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1 JOHDANTO 
 

Yliopistojen määrä taas tapetilla (HS.fi 5.2.2015). 

Riippuvuus lahjoituksista pelottaa tieteentekijöitä (HS.fi 11.6.2015). 

Myös Åbo Akademi aloittaa yt-neuvottelut (HS.fi 3.12.2015). 

 

Otsikot havainnollistavat, että Suomen yliopistoja koskeva puhe ei Helsingin Sanomien 

verkkosivuja silmäilemällä näytä olleen yksinomaan ruusuista vuonna 2015. 

Yliopistojen lukumäärän karsimisesta on keskusteltu. Tutkimusrahoituksen 

hankkiminen on aiheuttanut huolta. Taloudellisen paineen seurauksena yliopistojen 

henkilökuntaa on irtisanottu. Epävarman ilmapiirin vuoksi aloin pohtia, onko Oulun 

yliopistoon kohdistuva julkinen puhe yhtä huolestunutta kuin esimerkkiotsikoissa. 

Saavatko kaikki Oulun yliopiston tieteenalat julkisuutta vai kohdistuuko joihinkin 

aloihin pian ”poisvalinnan” uhka? Minkälaisessa valossa Oulun yliopiston tiede 

näyttäytyy? 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, miten Oulun yliopistosta ja siellä tehtävästä 

tieteestä on kirjoitettu verkkomedioissa vuonna 2015. Määrällisellä menetelmällä tutkin 

Oulun yliopiston verkkojulkisuuden ulkoisia piirteitä eli sitä, minkälaisilla sivustoilla 

Oulun yliopisto näkyy ja minkä tyyppisten tekstien kautta. Selvitän myös, mitkä 

toimijat ja tieteenalat saavat julkisuutta verkossa. Lisäksi perehdyn laadullisen 

menetelmän avulla siihen, miten Oulun yliopistossa tehtävästä tieteestä kirjoitetaan. 

Tavoitteenani on saada käsitys siitä, miten yliopiston eri toimijat ja tieteenalat näkyvät 

yleisölle ja millä tavoin Oulun yliopiston tiede verkkoteksteissä esitetään.  

 

Massimiano Bucchin (1998, 13) tiedeviestinnän jatkumomallin mukaan 

tiedeviestinnällä on neljä tasoa: intraspesialistinen, interspesialistinen, pedagoginen ja 

populaari. Suppilomaisen mallin periaate on, että mitä kauemmas yhden tieteenalan 

sisällä tapahtuvasta viestinnästä kuljetaan tieteiden välisen ja opetuksellisen viestinnän 

kautta kohti yleistajuista viestintää, sitä enemmän sisältöä on yksinkertaistettava. 

(Bucchi 1998, 12–14.) Tutkielmassani keskityn yksinkertaistettuihin, populaareihin 
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teksteihin, jotta voin tarkastella sitä, millä tavalla Oulun yliopiston tiede näyttäytyy 

populaarissa yleisjulkisuudessa eli akatemian ulkopuolella.   

 

Suomalaisten yliopistojen tehtäviin kuuluvat tutkimuksen ja opetuksen lisäksi 

vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa sekä tutkimustulosten vaikuttavuuden edistäminen 

(Yliopistolaki 24.7.2009/558, 2 §, 2016). Tieteestä viestiminen on osa näitä tavoitteita, 

sillä julkisin varoin tutkimustaan tekevän tieteilijän velvollisuutena voidaan pitää 

tutkimustulostensa kertomista julkisuudessa, jotta tutkimustiedon merkitys 

yhteiskunnassa ymmärrettäisiin ja sitä osattaisiin tukea (Vainikainen 2013, 81, 84).  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomen julkisoikeudellisille yliopistoille 

perusrahoitusta toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella sekä 

koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden täyttymisen mukaan. Rahoitusta voidaan 

myöntää myös tuloksellisuudesta. (Yliopistolaki 12.8.2011/954, 49 §, 2016.)  

 

Esa Väliverronen (2016, 106) sanoo, että esimerkiksi Iso-Britanniassa tutkimuksen 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta on arvioitu yliopistojen ja yksiköiden omien 

vaikuttavuusraporttien perusteella. Raporteissa nousee esiin medianäkyvyyden 

merkitys. Jotta tutkimus olisi vaikuttavaa, siitä on viestittävä tiedeyhteisön ulkopuolelle. 

(Väliverronen 2016, 106–107). Johanna Vaattovaara (2013, 23) on sitä mieltä, että 

yliopistojen julkisuuskuvalla on merkitystä, sillä se on osa yliopistojen vaikuttavuutta 

sidosryhmien, kuten rahoittajien, rekrytoitavan henkilökunnan ja opiskelijoiden 

mielissä. Tiedettä ja eri tieteenaloja koskevia käsityksiä muokkaavat tekstit ja tilanteet, 

joita yleisö kohtaa. Media piirtää tieteenalojen identiteettiä päättämällä, mitkä aiheet ja 

näkökulmat kenenkin äänellä kerrottuina pääsevät julkisuuteen. (Vaattovaara 2013, 23.)  

 

Tieteen yleistajuistaminen ei Väliverrosen (2016, 128) mukaan ole pelkästään kansan 

valistamista, vaan tiedeviestinnällä pyritään vahvistamaan tieteen asemaa 

yhteiskunnassa ja tekemään tiedettä tunnetuksi. Tieteen perusperiaatteisiin kuuluvat 

julkisuus ja avoimuus, jotka liittyvät niin tiedeyhteisön sisäiseen kuin ulkoiseen 

toimintakulttuuriin. Yhteiskunnassa merkittäviä julkisuuden areenoita ovat lehdistö, 

televisio, radio sekä internet ja sosiaalinen media. Verkko ja sosiaalinen media ovat yhä 

tärkeämpiä tiedeviestinnän kanavia, joilla tutkijat ja yleisöt voivat kohdata 
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vuorovaikutteisesti. (Väliverronen 2016, 121, 126–128, 145–148.) Monipuolista 

julkisuutta sekä perinteisessä mediassa että verkkomedioissa voi pitää yliopistoille ja 

tieteelle elintärkeänä, joten verkkojulkisuuden tutkiminen on perusteltua. 

 

Verkkomedioilla tarkoitetaan internetin mediapalveluita (Tilastokeskus 2014, 21). 

Painettujen sanomalehtien lukijatavoittavuus on 2000-luvun alkuvuosina laskenut. 

Jokaisella päivälehdellä, melkein kaikilla paikallislehdillä ja useilla aikakauslehdillä on 

omat verkkosivustonsa. Internet-yhteys on käytössä noin 95 prosentilla suomalaisista, ja 

lähes yhdeksän kymmenestä internetin käyttäjästä lukee sanomalehtien ja 

televisioyhtiöiden verkkosivuja.  (Tilastokeskus 2014, 63, 125, 136.) Kimmo 

Svinhufvud (2013, 190) korostaa, että internet on muokannut tiedon välityksen ja sen 

kuluttamisen periaatteita. Verkkoon kirjoittaminen ei ole vain journalistisen median 

yksinoikeus, vaan verkkoon saa kirjoittaa kuka tahansa. Internet myös limittyy ihmisten 

arkeen, ja verkkotekstit leviävät nopeasti yleisön keskuudessa. (Svinhufvud 2013, 190–

191.) Tämä muutos lisännee verkkomedioiden vaikutusvaltaa.  

 

Yksittäisen yliopiston tieteen julkisuutta printti- tai verkkomedioissa koskevia 

tutkimuksia en ole onnistunut löytämään Suomesta tai ulkomailta. Maakohtaisia tieteen 

sanomalehtijulkisuuden pitkittäistutkimuksia sen sijaan on 2000-luvulla tehty useissa 

Euroopan maissa, kuten Kroatiassa, Saksassa, Bulgariassa, Italiassa ja Kreikassa. Nämä 

tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pääasiassa luonnontieteiden, lääketieteen ja 

tekniikan julkisuuden erittelyyn. (Groves, Figuerola & Quintanilla 2016, 692.) 

Tuoreimpia esimerkkejä edellä mainituista on espanjalaisen verkkomedian 

tiedejulkisuuden kartoitus vuosilta 2002–2011 (Groves ym. 2016).  

 

Tieteen julkisuutta on Suomessa tutkittu jonkin verran.  Erkki Kauhanen (1997) on 

väitellyt Helsingin yliopistossa suomalaisten sanomalehtien tiedediskursseista. Hän on 

tarkastellut myös sitä, miten julkisuus jakautuu eri tieteenalojen kesken ja huomioinut 

ulkomailla tehdyistä tutkimuksista poiketen myös yhteiskunta- ja ihmistieteet. Vienna 

Setälä-Pynnönen (2015) on väitellyt niin ikään Helsingin yliopistossa suomalaisen 

joukkoviestinnän tiedepuheesta, terveyskäsityksestä ja ihmiskuvasta keskittyen 

terveyteen liittyvään tiedejournalismiin. 



	  

	  

7 

 

Lisäksi tutkielmani aihepiiriä on sivuttu Oulun yliopiston tiedeviestinnän 

maisteriohjelman pro gradu -töissä. Elina Aronen-Raappana (2015) on tarkastellut pro 

gradu -tutkielmassaan Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen mainetta. Linda Pyykkönen 

(2013) on vertaillut pro gradussaan tiedeuutisointia suomalaisessa ja brittiläisessä 

lehdistössä. Aihettani lähimpänä oleva pro gradu -tutkielma on tehty Jyväskylän 

yliopistossa, jossa Mirkka Maaria Matilainen (2009) on tutkinut Jyväskylän yliopiston 

julkisuuskuvaa mediassa. Hän on tutkielmassaan keskittynyt organisaation 

julkisuuskuvaan julkisyhteisön viestinnän näkökulmasta, ei tieteen julkisuuden 

näkökulmasta. Lisäksi Jyväskylän yliopiston julkisuuskuvaa ja yliopiston 

tiedottamiseen liitettyjä mielikuvia on tutkittu (Kajasviita, Laakso, Peltola & Lehtonen 

1995, 3). Tietääkseni ainakaan julkisesti saatavilla olevaa tieteellistä tutkimusta Suomen 

muiden yliopistojen julkisuudesta ei ole tehty. 

 

Tutkielmani ei suoraan jatka tai syvennä aiemmin tehtyjen tutkimusten 

kysymyksenasetteluja. Suomen yliopistoja koskevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa 

koen perusteltuna, että yksittäisten yliopistojen julkisuutta ja tieteestä kirjoittamista 

verkkomedioissa tutkitaan, joten tartuin aiheeseeni. En keskity siihen, miten Oulun 

yliopiston organisaatiossa halutaan viestiä verkossa. Sen sijaan tutkielmani 

tarkoituksena on selvittää, miten muut tahot verkkomedioissa yliopiston julkisuutta ja 

tieteen esittämistapoja rakentavat. Tavoitteenani ei ole kehittää toimenpidesuunnitelmaa 

Oulun yliopiston verkkojulkisuuskuvan kohentamiseksi. Keskityn yliopiston kontrollin 

ulkopuolella olevaan julkisuuteen. 

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millä sivustoilla ja minkä tyyppisten tekstien kautta Oulun yliopisto saa 

verkkojulkisuutta? 

2. Mitkä toimijat ja tieteenalat verkkojulkisuudessa näkyvät? 

3. Miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä verkkomedioissa kehystetään? 

 

Seuraavissa luvuissa etenen tutkielmani kontekstin ja käsitteiden, teoreettis-

metodologisen taustan ja aineiston esittelyn kautta kohti määrällistä ja laadullista 
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analyysia. Aineistoni koostuu helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa 2015 verkossa 

julkaistusta materiaalista, jonka olen kerännyt Oulun yliopiston viestintäpalvelujen 

käyttämän Webnewsmonitor-mediaseurantaohjelman avulla. Määrällisessä analyysissa 

tarkastelen agenda-setting-teoriaan pohjaten, minkälaista Oulun yliopiston 

verkkojulkisuus on. Metodina käytän sisällön erittelyä. Laadullisessa analyysissani 

tukeudun kehysteoriaan. Kehysanalyyttisella metodilla selvitän, minkälaisin kehyksin 

Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä verkkomedioissa representoidaan. Lopuksi pohdin 

ja arvioin tutkielmani tuloksia, toteutusta ja jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 KONTEKSTI JA KÄSITTEET  
 

Mediatekstejä tutkittaessa on tutkimuskysymysten ja näkökulman perusteella 

määriteltävä ja tulkittava kulloinenkin konteksti, johon analyysi suhteutetaan. Tekstit 

eivät ole irrallisia yhteiskunnallisista ilmiöistä, joten ulkoinen ympäristö on 

tutkimuksessa otettava huomioon. (Väliverronen 1998, 30–32.) Ensin käyn läpi 

aineistoni analyysiin vaikuttavan kontekstin, jonka kolmena ulottuvuutena pidän 

suomalaisen tiedepolitiikan linjauksia, Oulun yliopiston tilaa vuonna 2015 sekä 

tiedejournalismin piirteitä verkkoympäristössä.  

 

Kontekstin jälkeen esittelen käsitteet, jotka pohjustavat aineistoni määrällistä ja 

laadullista analyysia. Käsitteellistäminen on osa tieteellisen tiedonhankinnan 

pyrkimystä hahmottaa asioita yleisellä ja teoretisoidulla tasolla (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 144). Yleistettyjä pääkäsitteitäni ovat julkisuus ja representaatio. 

Julkisuuteen liitän julkisen keskustelun sekä julkisuudessa esitettyjen mainintojen 

vaikutuksen mielikuvien ja julkisuuskuvien muodostumiseen. Representaatioon 

yhdistän semioottisen merkityksen muodostamisen sekä ideologioiden ilmentymisen. 

 

2.1 Suomalaista tiedepolitiikkaa 
 

Tiedepolitiikka kuuluu yleiseen politiikkaan. Poliittiset toimijat määrittävät 

tiedepoliittisia toimintaohjeita, joilla säädellään tieteellisen tutkimuksen ja 

tutkimusorganisaatioiden painotuksia ja resursseja. Tiedepoliittiseen ohjaukseen 

kuuluvat Suomessa hallituksen tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaus sekä 

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. Myös yliopistolaki sekä opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahanjakomalli yliopistoille vaikuttavat tieteen tekemisen 

ohjeistuksiin. Lisäksi yliopistot ohjaavat autonomisesti itseään. (Hautamäki & Ståhle 

2012, 72, 77.) Sekä valtiovallan että yliopistojen sisäiset päätökset vaikuttavat siihen, 

minkälaiset ovat kunkin yliopiston ja siellä tehtävän tieteen toimintamahdollisuudet. 

 

Suomen hallituksen tutkimus- ja innovaationeuvoston tuoreimmassa vuonna 2014 

julkaistussa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uudistamisohjelmassa (Opetus- ja 
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kulttuuriministeriö 2014a) tuodaan esille, että Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 

tulevaisuuden näkymät ovat vaikeat, eivätkä talousennusteet näytä kasvun merkkejä. 

Tässä vuosille 2015–2020 laaditussa linjauksessa määritellään, että tulevaisuudessa 

kasvu ja menestyminen kansainvälisessä kilpailussa perustuvat tietoon, osaamiseen, 

teknologiaan ja innovaatioihin. Suomalaisen tieteen tilaa kuvaillaan kohtuullisen 

korkeaksi, mutta se on jäänyt jälkeen kansainvälisestä kärjestä.  (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014a, 3, 9–10.) Antti Ståhle ja Pirjo Hautamäki (2012, 80–81) 

kritisoivat, että tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksissa tiedepolitiikka on viime 

vuosina ollut alisteisessa asemassa innovaatiopolitiikalle, jonka tavoitteet ovat 

pääasiallisesti taloudellisia. 

 

Tutkimuksen laadun edistämiseksi uusimmassa linjauksessa esitetään 

tutkimusjärjestelmän rakenteiden muokkaamista. Siinä korostetaan, että tutkimus- ja 

innovaatiotoiminta kaipaavat radikaalejakin muutoksia: niin kutsutuilla poisvalinnoilla 

mahdollistetaan uuden luominen. Linjauksen mukaan Suomessa on paljon pieniä 

koulutuksen ja tutkimuksen yksiköitä, joilla ei ole edellytyksiä laadun nostamiseksi 

kansainvälisesti huomioitavalle tasolle. Linjauksessa sanotaan globaalisti 

kilpailukykyisille aloille erikoistumisen ja innovaatioiden tuottamisen mahdollistavan 

Suomen talouskasvun. Näitä erikoistumisen alueita ovat ICT-ala, kuten mobiili- ja 

ohjelmointiala; cleantech eli energia-, ympäristö- ja materiaalitehokkaat teknologiat; 

bio- ja nanoteknologia; terveys- ja hyvinvointiala sekä arktinen osaaminen. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014a, 3, 15, 19.) Erikoistumisalat liittyvät tekniikkaan, 

ympäristöön, terveyteen ja teollisuuteen. Esimerkiksi humanistiset alat sekä kasvatus- ja 

yhteiskuntatieteet eivät listaan kuulu. 

 

Samaa ”poisvalinnan” sanomaa jatkaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama 

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2012), jossa huomautetaan, ettei pieniin yksiköihin pirstoutunut tutkimusjärjestelmä ole 

nostanut Suomen tieteellisen tutkimuksen tasoa odotetulla tavalla. Vuosille 2011–2016 

laaditussa suunnitelmassa muotoillaan, että yliopistojen rahoituksella tuetaan muun 

muassa opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista, korkeakoulujen profiloitumista 

vahvuusalueilleen ja edistetään kansainvälistymistä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
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2012, 29, 31.) Myös vuonna 2015 voimaan tulleessa yliopistojen rahoitusmallissa 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b) koulutusta, tutkimusta sekä koulutus- ja 

tiedepoliittisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan vaikuttavuuden, laadun ja 

kansainvälisyyden näkökulmista. Koulutuksen kannalta korostuvat suoritetut tutkinnot, 

ja tutkimuksen kannalta julkaiseminen vertaisarvioiduissa julkaisuissa (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014b).  

 

Hautamäki ja Ståhle (2012, 71) summaavat, että tiedepolitiikkaa määrittää yliopistojen 

korostunut rooli Suomen globaalin kilpailukyvyn ylläpitäjänä. Synkkien 

talousnäkymien vuoksi ilmassa on yliopistojen tehostamisen paine: parempia tuloksia 

on saavutettava entistä pienemmällä budjetilla. Valtiovallan näkökulmasta yliopistojen 

resurssien optimointiin suhtaudutaan rakenteellisesta näkökulmasta, mikä on johtanut 

yliopistojen yhdistymisiin ja organisaatiomuutoksiin. Hautamäki ja Ståhle 

huomauttavat, että tiedepolitiikan yhdentyminen innovaatiopolitiikkaan uhkaa 

sivistysyliopiston tulevaisuutta. (Hautamäki & Ståhle 2012, 71.)  

 

Suomi kilpailee globaaleilla markkinoilla, ja suomalaiset yliopistot kilpailevat 

keskenään. Analyysini kontekstiksi muotoutuu ilmapiiri, jossa tieteenaloja arvotetaan 

rahallisin mittarein. Taloudellisesti tuottamattomat ja pienet oppiaineet sekä näiden 

alojen tutkimus ovat kriittisen arvioinnin kohteina. Jos säästöpaineen vuoksi tavoitteena 

on erikoistua vain globaalisti kilpailukykyisille aloille, ”poisvalintojen” kohteiksi 

joutunevat ne alat, jotka eivät tuota tulosta tai eivät ole julkisessa puheessa esillä. Tämä 

saattaa heijastella siihen, miten yleisö ja poliittiset päättäjät arvottavat tieteenaloja. 

 

Kansalaisten tiedekäsityksiä mittaavan syksyllä 2016 ilmestyneen Tiedebarometrin 

mukaan suomalaiset ovat kaikkein kiinnostuneimpia lääketiedettä ja uusia keksintöjä 

käsittelevästä tutkimustiedosta. Kiinnostuneita ollaan myös ympäristön tilaa koskevasta 

tutkimuksesta, historian- ja kulttuurintutkimuksesta, geenitutkimuksesta sekä 

tietotekniikasta. Tieteen tilan kansalaiset arvioivat yleisesti hyväksi ja kansainvälisesti 

vertaillen melko hyväksi. Korkeatasoisimmiksi arvioidaan lääketiede ja tekniset tieteet. 

Barometrista selviää, että tutkimusrahoituksen riittävyys huolestuttaa kansalaisia ja että 

tutkimustiedosta viestimisessä on kohennettavaa. Barometrissa mainitaan, että internetin 
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asema tieteellisen tiedon hankintakanavana on korostunut viime vuosina. (Tieteen 

tiedotus 2016, 12, 18, 46.) 

 

2.2 Oulun yliopisto vuonna 2015 
 

Tutkielmani tarkastelujakso sijoittuu vuoteen 2015, jolloin Oulun yliopistossa toimi 

kymmenen tiedekuntaa: arkkitehtuurin tiedekunta, biokemian ja molekyylilääketieteen 

tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen 

tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, 

teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ja kaivosalan tiedekunta. 

Vuoden 2015 aikana tiedekunnat muutettiin rakenteeltaan tutkimusyksikköpohjaisiksi, 

mikä yliopiston vuosikertomuksen mukaan mahdollistaa profiloinnin ja tulosperusteisen 

rahoituksen. (Oulun yliopisto 2016, 2, Oulun yliopisto 2015, 2.) Tiedepoliittisten 

linjausten voi päätellä vaikuttaneen Oulun ylipiston toiminnan uudistamiseen. 

 

Tiedekuntien sisäisen rakenteen muokkaaminen on osa yliopiston organisaatiomuutosta. 

Vuonna 2015 rehtorin sekä koulutus- ja tutkimusrehtorien rinnalle perustettiin 

yhteistyösuhteiden rehtorin virka, jotta yhteiskunnallinen vuorovaikutus kohenisi. Myös 

yliopiston strategian uudistamistyö aloitettiin. Tavoitteena on ollut muodostaa selkeä 

tieteellinen profiili ja lisätä niin vetovoimaisuutta kuin vaikuttavuutta kansainvälisenä 

tiede- ja innovaatioyliopistona. (Oulun yliopisto 2016, 2.) Profilointi, tuloksen 

tekemiseen kannustaminen, organisaatiomuutos, yhteistyösuhteiden edistäminen sekä 

kansainvälisyyden ja innovaatioiden korostaminen ovat linjassa edellä esittelemieni 

Suomen tiedepolitiikan periaatteiden kanssa. 

 

Oulun yliopiston viestintäkään ei vuonna 2015 jäänyt ilman päivittämistä, vaan niin 

viestinnän, markkinoinnin kuin brändin uudistamisen suunnittelu aloitettiin, vaikka 

edellinen näiden osa-alueiden uudistaminen saatiin päätökseen edellisvuonna. Vuonna 

2015 yliopisto palkkasi myös viestintäjohtajan. (Oulun yliopisto 2016, 2, Oulun 

yliopisto 2015, 2.) Muutoshalusta päätellen viestinnässä on kehitettävää ja yliopiston 

julkisuuskuvaan halutaan yliopiston hallinnossa vaikuttaa, mikä käy yksiin 
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vetovoimaisuuspyrkimyksen kanssa. Tarkasteluvuoteni aikana uusimmat viestinnän 

linjaukset eivät vielä olleet käytössä. 

 

Verkkomedioiden seurantaan Oulun yliopisto käytti vuonna 2015 Webnewsmonitor-

ohjelmaa (ks. luku 4.1), jonka avulla sain kerätä aineistoni. Elisa Juholin (2009, 341–

343) sanoo, että mediajulkisuuden määrän ja sävyn seuraaminen kuuluu organisaation 

toimintaympäristön luotaukseen, joka tarkoittaa oman toiminnan arvioimista suhteessa 

nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Seurannalla taas tarkoitetaan omien aikeiden 

toteutumisen valvomista (Juholin 2009, 340). Tiedeorganisaation näkökulmasta 

mediaseurantaan liittyy esimerkiksi väitös- ja tutkimustiedotteiden läpimenon tarkkailu 

sekä sen seuraaminen, mitä yliopistosta organisaationa kirjoitetaan. Mediaseurannan 

avulla Oulun yliopiston viestintäyksikössä ollaan tietoisia verkossa julkaistuista 

yliopistoa koskevista uutisista ja muista journalistisista teksteistä. 

 

2.3 Tiedejournalismi verkkokontekstissa 
 

Internetin historia juontaa 1960-luvulle, jolloin Yhdysvaltain armeija kehitti oman 

verkon viestintäänsä varten. Seuraavalla vuosikymmenellä verkko levisi käyttöön 

muihin armeijoihin ja yliopistoihin. Maailmanlaajuiseksi ja kaiken kansan ulottuville 

internet laajeni 1990-luvun alussa, kun WWW eli World Wide Web sekä käyttöliittymät 

ja selainohjelmat kehitettiin. Hakukoneet ja vuosituhannen vaihteen jälkeen myös 

erilaiset yhteisöpalvelut ovat vaikuttaneet internetin käytön vuorovaikutteiseen 

luonteeseen. Koska media on teknologiasidonnainen ilmiö, sen on seurattava 

jakeluteknologian muutosta. Perinteiset mediat, kuten sanomalehdet, ovat jo internetin 

yleistymisen alkuvaiheissa luoneet aktiivisesti omia verkkopalveluitaan. (Matikainen 

2012, 295, 299–300.) 

 

Janne Matikainen (2012, 303) sanoo, että verkkojournalismin yhteydessä on käyttöön 

yleistynyt verkkopalveluiden sijasta verkkomedian käsite, koska lehtien verkkosivut 

ovat blogeineen ja keskusteluosastoineen kuin oma mediansa. Internet on vaikuttanut 

lähes kaikkiin mediamuotoihin, kuten lehdistöön, televisioon ja radioon. Internetistä on 

tullut alusta, jolla nämä mediat toimivat. Verkko nähdään usein uhkana perinteisille 
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medioille, mutta Matikaisen mukaan eri mediamuotojen ja verkon vuorovaikutuksen 

tutkiminen kokonaisuutena on suositeltavaa. (Matikainen 2012, 303, 309.) 

Tutkielmassani lähestyn verkkomedioita tällaisena medioiden ja verkkoympäristön 

muodostamana kokonaisuutena. 

 

Sosiaalisen median vaikutus joukkoviestintään ja journalismiin on Matikaisen (2012, 

303–304) mielestä hyvä ottaa huomioon, sillä mediasisältöjä jaetaan yhteisöpalveluissa, 

mikä muokkaa uutisvälitystä yhä käyttäjälähtöisemmäksi. Tutkielmani rajallisuuden 

vuoksi en kuitenkaan huomioi sosiaalista mediaa, vaan keskityn verkkomedioiden 

tuottamaan sisältöön. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva uutislinkkien jakaminen voi 

kuitenkin vaikuttaa siihen, mitkä aiheet nousevat esille eri medioissa. Jyrki Jyrkiäinen 

(2012, 97) huomauttaa, että verkkoympäristössä perinteisten medioiden vuorovaikutus 

lukijoihin on tiivistynyt, mutta kriittisenä kysymyksenä kuuluu, miten verkkosisällöistä 

oltaisiin halukkaita maksamaan ja miten sisällöt olisivat lukijoiden arvoja ja 

kiinnostuksia vastaavia. Verkkomedioihin on lyöty ilmaisuuden leima, ja tuotot tulevat 

pääosin mainoksista (Sauri & Picard 2012, 55). Olennainen kysymys lienee myös se, 

miten tiede ja yliopistoihin liittyvät aiheet verkossa esitetään lukijoita kiinnostavalla 

tavalla.  

 

Internet ei ole muokannut pelkästään journalistista työtä vaan myös tieteellistä 

viestintää, ja näiden muutosten seurauksena tiedejournalismi on Brian Trenchin (2007, 

133) mukaan määriteltävä uudelleen. Tiedejournalismin käytäntöjä on muuttanut se, että 

tieteellistä tietoa, kuten tutkimusraportteja, tiedeorganisaatioiden tiedotteita sekä 

tieteellisiä artikkeleja on internetissä tarjolla avoimesti, ja niitä voivat käyttää 

verkkojulkaisujensa lähteinä niin erilaiset intressiryhmät kuin yleistoimittajat. 

Ylimalkaisesti yksinkertaistettua tieteellistä tietoa on mahdollista julkaista verkon 

moninaisilla sivustoilla. Trench erotteleekin tiedeuutiset varsinaisesta 

tiedejournalismista, joka perustuu tieteeseen erikoistuneiden toimittajien pätevyyteen 

tulkita ja kontekstualisoida tieteellistä tietoa kriittisesti. (Trench 2007, 133–137.) Stuart 

Allan (2009, 281) pitää nykytilanteen haasteena sitä, että tieteestä kirjoitettaisiin 

edelleen tieteen periaatteet ymmärtäen, vaikka tiedeuutisia kirjoittavatkin 

yleistoimittajat.  
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Verkkoon kirjoittaminen muuttaa tiedejournalismin käytäntöjä myös Geoff Brumfielin 

(2009, 276) mukaan. Syy siihen, että verkkojulkaisuihin kirjoittavat toimittajat ovat yhä 

useammin yleistoimittajia, on mediatalojen taloudellisesta paineesta seurannut 

tiedetoimitusten karsiminen. Yhdysvalloissa tämä kehitys on ollut voimakkaampaa kuin 

Euroopassa. Tieteeseen erikoistuneet kirjoittajat eivät Brumfielin mukaan työskentele 

enää tiedetoimituksissa, vaan tiedeorganisaatioissa ja viestintätoimistoissa, joiden 

tiedotteita yleistoimittajat verkossa tiedeuutisina julkaisevat. Samalla kun toimittajat 

ovat tulleet riippuvaisiksi tiedotteista, myös tutkijat ovat ryhtyneet kirjoittamaan 

työstään ja tutkimustuloksistaan blogeihin, joiden kautta suuria yleisöjä voi verkon 

kautta tavoitella. (Brumfiel 2009, 274–277.)  

 

Trenchin mukaan internetin myötä tiedejournalismin muutokseen liittyykin 

tiedeyhteisön, journalistien ja yleisön uudenlainen vuorovaikutussuhde. 

Tiedeorganisaatiot käyttävät verkkoa tavoitellakseen opiskelijoita, työntekijöitä ja 

yhteistyökumppaneita sekä politiikan, tiedeyhteisön ja yrityselämän toimijoita. Omilla 

verkkosivuillaan instituutiot julkaisevat journalististen tekstien näköisiä uutisia. 

Verkosta on tullut tieteentekijöiden, rahoittajien ja poliittisten päättäjien kanava 

markkinoida asiaansa ja nostaa omaa profiiliaan. (Trench 2007, 134–135.) 

Tiedepolitiikka ja verkkovaikuttaminen siis kytkeytyvät toisiinsa. Trench näkee 

tiedejournalismin verkkojulkaisemisessa myös vahvuuksia: esimerkiksi 

tutkimusmateriaaleja voidaan liittää linkkeinä verkkoteksteihin ja julkinen keskustelu 

sekä yleisön osallistuminen mahdollistuvat uudella tavalla, mikä on demokraattisen 

yhteiskunnan edellytys (Trench 2007, 141). 

 

2.4 Verkkojulkisuus muodostuu maininnoista 
 

Analyysini ensimmäinen pääkäsite on julkisuus, johon keskityn etenkin aineistoni 

määrällisessä tarkastelussa. Veikko Pietilä sanoo, että Jürgen Habermasin (2004, 22) 

näkemyksiin perustuen julkisuus voidaan mieltää yksityiselle vastakkaisena alueena tai 

piirinä. Julkisuus on liittynyt esimerkiksi oikeuskäsittelyjen ja valtioelinten toiminnan 

avoimuuteen, mutta joukkoviestimet ovat laajentaneet asiajulkisuuden käsitettä 
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mielipiteiden ilmaisun suuntaan. Julkisen tai yleisen mielipiteen piiri on tästä johtuen 

muodostunut jopa vastakkaiseksi julkiseen valtaan nähden. Lisäksi nykyisin puhutaan 

julkisuustyöstä eli suhdetoiminnasta (engl. public relations, lyh. PR). (Habermas & 

Pietilä 2004, 22.) Näin ollen medioiden kautta ilmaistavat mielipiteet ja julkinen 

keskustelu sekä julkiseen näkyvyyteen vaikuttaminen ovat julkisuuden keskeisiä 

piirteitä. 

 

Risto Kunelius (2004, 98–99) on tulkinnut John Deweyn muotoileman julkisuus-

käsitteen kumpuavan ihmisten yksityisestä toiminnasta, joka vaikuttaa toisiin ihmisiin. 

Usein toiminnan vaikutukset ovat ongelmallisia ja niistä on keskusteltava. Näin syntyy 

ratkaisuista väittelevä joukko eli vakiintuneelta suomennokseltaan julkiso (engl. public). 

Kunelius korostaa, ettei Deweyn määrittelemä julkisuus ole tilallinen tai julkiseksi 

piiriksi miellettävä ilmiö, vaan julkisuus on vuorovaikutteinen, sosiaalinen 

muodostuma. Passiivisen yleisön sijasta julkiso on aktiivien ratkaisija. (Kunelius 2004, 

98–99.) Tuomo Mörä (2004, 124) sanoo, että Deweyn ajatuksia jatkaa James Carey, 

joka on määritellyt, että yhteiskunnallisia asioita käsittelevä journalismi on julkisen 

keskustelun edellytys ja julkinen keskustelu puolestaan on demokratian edellytys. 

 

Julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnan toimivuuteen mentaalisen ulottuvuuden tuo  

Anu Kantola (2012, 37), jonka mukaan moderni yhteiskunta on liian suuri toimimaan 

kasvokkain, joten koossapitämiseen tarvitaan sosiaalista mielikuvitusta, johon kuuluvat 

julkisuudessa ja julkisessa elämässä käytettävät mielikuvat, symbolit ja tarinat. 

Nykyajan muuttuvassa maailmassa sosiaalista mielikuvitusta rakentavat ja muokkaavat 

globaalisti ja kansallisesti esimerkiksi yritykset, valtiot ja puolueet. Toiminnallaan ne 

määrittelevät, minkälaisessa maailmassa elämme. Kantola sanoo, että sosiaalisella 

mielikuvituksella on keskeinen rooli yhteiskunnan dynamiikassa, sillä julkisuudessa 

äänessä olevat ja vaiti jäävät tahot muokkaavat yhteiskunnan julkista toimintaa. 

(Kantola 2012, 37–39.)  

 

Sosiaalisen mielikuvituksen käsitteen lisäksi liitän julkisuuden hahmottamiseen 

mielikuvien muodostumisen. Erkki Karvonen (1999, 316) määrittelee mielikuvien 

olevan todellisuuden kartoituksia ja luonnoksia todellisuuden tuottamiseksi. Vaikka 
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mielikuvat ovat immateriaalisia, ilman mielikuvia ihmiset eivät ymmärtäisi maailmaa. 

Mielikuvat ovat todellisia asioita, joilla on vaikutusvaltaa. (Karvonen 1999, 316.) Ilman 

julkisuuden mahdollistamaa sosiaalista mielikuvitusta ei siis olisi yhteiskunnallista 

toimintaa. Ymmärrystä maailmasta taas ei olisi ilman, että mieli tuottaisi kuvia eri 

asioista. Julkisuudessa esitetyt puheenvuorot muokkaavat mielikuvallisia käsityksiä 

esimerkiksi siitä, minkälaisessa maailmassa Oulun yliopisto toimii ja mikä rooli siellä 

tehtävällä tieteellä on yhteiskunnassa. 

 

Koska julkisuuden hahmottaminen on mielikuvallinen ilmiö, se lähentyy imagon 

käsitettä. Karvosen mukaan imago (engl. image) on vertauskuva, jolla todellisuuden 

havainnointi mallinnetaan mielessä muodostuvina visuaalisina kuvina. Mielikuva 

tietystä kohteesta, esimerkiksi organisaatiosta, muodostuu siten, että media tulkitsee 

organisaatioon ulospäin näkyvää toimintaa ja välittää tätä tietoa yleisölle. Kansalaiset 

tulkitsevat mediatekstejä ja kertovat niistä eteenpäin. Julkisuuskuvaa tai imagoa voi 

yrittää rakentaa halutunlaiseksi, mutta ratkaisevaa on se, miten vastaanottajat 

muodostavat mielikuvia saamansa informaation perusteella. Viestit käynnistävät 

ihmisten mielissä prosessin, jonka tuloksena rakentuu jokin käsitys asiasta. (Karvonen 

1999, 36–37, 51–53, 78–79.)  

 

Julkisuuden käsitteeseen liittyy myös maine. Median valintojen perusteella tietyt 

puheenaiheet nousevat ihmisten tietoisuuteen ja vaikuttavat mielipiteisiin. Näin media 

on maineenmuodostuksen välikappale, koska toistamalla tiettyjä määrittelyjä tai 

mainintoja media tulee myös vahvistaneeksi niitä. (Karvonen 1999, 88.) Maininnat siis 

muodostavat mainetta. Joep Cornelissen (2014, 63) sanoo, että hyvä maine saa 

sidosryhmät, kuten rahoittajat, asiakkaat ja työntekijät luottamaan organisaatioon. 

Organisaatioviestinnässä puhutaan maineenhallinnasta, joka perustuu siihen, että 

organisaatio toimii ja viestii yhtenäisesti ja strategiansa mukaisesti (Cornelissen 2014, 

63–64). En tutkielmassani perehdy siihen, miten Oulun yliopisto pyrkii vaikuttamaan 

julkisuuskuvaansa tai maineeseensa, vaan tarkastelen median mainintojen kautta 

syntyvää, yliopiston ulkopuolisten tahojen rakentamaa julkisuutta.  
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Edellä esittelemieni käsitteiden pohjalta muotoilen, että tutkielmassani julkisuuden 

käsite liittyy mediassa käytävään tekstivälitteiseen keskusteluun ja mielikuvien 

muodostumiseen. Yhteistä esimerkiksi imagon, maineen ja mielikuvan käsitteille on se, 

että julkisen puheen ja viestien nähdään synnyttävän ihmisten mielissä jostakin 

kohteesta kuvan, jota voidaan kutsua julkiseksi kuvaksi. Maineen käsitteestä lainaan 

mainintojen synnyttämän julkisen kuvan idean, sillä analyysissani pidän Oulun 

yliopiston toimijoiden ja tieteenalojen mainitsemista julkisuutta muokkaavana 

toimintana. En kartoita julkisuuskuvaa, mutta julkisuuden voi mieltää kuitenkin 

metaforisesti julkisena kuvana, eräänlaisena julkisen puheen kokonaisuutena, joka 

verkkomedioiden kautta välittyy ja muodostuu. Koska tutkielmassani keskityn 

verkkomedioihin, julkisuus on myös verkkojulkisuutta. 

 

2.5 Representaatio valikoituna merkityksellistämisenä 
 

Julkisuudessa tapahtuvien mainintojen ja kielenkäytön analysoiminen liittyy läheisesti 

toiseen pääkäsitteeseeni representaatioon, jota hyödynnän aineistoni laadullisessa 

analyysissa. Representaatiota pohjustan semioottisen merkityksenmuodostumisen 

periaatteiden avulla. Semiotiikassa eli merkkien tutkimuksessa kuvat, sanat ja mitkä 

tahansa objektit tuottavat merkityksiä (Hall 1997, 37). John Fiske (1992, 62) tiivistää, 

että semioottisiin merkitysmalleihin kuuluu kolme osaa: merkki, merkin viittauskohde 

ja merkin käyttäjät. Näiden kolmen osan keskinäisessä ja ajan myötä muuttuvassa 

vuorovaikutuksessa merkitykset muodostuvat (Fiske 1992, 69). Analyysissani miellän 

teksteissä käytetyt sanat ja ilmaukset semioottisina, merkityksiä muodostavina 

merkkeinä, jotka rakentavat Oulun yliopiston toimijoiden ja tieteen representaatiota. 

 

Tukeudun semiotiikkaan ja kielellisyyteen, sillä esimerkiksi Väliverronen sanoo, että 

mediatutkimukseen on omaksuttu vaikutteita semiotiikasta ja kielitieteestä, mikä on 

ollut seurausta 1970-luvulla tapahtuneesta yhteiskuntatieteiden ja joukkoviestinnän 

tutkimuksen kielellisestä käänteestä. Tekstejä ja viestintää alettiin tuolloin tutkia 

merkityksiä tuottavina toimina, ja tekstit nähtiin todellisuuden tuottamisen tapoina. 

Yleisöä pidetään edelleen aktiivisena tulkitsijana, joka muodostaa merkityksiä 

kontekstin ja sosiaalisten muuttujien yhteisvaikutuksessa. (Väliverronen 1998, 13–15.) 
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Aineistossani kielelliset maininnat ja sanalliset kertomisen tavat ovat siis merkkejä, 

jotka analyysissani saavat merkityksensä edellä esittelemässäni kontekstissa. 

 

Stuart Hallin (1997, 17) mukaan representaatio on merkitysten muodostamista kielen 

avulla. Kielellinen representaatio aktivoi mentaalisen prosessin, jossa ikään kuin 

kulttuurisesti jaetun yhteisen käsitekartan avulla esitys saa subjektiivisesti tulkitun 

merkityksen. Kielellinen, kuvallinen tai toimintaan liittyvä merkkijärjestelmä ja niitä 

koskeva mentaalinen tietovaranto muodostavat representaation kaksi tasoa. (Hall 1997, 

16–19.) Tämä liittyy kiinteästi semioottiseen merkityksen muodostumiseen, jossa 

merkit, merkkien kohteet ja tulkitsijat toimivat vuorovaikutuksessa. Tulkinnallisuuteen 

ja mentaalisiin prosesseihin palaan kehystämistä käsittelevässä luvussa 3.2. 

 

Jason Toynbee (2006, 158) määrittelee, että representaatiota voi lähestyä joko 

konstruktivistisesta tai realistisesta näkökulmasta. Konstruktivistisesti ajateltuna 

mediatekstien muodostamat representaatiot rakentavat symbolien, kuten kielen, avulla 

tarinaa siitä, millainen maailma on. Realistisen käsityksen mukaan tekstit taas 

heijastelevat maailmaa sellaisena kuin se on. Molemmat lähestymistavat liittyvät 

valtaan: konstruktivistisesti miellettyinä tekstit synnyttävät valta-asetelmia 

ihmisryhmien välille, realistisesti ajateltuna tekstit taas paljastavat yhteiskunnassa 

vallitsevia valta-asetelmia. Vallan kautta representaatio liittyy ideologiaan, jonka 

Toynbee määrittelee aatteiden ja uskomusten joukkioksi. Näitä ideologioita mediatekstit 

välittävät tarjoamalla subjektipositioita, joissa valtaapitävien ryhmät usein esitetään 

luonnollistettuina: tekstit toistavat heidän intressejään, ja valta-asetelma säilyy. 

(Toynbee 2006, 158–160, 171, 181–183.) Ideologisuus ei Fisken mukaan ole pelkästään 

aatteiden kokoelma, vaan tapa tulkita asioita yhteiskunnallisen ja poliittisen käytännön 

kautta. Merkkejä käyttämällä yhteiskunnassa ylläpidetään ideologioita, ja ideologioiden 

avulla merkkejä merkityksellistetään. (Fiske 1992, 218, 224–226.) 

 

Tutkielmassani hyödynnän Toynbeen hahmottelemia konstruktivistista ja realistista 

representaatiokäsitystä. Konstruktivistisesti ajateltuna verkkomediatekstit luovat 

esimerkiksi tiede- ja tieteenalarepresentaatioita, realistisesta näkökulmasta katsottuna 

verkkomediatekstit paljastavat olemassa olevia ideologisia valta-asetelmia. Tarkastelen 
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sitä, minkälaisia representaatioita Oulun yliopiston tieteestä verkkomedioissa 

rakennetaan. Tarkastelen myös sitä, miten vallitseva tiedepoliittinen ideologia 

heijastelee Oulun yliopistoa käsitteleviin verkkomediateksteihin. Julkisuuden määrän ja 

laadun voi nähdä kertovan siitä, kuinka tärkeinä eri tieteenaloihin liittyviä kysymyksiä 

pidetään. Olennaista on myös se, ketkä näyttäytyvät subjekteina eli toimijoina 

teksteissä. 

 

Väliverrosen mukaan representoiminen on uudelleen esittämistä (re-presentaatiota) eli 

asia tuodaan valitulla tavalla uudelleen läsnä olevaksi. Esimerkiksi kielen avulla tehdyt 

ihmisten, asioiden ja yhteiskunnan ongelmien nimeämiset luovat representaatioita, ja 

näillä nimeämisillä voi olla konkreettisia seurauksia yhteiskunnassa. (Väliverronen 

1998, 19.) Myös Nieminen ja Pantti (2012, 118–119) sanovat, että representaatiot 

kytkeytyvät eri ryhmien väliseen kamppailuun siitä, kenen määrittämiä merkityksiä 

median kautta esitetään. Representaatioiden nähdään vaikuttavan yhteiskunnallisiin 

käytöntöihin eli representaatioilla on valtaa (Nieminen & Pantti 2012, 119). Tekstit ja 

yhteiskunta toimivat siis vuorovaikutuksessa. Olettamukseni on, että esimerkiksi 

toistuva kirjoittaminen Oulun yliopiston tietystä tieteenalasta vahvistaa julkisuudessa 

luotua mielikuvaa yliopistosta tuon alan asiantuntijayhteisönä ja voi vaikuttaa 

tiedepoliittisiin päätöksiin esimerkiksi siitä, mitkä alat saavat rahallista tukea. 

 

Nieminen ja Pantti (2012, 119) tiivistävät, että representaatio on jonkin esittämistä 

jonakin. Representoitu asia tuodaan vaikkapa mediatekstissä esille valmiiksi tulkittuna 

ja kehystettynä sekä valitun näkökulman mukaan määriteltynä. Representointi ei ole 

todellisuuden suoraa esittämistä, vaan merkitykset luodaan esitykseen tuotujen 

välineiden avulla. (Nieminen & Pantti 2012, 119.) Esimerkiksi kielelliset merkit ovat 

näitä merkityksiä luovia välineitä, jotka valikoidusti yhteen tuotuina rakentavat 

representaatioita. Taustalla on usein jonkin ryhmän näkökulma, ja näitä kehystettyjä 

representaatioita tarkastelen tutkielmani laadullisessa analyysissa. 

 

Mainintojen kautta muodostuvan julkisuuden käsitteen avulla pohjustan määrällistä 

analyysia, jossa tarkastelen verkkomedioiden esiin nostamia toimijoita ja tieteenaloja. 

Valintoihin perustuvaa esittämistä eli representointia hyödynnän analyysini 
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laadullisessa osiossa, jossa perehdyn verkkomediatekstien taustarakenteisiin 

kehystämisen näkökulmasta. Sekä kielelliset maininnat että kielen avulla luodut 

esitykset perustuvat valintoihin, joihin kytkeytyy myös valta: tietyt aiheet ja toimijat 

ovat esillä tietyllä tavalla samalla kun toiset saavat tulla vähemmän huomion kohteiksi 

ja toisella tavalla käsitellyiksi. 
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3 TEOREETTIS-METODOLOGISET LÄHESTYMISTAVAT 
 

Tutkittava ilmiö on liitettävä teoriasuuntaukseen ja määriteltävä siihen liittyvät 

keskeiset käsitteet (Hirsjärvi ym. 1997, 138). Teoriat kytkeytyvät Jouni Tuomen ja 

Anneli Sarajärven (2009, 18) sanoin tutkimuksen viitekehykseen ja metodien 

hahmottamiseen. Teoriat voivat olla myös tulkinnan välineitä (Eskola & Suoranta 1998, 

83). Näiden periaatteiden mukaan tutkielmani teoreettiset lähtökohdat liittyvät 

edellisessä luvussa esittelemiini julkisuuden ja representaation käsitteisiin ja toimivat 

tulkinnan apuvälineinä, jotka ohjaavat metodien käyttöä.  

 

Tutkielmassani käytän kahta metodia: määrällisyyteen perustuvaa sisällön erittelyä ja 

laadullista kehysanalyysia, joten kyseessä on metodien yhdistelmä. Sisällön erittelyä 

lähestyn agenda-setting-teorian kautta, kehysanalyysissa tukeudun kehysteoreettiseen 

ajatteluun. Analyysitapaani voi pitää teorioiden ja metodien triangulaationa eli useiden 

teorioiden ja menetelmien yhdistelmänä (Eskola & Suoranta 1998, 68). Seuraavaksi 

käyn läpi tutkielmani teoreettisen taustan ja sen jälkeen siirryn metodien esittelyyn. 

 

3.1 Agenda-setting ja puheenaiheiden määrittely 
 

Agenda-setting-teorian mukaan joukkotiedotusvälineet kiinnittävät huomiota tiettyihin 

aiheisiin. Nämä usein toistuvat puheenaiheet ja otsikot näyttäytyvät tärkeämpinä kuin 

käsittelemättä jäävät aiheet. Media ikään kuin asettaa yhteiskunnallisen keskustelun 

päiväjärjestyksen ja tekee arvovalintoja. (McQuail & Windahl 1981, 62–63.) Teoria 

perustuu Maxwell McCombsin ja Donald Shaw’n (1972) tutkimukseen poliittisen 

uutisoinnin vaikutuksesta siihen, mitkä poliittiset kysymykset ovat äänestäjien mielestä 

tärkeitä. Tulokset osoittavat, että median korostamia teemoja pidetään olennaisina 

äänestyspäätöksen kannalta. Eri tiedotusvälineet myös toistavat samoja puheenaiheita, 

mikä korostaa näiden aiheiden tärkeyttä. (McCombs & Shaw 1972, 181–187.) 

 

McCombs (2005, 548–549) määrittelee, että uutisaiheiden valinta perustuu journalismin 

normeihin ja traditioon, vuorovaikutukseen uutisorganisaatioissa sekä organisaatioiden 

omien lähteiden kanssa. Lähteillä on myös omat agendansa, joita he suuntaavat 
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julkisuuteen. Tiedotusvälineet seuraavat toistensa valintoja, ja valintoja tehdään etenkin 

valtamedian esimerkin mukaan. Tämä tekee uutisvirrasta varsin homogeenista. Valinnat 

eivät ole yhdentekeviä, sillä uutisvalintoihin liittyy myös vastuu. (McCombs 2005, 548–

549, 556.) Tämän vuoksi yksipuolinen uutisointi ja kilpailijoiden kopiointi saattaa 

aiheuttaa julkisuudessa epätasaisia asetelmia esimerkiksi Oulun yliopiston toimijoiden 

ja tieteenalojen välille. 

 

Agenda-setting-teorialle on eritelty kolme keskeistä tasoa (McCombs, Shaw & Weaver 

2014, 782). Ensimmäisen tason agenda-settingiksi McCombs ym. kutsuvat 

tiedotusvälineiden toistamien ja korostamien aiheiden korrelointia aiheisiin, joita yleisö 

pitää tärkeänä. McCombs (2005, 544) sanoo agenda-setting-teorian perusajatukseen 

kuuluvan, että yleisö seuraa median huomioimia ja esiin nostamia aiheita. Hän 

huomauttaa, että ensimmäisen eli perustason agenda-settingin mukaisen tutkimuksen 

uudeksi areenaksi on painettujen lehtien sijasta tullut internet, jossa lukijat voivat 

paljolti itse valita, mitä aiheita seuraavat (McCombs 2005, 544–545). Nykysuuntauksen 

mukaisesti sovellan agenda-settingin periaatteita verkkokontekstiin. 

 

Toisen tason agenda-settingiksi kutsutaan median käyttämien attribuuttien eli aiheita 

kuvailevien sanojen vaikutusta yleisön käsityksiin uutisaiheista. Toisella tasolla 

olennaista on, että media välittää ehdotuksen siitä, miten asioihin tulisi suhtautua. 

Ensimmäisellä tasolla media kertoo, mitä aiheita on ajateltava, ja toisella tasolla media 

kertoo, miten aiheista on ajateltava. (McCombs 2005, 546.) McCombsin mukaan toisen 

tason agenda-setting eli aiheiden kuvailu on hyvin lähellä kehysteoriaa, sillä 

molemmissa kiinnitetään huomiota aiheen käsittelyn näkökulmaan. Hän määrittelee, 

että kehyksiä ovat tekstin ydinteemaa kuvailevat attribuutit. (McCombs 2005, 546–

547.) Tutkielmassani en miellä kehystämistä McCombsin tavoin. Alaluvussa 3.2 käyn 

läpi kehysteoreettisen lähestymistapani. 

 

Kolmannen tason agenda-setting tarkoittaa agendojen verkostoitumista. Uutisaiheet ja 

niitä koskevat kuvailut sekä yleisön agendat muodostavat verkoston, jota ihmiset 

pyrkivät mielessään hahmottamaan. Aiheet ja kuvailut voivat liittyä joko median tai 

yleisön agendaan. (McCombs ym. 2014, 782, 792.) Edellä mainittuihin kahteen 
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ensimmäiseen tasoon siis liittyy verkoston kolmanneksi osapuoleksi yleisö. McCombs 

(2005, 553) sanoo, että verkottunut maailma on täynnä eri ryhmien agendoja, joten 

myös agenda-setting-teoriaa on sovellettu useisiin tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten 

julkisuuskuvien tutkimiseen uutisten perusteella. 

 

Kolmen tason lisäksi agenda-setting-teoriaan on empiirisesti liitetty uusia näkökulmia, 

esimerkiksi agendojen sekoittuminen (engl. agendamelding). Se liittyy nykytrendiin, 

jossa yleisön edustajat valitsevat uutisaiheista heitä itseään kiinnostavat sisällöt. Lukijat 

haluavat seurata agendoja, jotka liittyvät kullekin henkilökohtaisesti samaistuttaviin 

ryhmiin. Uutisia ei enää anneta vertikaalisesti ylätasolta, instituutioiden ja mediatalojen 

norsunluutornista. Horisontaalisella tasolla yleisön – tai yleisöjen – muodostamissa 

viiteryhmissä valitaan omiin arvoihin ja maailmankuvaan sopivat uutiset. (McCombs 

ym. 2014, 793–794.) Koska tutkielmassani perehdyn verkkoteksteihin, on hyvä ottaa 

huomioon se, että julkisuus voi olla lähtöisin mediatalojen ulkopuolisilta 

intressiryhmiltä ja lukijatkin voivat olla hyvin eriytyneitä joukkoja.  

 

James Dearing ja Everett Rogers (1996, 1–2) puolestaan määrittelevät agenda-settingin 

prosessiksi, jossa eri aiheiden puolestapuhujat kilpailevat median, yleisön ja politiikan 

toimijoiden huomiosta. Agenda-setting-teorian avulla voidaan selittää, miksi tietyt 

aiheet ovat esillä julkisuudessa ja toiset eivät. Dearingin ja Rogersin mukaan agenda eli 

päiväjärjestys muodostuu aiheista, joista viestitään niiden tärkeysjärjestyksen 

perusteella. Tuo tärkeysjärjestys kuitenkin vaihtelee eri aikoina. Vain tietty määrä 

aiheita voi olla pinnalla kerrallaan, joten median huomion kohteet muuttuvat ajan 

myötä. Kaiken keskiössä on se, mitkä aiheet nousevat päiväjärjestyksessä tärkeiksi: 

mediassa huomiota saavat asiat ovat sekä yleisön että politiikan toimijoiden agendalla. 

Näin agendalla olevat aiheet liittyvät myös valtaan. (Dearing & Rogers 1996, 1–2, 5–8, 

66.)  

 

Aiheiden päätymiseen median agendalle vaikuttavat Dearingin ja Rogersin mukaan 

esimerkiksi muut mediat, mainostajat ja tiedonlähteet, kuten tieteilijät. Erityisen 

vaikuttavassa asemassa ovat muut mediat, sillä toimittajat tuntuvat olevan yksimielisiä 

siitä, mitkä aiheet ovat uutisarvoisia. Tämä liittyy journalismin rutiineihin. Yleisön 



	  

	  

25 

agendalla tarkoitetaan sitä, mitä aiheita mediaa seuraavat ihmiset alkavat pitää tärkeinä 

kysymyksinä, ja tämä on seurausta aiheiden saaman julkisuuden määrän ja laadun 

samankaltaisuudesta eri tiedotusvälineissä. Toistaminen luo tärkeyden vaikutelman. 

Politiikan agendalle aiheet päätyvät joko median tai yleisön agendan kautta, mutta 

vastavuoroisesti politiikka vaikuttaa siihen, mitä median agendalla on. (Dearing & 

Rogers 1996, 31–35, 40, 62, 72–74, 87.) 

 

Edellä esiteltyjen agenda-settingin tasojen sijaan Dearing ja Rogers siis erottelevat 

median agendan, yleisön agendan sekä politiikan agendan toisistaan, ja nämä kolme 

muodostavat keskinäisessä vuorovaikutuksessa agenda-settingin prosessin (Dearing & 

Rogers 1996, 5–8). Sekä McCombsin ym. (2014) että Dearingin ja Rogersin agenda-

setting-mallit korostavat uutisaiheiden huomionarvoisuuden tärkeyttä, aiheiden 

vaikutuksia yleisöön ja aiheiden valinnan taustalla vaikuttavia  syitä. Agenda-settingiä 

hyödynnän teoreettisena lähestymistapana sisällön erittelyssäni, kun selvitän vastausta 

toiseen tutkimuskysymykseeni, mitkä aiheet ja tieteenalat verkkojulkisuudessa näkyvät. 

Näkyvyys kertonee aiheiden tärkeydestä ja vaikuttavuudesta. 

 

3.2 Kehys tulkitaan taustarakenteena 
 

David Weaver (2007, 144) sanoo, että eron toisen tason agenda-settingin ja 

kehysteorian välille tekee käsitteiden määrittely. Molempia yhdistää kiinnostus siihen, 

miten asia, esimerkiksi ihminen, ryhmä, organisaatio tai maa, esitetään. Kehysteoriaan 

liittyy kuitenkin enemmän moraalisia, periaatteellisia ja syy-seuraussuhteellisia 

aspekteja kuin agenda-setting-teoriaan. (Weaver 2007, 144–146.) Keskityn agenda-

setting-teorian ensimmäiseen tasoon, kun erittelen teksteissä tehtyjä valintoja 

määrällisesti. Analyysini toisena osana tarkastelen valintojen laatua, mutta agenda-

settingin toisen tason mukaisen attribuuttien analysoimisen sijasta laadullisen analyysini 

tausta on kehysteoreettinen. 

 

Kehysteoria pohjautuu Erving Goffmanin (1986, 10–11) sosiologiseen kehysanalyysiin, 

jonka avainkäsitteen eli kehyksen (engl. frame) hän määrittelee kokemuksen 

järjestämiseksi tilannekohtaisten muuttujien mukaan. Goffman sanoo, että 
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konkreettisissa tilanteissa ihminen pyrkii selvittämään itselleen, mitä on tekeillä. 

Tulkinta riippuu kokijan perspektiivistä, joten tulkinnat vaihtelevat. Tulkintakehyksen 

avulla ihminen paikallistaa ja identifioi itsensä tilanteeseen oman kokemuksensa 

perusteella. (Goffman 1986, 8–11, 21.) 

 

Robert Entman (1993, 51) on esitellyt Goffmanin teoriaan perustuvan kehysanalyysin 

sovellettuna viestinnän ja tekstien tutkimukseen. Entmanin mukaan kehykset 

muodostuvat teksteihin niin, että todellisuudesta valitaan tietyt puolet, joita korostetaan, 

jotta haluttu näkemys tai tulkinta saadaan viestittyä (Entman 1993, 52). Kehys-käsite 

viittaa enemmän talon rakenteisiin kuin taulun reunoihin: kehys ei näy päällepäin, mutta 

se ilmenee merkityksen rakentamisen prosessina ja tarinankerrontana (Gamson, 

Croteau, Hoynes & Sasson 1992, 358). Myös Karvonen (2000, 78) määrittelee, että 

kehys on kuin tekstin piilevä tukirakenne, eräänlainen tekstiä kannatteleva kehikko. 

Oulun yliopiston tiedettä koskevista teksteistä pyrin löytämään näitä taustarakenteita, 

jotta saan vastauksen kolmanteen tutkimuskysymykseeni, miten tiedettä 

verkkomedioissa kehystetään.  

 

Entmanin (1993, 52) mukaan kehyksillä on neljä tehtävää. Ensimmäinen kehyksen 

tehtävä on mediatekstien kautta määritellä ongelmia. Kehyksen toisena tehtävänä on 

nimetä ongelmien aiheuttajia. Kolmas tehtävä kehyksellä on ilmaista ongelmien 

aiheuttajiin kohdistuvia moraalisia arvioita. Neljäs kehyksen tehtävä on ehdottaa 

ratkaisuja, joilla ongelmasta päästään eroon. Viestijät tekevät kehystämiseen liittyviä 

valintoja joko tietoisesti tai tiedostamattaan toistamalla omia tai yhteisössä yleisiä 

tulkintakehyksiä, kun he valitsevat, mitä sanovat ja mitä jättävät sanomatta. Näin 

kehykset rakentuvat teksteihin esimerkiksi sanojen, fraasien ja kuvien muodostaman 

kokonaisuuden tuloksena. Vastaanottajalla taas on mielessään omat tulkintakehyksensä, 

jotka ohjaavat sitä, minkä kehyksen teksti heissä aktivoi. Yhteisiä kehyksiä ilmenee 

kulttuurissamme, joka toimii ikään kuin kehysten varastona: samoja kehyksiä toistetaan. 

(Entman 1993, 52–53.) 

 

Kehystäminen soveltuu agenda-settingin jatkeeksi, sillä molemmat teoriat korostavat 

valintojen kautta rakentuvaa tärkeysjärjestystä. Entmanin mukaan kehystämisen 



	  

	  

27 

tarkoituksena on saada jokin asia näyttämään muita asioita merkityksellisemmältä tai 

tärkeämmältä. Valikoituja tiedonmurusia korostetaan sijoittelemalla ne huomion 

kohteiksi, toistamalla niitä tai vetoamalla kulttuurissa tunnettuihin yleisiin symboleihin. 

Pieni ja huomaamatonkin koukku, esimerkiksi yksittäinen sana tai fraasi, tekstissä 

saattaa aktivoida lukijassa tietyn tulkintakehyksen. Mediatekstien kehystämisessä 

olennaista on nimenomaan se, mitä elementtejä tekstiin sisällytetään ja mitä jätetään 

pois. Entman mainitsee, että esimerkiksi politiikan uutisoinnissa valinnoilla on suuri 

valtaan kytkeytyvä merkitys, kun yleisö tulkitsee yhteiskunnallisten ongelmien syitä, 

arvioita ja ratkaisuehdotuksia esitteleviä tekstejä. (Entman 1993, 53–55.) 

 

Gamson ym. (1992, 380) sanovat, että teksteissä voidaan välittää näkemyksiä, jotka 

näyttäytyvät luonnollistettuina tosiasioina. Julkisessa keskustelussa käytävässä 

merkitysten kamppailussa on kyse siitä, kenen näkemyksestä tulee yleisesti hyväksytty 

”normaali”. Näkemyksensä läpilyövät ryhmät näyttäytyvät vaikutusvaltaisina. (Gamson 

ym. 1992, 380–383.) Sillä, joka sanelee yleisesti hyväksytyn mielipiteen, on myös 

valtaa.  Näin kehystäminen liittyy luvussa 2.5 esittelemääni representaation 

käsitteeseen: molempiin sisältyy ideologioiden ja subjektipositioiden kautta määrittyvä 

valta. 

 

Karvosen (2000, 82) mukaan kehystäminen on valikoivaa kontekstualisointia, jossa 

viestijä tiedostaen tai tiedostamattaan suostuttelee yleisön tulkitsemaan asiat tiettyjen 

kontekstien ja tilannemääritelmien kautta. Merkitys muodostuu relationaalisesti tietyn 

kokonaisuuden osana. Kehysmääritelmässään Karvonen sanoo myös, että kehykset 

muodostuvat sosiaalisen kognition kautta. Merkit ja symbolit toimivat vihjeinä, jotka 

aktivoivat valmiita tietorakenteita eli skeemoja. (Karvonen 2000, 78, 80–81.) Myös 

Gamson ym. sanovat, että kehys luo koherenssia ja merkityksen eri tavoin järjestetyille 

symboleille. Näin kehys vastaa mediatutkimukseen sovellettuna kognitiivisen 

psykologian skeema-käsitettä. (Gamson ym. 1992, 384.) 

 

Karvosen mukaan semiotiikka ja kielitiede liittyvät diskurssiteoriaan, kehystäminen taas 

enemmän kognitiiviseen psykologiaan ja retoriikkaan, sillä kehystämisessä 

merkityksellistä on se, mitä todellisuudesta havaitaan, mitä korostetaan ja mitä jätetään 
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pois. Diskurssianalyysissa pureudutaan kielenkäyttöön, kehysanalyysissa enemmänkin 

tilannekontekstiin. (Karvonen 2000, 81, 83–84.) Perustelen semiotiikkaan viittaamiseni 

sillä, että analyysissani miellän kielelliset sanat merkeiksi, jotka aktivoivat mielikuvia, 

representaatioita ja ohjaavat tulkintaa. Sanoilla myös rakennetaan tekstien taustalla 

vaikuttavia kehystämisen rakenteita, joihin sisältyy ehdotuksia siitä, minkä 

intressiryhmän kehys hallitsee ja minkälaisina ideologiset valta-asetelmat näyttäytyvät. 

Jokainen analysoitava teksti muodostaa oman tilannekontekstinsa, johon myös luvussa 

2 määrittelemäni tutkielmani konteksti vaikuttaa. 

 

3.3 Kahden metodin yhdistelmä 
 

Tutkimusmenetelmä eli metodi on Hirsjärven ym. (1997, 183) mukaan sääntöjen 

ohjaama menettelytapa tutkimuksen tekemistä varten. Määrällisiä menetelmiä käytetään 

laadullisten rinnalla, sillä etenkin suurista aineistoista saadaan määrällisen erittelyn 

avulla hahmoteltua yleiskuva. (Väliverronen 1998, 15–16.) Koska aineistoni on laaja, 

määrällisen metodin avulla saan muodostettua siitä yleiskuvan, jota syvennän 

laadullisella menetelmällä. Hirsjärvi ym. (1997, 133) huomattavat, että kvantitatiivista 

ja kvalitatiivista tutkimustapaa on vaikea erottaa toisistaan, sillä ne täydentävät toisiaan: 

numerojen taustalla vaikuttavat sanalliset eli laadulliseen sisältöön liittyvät merkitykset, 

ja vastavuoroisesti sanallisia merkityksiä voidaan ilmaista ja järjestää numerojen avulla. 

Määrällinen erittelyni perustuu laadullisen sisällön tulkintaan ja laadullinen analyysini 

pohjautuu määrällisiin arvoihin. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 105–107) määrittelevät, että sisällönanalyysin termin alle 

mahtuvat määrällinen ja laadullinen sisällön analysointi. Määrällisestä sisällön 

analysoinnin menetelmästä he käyttävät kuitenkin nimitystä sisällön erittely, vaikka 

yhdysvaltalainen content analysis -perinne (esim. Berelson 1971, Krippendorff 2004) 

suomeksi kääntyisikin sisällönanalyysiksi. Vain laadullinen analysointi on Tuomen ja 

Sarajärven mukaan sisällönanalyysia. Tämän esimerkin tavoin käytän määrällisestä 

metodistani nimitystä sisällön erittely, kuten myös Veikko Pietilä (1976) tekee. 
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3.4 Sisällön erittely määrällisenä luokittelukeinona 
 

Joukkoviestinnän ja sanomalehtien sisältöjen analyysista Yhdysvalloissa 1800-luvun 

lopulla alkanut sisällön erittely on varhaisvaiheessaan ollut tekstien systemaattista 

lukemista ja kielellisten sisältöjen muuttamista määrälliseen muotoon. Myöhemmin 

tutkimus on saanut vaikutteita esimerkiksi politiikka- ja sosiaalitieteistä, joten 

sisällönanalyysia on syvennetty laadullisilla metodeilla. Analyysissa on otettava 

huomioon, että tekstit eivät synny tyhjiössä tai kanna absoluuttisia merkityksiä, vaan 

merkitykset muotoutuvat eri tavoin eri tilanteissa, kulttuurisissa konteksteissa ja 

ihmisten kohtaamisissa. (Krippendorff 2004, 3–8, 15–16, 21–22.)  

 

Bernard Berelsonin (1971, 18) määritelmän mukaan sisällön erittely on objektiivista, 

systemaattista ja määrällistä näkyvän viestintäsisällön kuvaamista. Varhaisvaiheessa 

taustaoletuksena oli, että määrällisen erittelyn avulla voidaan selvittää tekstien syitä tai 

seurauksia niin lähettäjän kuin yleisön näkökulmista. Sisältöjen määrän, esimerkiksi 

toistettujen sanojen taajuuden uskottiin vaikuttavan vastaanottajiin. Berelson 

huomauttaa, että näkyvän sisällön ja näkymättömien, vain pääteltävissä olevien, 

merkitysten välille on tehtävä ero. Objektiivisuus liittyy reliabiliteetin ihanteeseen: 

määrällisen erittelyn tulosten on oltava samat tutkijasta riippumatta. (Berelson 1971, 

18–20, 171–172.) 

 

Pietilä (1976) liittää sisällön erittelyn dokumenttiaineistojen, kuten lehtitekstien 

tutkimiseen. Sisällön erittelyn avulla voidaan tutkia tekstien varsinaista sisältöä tai tehdä 

päätelmiä muista ilmiöistä, joita tekstit koskevat. Pietilän mukaan sisällön erittely sopii 

erityisesti laajoihin aineistoihin, joiden sisältöjä halutaan vertailla. Kun sisällöistä on 

löydettävissä samankaltaisuuksia, niistä voidaan muodostaa keskenään vertailtavia 

luokkia. Kun sisältöjä tutkitaan tilastollisesti, aineisto luetaan ja jaetaan sisältöluokkiin, 

joista muodostetaan luokitusrunko. Sisältöluokkien muuttujat muutetaan numeerisiksi, 

jotta tilastollista tietoa saadaan aikaan. (Pietilä 1976, 8, 23, 32–34.) Määrällisessä 

vertailussani en hyödynnä tilastomatemaattisia menetelmiä, vaikka viestintäsisältöjen 

erittelyssä se olisi mahdollista (ks. esim. Allen, Titsworth & Hunt 2009, Weber 1990). 

En esimerkiksi selvitä riippuvuuksia eri sisältöluokkien välillä. Ilmoitan tulokseni vain 

yleiskatsauksena prosenttiosuuksien ja lukumäärien avulla.  
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Klaus Krippendorff (2004, 29–30) hahmottelee sisällön erittelyn muodostuvan kuudesta 

osatekijästä. Ensin valitaan tekstijoukko, josta tutkimusaineisto koostetaan. Toiseksi 

muotoillaan tutkimuskysymys, johon aineiston avulla kyetään vastaamaan. 

Kolmanneksi tutkija valitsee kontekstin ja selvittää, mitä tutkimuskysymys nostaa 

tekstistä esiin valitussa kontekstissa. Neljänneksi tutkija tarvitsee analyyttisen 

rakennelman (engl. analytical construct), johon koodataan tekstiin ja kontekstiin 

liittyvät, tarkoin valitut muuttujat. (Krippendorff 2004, 29–36.) Tämä rakennelma 

vertautuu Pietilän käsitteistön luokitusrunkoon. Krippendorffin esimerkin mukaan 

muuttujien käsittelyyn voidaan käyttää apuna tietokoneita. Viidennessä kohdassa eli 

tutkimuskysymykseen vastaavien päätelmien tekemisessä käytetään tilastollisia ja 

teoreettisia menetelmiä sekä kontekstin taustaan liittyvää tietoa. Kuudes osatekijä on 

päätelmien perusteleminen, mikä tekee tuloksista uskottavia. (Krippendorff 2004, 36–

40.) 

 

Sovellan sekä Pietilän että Krippendorffin etenemismalleja sisällön erittelyssäni.  

Tutkimusongelman määrittämisen jälkeen olen valinnut ja kerännyt aineistoni, jonka 

lukemisen perusteella olen muodostanut sisältöluokat. Olen eritellyt aineistoni 

luokitusrungon sisältöluokkiin ja alaluokkiin. Luokittelun jälkeen olen tehnyt 

määrällisen analyysin sisältöluokista ja niiden alaluokista. Määrälliset tulokset olen 

liittänyt kontekstiin ja perustellut päätelmäni myös muuhun tutkimuskirjallisuuteen 

viitaten. Luokitusrunkoni muodostamisessa ja sisällön analyysin määrällisessä 

osuudessa nojaan Pietilän käsitteisiin, mutta luokitusrungon analysoimisessa mukaan 

astuu Krippendorffin korostama päätelmien tekeminen, joka entisestään syventyy 

analyysini laadullisessa vaiheessa. 

 

Jotta määrällisestä aineistosta voidaan löytää merkityksiä, aineisto on liitettävä 

yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, esimerkiksi politiikan tai talouden vallitsevaan tilaan. 

Tavallisesti joukkotiedotusvälineistä pyritään sisällön erittelyn avulla tutkimaan 

esimerkiksi tietyn asian saamaa palstatilaa tai representointia valitussa kontekstissa. 

Vaikka analyysin tuloksena saadut päätelmät pyritään perustelemaan mahdollisimman 



	  

	  

31 

objektiivisesti, tutkija ei pääse pakoon kulttuurista taustaansa tai omia ideologisia 

normejaan, jotka tutkimuskysymysten taustalla vaikuttavat. (Krippendorff 2004, 28.) 

 

Tutkimusasetelmaani ohjaa uteliaisuus selvittää, minkälaista Oulun yliopiston 

verkkojulkisuus on ja minkälaisia eroja esimerkiksi eri tieteenalojen julkisuuden 

määrissä ilmenee, joten lähtökohtani tutkijana ei ole objektiivinen. Luokitusrungon ja 

tutkimuskysymysteni mukaan valittujen sisältöluokkien avulla voin kuitenkin järjestää 

aineistoni mahdollisimman johdonmukaisesti ja selvittää vastaukset ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni, missä ja minkälaisten tekstien kautta Oulun yliopisto saa 

julkisuutta sekä toiseen tutkimuskysymykseeni, mitkä toimijat ja tieteenalat 

verkkojulkisuudessa ovat esillä. 

 

3.5 Kehysanalyysi tukee määrällistä tarkastelua 
 

Pietilä (1976, 55) muistuttaa, että pelkkä määrällinen sisällön erittely voi jättää 

tutkimusongelman kannalta olennaista tietoa pimentoon. Siksi syvennän analyysiani 

laadullisella kehysanalyysin menetelmällä. Tällä tavoin saan vastauksen kolmanteen 

tutkimuskysymykseeni, miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä verkkomedioissa 

kehystetään. Kehysanalyysi mahdollistaa myös tulosteni perusteellisemman liittämisen 

yhteiskunnalliseen kontekstiin sekä yksittäisten tekstien tilannekontekstiin. 

 

Kehysanalyysissa on hyödynnetty (esim. Väliverronen 1996 & 2007) 

tulkintapakkauksen (engl. interpretive package) mallia, jota William Gamson ja Kathryn 

Eilene Lasch (1983, 1) ovat käyttäneet poliittisen journalismin tutkimiseen. 

Tulkintapakkaus muodostuu kahdesta osasta: kehystämisen ja perustelemisen keinojen 

analysoimisesta. Kehystämisen analyysilla saadaan esiin eri osien muodostama 

kokonaisuus, perustelujen analyysilla taas asemoidaan kokonaisuuden eri osat suhteessa 

toisiinsa. Nämä tulkintapakkauksen kaksi puolta muodostuvat erilaisista – vapaasti 

suomennettuna – tunnusosista (engl. signature elements). Kehyksen tunnusosia ovat 

metaforat, esimerkit, iskulauseet, toimijoiden kuvailut sekä visuaaliset kuvat. Perustelun 

tunnusosia ovat syyt, seuraukset ja periaatteisiin tai moraaliin vetoaminen. Tunnusosien 

purkamisella on tarkoitus nähdä, minkälaisten valintojen kautta teksteissä luodaan 



	  

	  

32 

merkityksiä, jotka on mahdollisesti asetettu palvelemaan niin journalististen lähteiden 

kuin journalistien omia tarkoitusperiä. (Gamson & Lasch 1983, 2–7.) 

 

Kehystämisen tunnusosia on kehysanalyyttisissa tutkimuksissaan hyödyntänyt Esa 

Väliverronen. Hän ei kuitenkaan ole omaksunut tulkintapakettimallia sellaisenaan, vaan 

on väljästi yhdistellyt kehystämisen analyysin välineitä (tunnusosia) aineistolähtöiseen 

kehysanalyysiinsa (Väliverronen 1996, 111). Esimerkiksi metsätuhojen kehyksiä 

tarkastellessaan Väliverronen on eritellyt metaforia, esimerkkejä, iskulauseita, 

visuaalisia kuvia, syitä ja taustoja, seurauksia sekä moraalisia väittämiä ja johtanut 

näistä elementeistä sairauden, kiistan ja hallinnan kehykset (1996, 113). Geenitekniikan 

kehyksiä analysoidessaan Väliverronen on eritellyt aiheen tai näkökulman, kerronnan 

jännitteen, visualisoinnin, metaforat tai avainsanat sekä tutkijan roolin, jolloin tuloksina 

ovat olleet kansallisuuden, sairauden, läpimurron ja uhkan kehykset (Väliverronen 

2007, 57).  

 

Omassa kehysanalyysissani käytän Gamsonin ja Laschin (1983, 4–6) esittelemiä 

kehystämisen tunnusosia Väliverrosen tapaan löyhästi aineistoni luonteen ehdoilla, en 

valmiina tulkintapakkauksena (Väliverronen 1996, 111). Lisäksi hyödynnän 

tunnusosieni taustalla Entmanin määrittelemiä kehyksen tehtäviä, eli ongelman 

määrittelyä, ongelman aiheuttajia, moraalisia arvioita ja ratkaisuehdotuksia (Entman 

1993, 52–53). Valitsemani kehysanalyysin tunnusosat ovat Väliverrosenkin käyttämät 

aihe ja sanasto, Gamsonilta ja Laschilta lainattu osapuolten asemointi sekä Entmanin 

esittelemät ongelman määrittely ja ratkaisuehdotus. Näin saan selville sellaisen tekstien 

kokonaistulkinnan, jota ei määrällisen sisällön erittelyn avulla voi saavuttaa, kuten 

Väliverronen (1996, 112) toteaa. 
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4 AINEISTO 
 

Tutkielmani aineisto koostuu internetissä julkaistuista yleistajuisista teksteistä, jotka 

käsittelevät Oulun yliopistoa. Analyysissa on mukana 644 tekstiä. Seuraavaksi käyn läpi 

aineistonkeruun prosessin, esittelen analyysiani pohjustavan luokitusrungon sekä 

aineiston luokitusrunkoon järjestämisen periaatteet ja arvioin aineistoni 

analysoitavuuden rajoituksia. 

 

4.1 Verkkoaineiston koostaminen 
 

Halusin tarkastella Oulun yliopiston verkkojulkisuutta yhden vuoden ajalta, mutta 

kaikki vuoden aikana julkaistu materiaali olisi ollut pro gradu -tutkielman laajuuteen 

nähden turhan runsas joukko. Berelson (1971, 183) määrittelee, että rotaatio-otannalla 

aineistoa voidaan kerätä intervalleittain tietyn ajanjakson sisältä. Pietilä (1976, 69) 

kutsuu samaa periaatetta tasaväliseksi eli systemaattiseksi otannaksi. Kuvatun 

kaltaisella otannalla kokosin tarkasteltavakseni tekstimateriaalin joka kolmannelta 

kuukaudelta eli vuoden aikana neljältä kuukaudelta, minkä arvioin testihakujen 

perusteella olevan tarpeeksi laaja otos tutkielmaani varten. 

 

Aineistoni koostuu helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa 2015 verkossa julkaistusta 

materiaalista. Olen kerännyt aineistoni 26.1–16.2.2016 Webnewsmonitor-

mediaseurantaohjelmalla, jonka avulla Oulun yliopiston viestintäpalveluissa seurataan 

yliopiston verkkonäkyvyyttä. Hakusanana on ollut oulun yliopisto. Kaikkiaan osumia 

kertyy valituilta kuukausilta 1001 kappaletta. Ohjelma koostaa listan 

julkaisuajankohdasta, julkaisupaikasta, otsikoista, tekstien ensimmäisistä virkkeistä ja 

linkit alkuperäiselle verkkosivulle sekä Excel-taulukon, jossa samat tiedot ovat 

järjestettyinä.  

 

Olen karsinut osumista tekstit, jotka eivät koske Oulun yliopistoa. Näissä teksteissä 

mainitaan Oulu kaupunkina ja jokin muu yliopisto. Olen valinnut vain verkkosivustoilla 

julkaistuja tekstejä ja rajannut näköislehdet aineistoni ulkopuolelle näköislehtien 

hankalan navigoitavuuden ja tekstien kopioinnin vaikeuden vuoksi. Olen joutunut 
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jättämään pois osumat, jotka vievät maksullisille lehtien verkkosivuille tai sivuille, 

joiden sisältö on poistettu. Olen karsinut myös osumat, joiden linkki ei vie suoraan 

tekstin äärelle, vaikka teksti saattaisi löytyä sivuston oman hakutoiminnon tai toisen 

hakukoneen avulla. Viimeinen karsintaperusteeni on, etten ole kelpuuttanut tuplaosumia 

mukaan: toisinaan Webnewsmonitor antaa kaksi osumaa samasta julkaisusta, jos siihen 

on myöhemmin tehty päivitys. Osumissa on jonkin verran myös tekstejä, jotka on 

julkaistu aiemmin kuin tarkastelujaksoni aikana. Rajauksen jälkeen 1001 tekstiosumasta 

on jäänyt jäljelle 644. 

 

Webnewsmonitor on maksullinen palvelu ja oululaisen News Engine Oy:n tuote. 

Ohjelman avulla voi tehdä sanahakuja Oulun yliopiston seurannassa olevista reilusta 

tuhannesta verkkojulkaisusta halutulta aikaväliltä. (Webnewsmonitor 2014.) Sain 

Webnewsmonitorin asiakkuusjohtaja Juha Kaimiolta luvan ohjelman käyttämiseen 

tutkielmaani varten. Syksyllä 2014 suoritin työharjoittelun Oulun yliopiston 

viestintäpalveluissa, joten oli luontevaa pyytää myös viestintäpalvelujen 

henkilökunnalta lupa ja käyttäjätunnus aineiston keräämistä varten.  

 

Webnewsmonitorilla kerättyyn aineistoon liittyy tiettyjä rajoituksia. Ohjelman avulla ei 

voi tavoittaa kaikkea verkossa julkaistua materiaalia, joka koskee Oulun yliopistoa, sillä 

se seuraa vain tiettyjä verkkojulkaisuja. Seuranta on keskittynyt esimerkiksi vain 

suomalaisiin verkkojulkaisuihin, joten kansainvälistä julkisuutta en analyysissani 

huomioi. Verkkosivustojen ylläpitäjät ovat myös voineet poistaa julkaisuja, jotka ovat 

käsitelleet Oulun yliopistoa eivätkä nämä ole enää ehtineet hakutuloksiini. Muistettava 

on myös se, että muilta kuukausilta kerätty aineisto olisi ollut luonteeltaan erilainen. 

 

Aineiston koostamisvaiheessa määrittelemäni rajausperusteet asettavat myös puutteita 

aineistolle, sillä en tarkastele näköislehtien ja maksullisten sivustojen sisältöjä. 

Tarkastelun ulkopuolelle on näin ollen voinut rajautua verkkojulkisuuden kannalta 

merkityksellistä materiaalia. Keskityn pelkästään maksuttomilla verkkosivustoilla 

julkaistuihin teksteihin, joten analyysissa on syytä ottaa huomioon, että tulokset 

perustuvat vain valitsemaani aineistoon eivätkä ole yleistettävissä koskemaan Oulun 

yliopiston verkkojulkisuutta kokonaisuudessaan.  
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4.2 Aineiston järjestäminen luokitusrunkoon 
 

Pietilä määrittelee sisällönerittelyllisen aineiston jäsentelyn käsitteiksi havaintoyksikön, 

alkion, sisältöluokan, luokitusyksikön, mittayksikön ja luokitusrungon. 

Havaintoyksikkö on aineistosta tutkittavan kohteen laji, esimerkiksi lehtiteksti. 

Luokitusyksikkö on havaintoyksikön osa, esimerkiksi leipäteksti tai otsikko, joka 

sisältää alkion. Alkio on sisällön merkityksellinen osa, esimerkiksi sana, joka kertoo 

tutkittavasta ilmiöstä. Näin ollen alkio on tietyn sisältöluokan ilmaisija. Sisältöluokat 

muodostetaan tutkimusongelman perusteella, jotta kysymykseen saadaan aineiston 

avulla vastaus. Mittayksikkö on luokitusyksikön sisältämän alkion perusteella annettu 

numeerinen arvo, joka kirjataan sisältöluokkaan. Numeroidut sisältöluokat muuttujineen 

muodostavat luokitusrungon. Pietilä suosittelee porrastettua järjestelmää, jossa 

sisältöluokkien alaluokat saavat myös uusia alaluokkia. (Pietilä 1976, 94–96, 101–107, 

125, 156.) 

 

Olen järjestänyt aineistoni Excel-taulukkoon luokitusrunkoon, jonka sisältöluokat olen 

määritellyt tutkimuskysymysteni mukaan ja aineiston esilukemisen aikana tekemieni 

havaintojen perusteella. Pietilän termejä käyttäen tutkielmassani havaintoyksiköitä ovat 

verkkotekstit. Alkioita ovat ne sanat, jotka luokitusyksiköissä eli otsikoissa, 

ingresseissä, leipäteksteissä ja kuvateksteissä antavat tietoa tutkimistani ilmiöistä. 

Sisältöluokkien alle olen muodostanut täsmentäviä alaluokkia. Porrastettua järjestelmää 

käytän tieteenala-sisältöluokkani tiedekuntakohtaisessa oppiainejaottelussa. 

Numeeristen mittayksiköiden sijasta käytän luokitusrungossani sanallista ilmaisua.  

 

Seuraavaksi esittelen luokitusrungon, jonka karkeampi esitys on liitteessä 1. Jokainen 

aineistoni teksti on saanut oman järjestysnumeronsa (sisältöluokka 1). Luokitusrunkoon 

olen kirjannut näiden tekstien julkaisupäivämäärän (sisältöluokka 2). Otsikot 

muodostavat sisältöluokan 3. Tekstin ydinsisältö (sisältöluokka 9) on luokka, johon olen 

tiivistänyt kunkin tekstin olennaisen sanoman. Sisällön tiivistäminen on työskentelyäni 

helpottava apukeino, mutta analyysissa en ota tätä sisältöluokkaa erittelyyn. 

Sisältöluokat 1–3 ja 9 helpottavatkin aineiston hallintaa ja hahmottavat julkisuuden 
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piirteitä, eivätkä ne vastaa varsinaisiin tutkimuskysymyksiini. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni saan vastauksen sisältöluokkien 4 ja 5 avulla. Toiseen 

tutkimuskysymykseeni vastaavat sisältöluokat 7 ja 8. Kehystämistä pohjustavat 

sisältöluokat 6 ja 10. 

 

Julkaisupaikka-luokka (sisältöluokka 4) jakautuu yhdeksään alaluokkaan. Jaottelu 

perustuu aineiston luonteeseen ja Kansallisen mediatutkimuksen lehtiluokitukseen 

(Kansallinen mediatutkimus 2016). Harrasteita ja erityisaiheita käsittelevät sivut 

kuuluvat alaluokkaan aihesivustot (alaluokka 4a). Aikakauslehdet (4b), talous- ja 

yrityslehdet (4g) sekä ammatti- ja järjestölehdet (4c) ovat alaluokkia, joihin sisältyvät 

mainittuihin teemoihin keskittyvien lehtien verkkosivut. Muuhun aluemediaan (4d) 

kuuluvat muualla Suomessa ilmestyvien alueellisten sanoma-, kaupunki- ja 

paikallislehtien sekä muiden tiedotusvälineiden verkkosivut. Alaluokka Oulun 

alueellinen media (4e) käsittää Oulun alueella ilmestyvien lehtien sekä Oulussa 

toimivien radiokanavien verkkosivut. Alaluokka organisaatioverkkosivustot (4f) pitää 

sisällään yritysten, järjestöjen ja muiden organisaatioiden verkkosivut. Valtakunnallinen 

media (4h) tarkoittaa koko Suomessa ilmestyvien päivälehtien ja valtakunnallisesti 

kohdennettujen tiedotusvälineiden verkkosivuja. Alaluokka muut (4i) käsittää tiedotteita 

ja uutisia kokoavat verkkosivut. 

 

Tekstilaji-luokka (sisältöluokka 5) käsittää kahdeksan alaluokkaa. Hemánus (1990, 82) 

määrittelee sanomalehtijournalismin lajeiksi uutisen, uutista syventävän taustajutun, ei-

ajankohtaisen feature-jutun, pakinan, arvostelun, kolumnin ja pääkirjoituksen. 

Merkittävä osa aineistoni teksteistä on sanomalehtijournalismin toisintoa internetissä, 

joten olen soveltanut lajijaottelua verkkokontekstiin. Muut kuin journalistiset tekstit 

olen luokitellut aineistolähtöisesti verkkoympäristön luonteen ehdoilla. Henkilöjuttu 

(alaluokka 5a) perustuu yhden henkilön persoonaan tai hänen asiantuntemustaan 

osoittaviin lausuntoihin. Ilmiöjutut (5b) käsittelevät ajattomia ilmiöitä ja asioita. 

Kysymyspalstoilla (5c) asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin. Mielipiteellinen-

alaluokka (5d) pitää sisällään verkkomedioiden toimittajien ja lukijoiden kirjoittamia 

tekstejä. Taustoittava (5e) on uutisaihetta taustoittava analyyttinen teksti. Tiedotteet (5f) 

ovat rakenteensa puolesta tunnistettavia: niissä on informatiivinen otsikko ja lopussa 
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yhteystiedot lisätietojen antajiin. Uutiseksi (5g) määrittyvät tekstit, jotka vastaavat 

uutisen rakennetta sekä uutisiksi nimetyt tekstit. Alaluokka muu (h) pitää sisällään muut 

tekstit.  

 

Yliopiston rooli -luokka (sisältöluokka 6) käsittää neljä alaluokkaa. Päätoimija-

alaluokan (alaluokka 6a) tekstit käsittelevät pelkästään Oulun yliopistoon liittyviä 

asioita tai henkilöitä. Vaikka muita toimijoita mainittaisiin, Oulun yliopiston päärooli 

käy ilmi. Osatoimija-alaluokka (6b) edellyttää sitä, että Oulun yliopisto mainitaan 

tekstissä vähintään kaksi kertaa, ja Oulun yliopisto näyttäytyy aktiivisena toimijana. 

Myös yksi maininta riittää, jos Oulun yliopisto näyttäytyy tekstin sisällön kannalta 

aktiivisena toimijana muitten tahojen joukossa. Maininta-alaluokan (6c) teksteissä 

Oulun yliopisto on mainittu vain kerran. Maininta saattaa olla eri toimijoiden listan 

osana, sivulauseessa tai loppuhuomiona. Neljäs alaluokka muu (6d) tarkoittaa sitä, että 

toimija ei varsinaisesti ole Oulun yliopisto, mutta lukija saattaa olettaa niin. Tällaiset 

tekstit käsittelevät Oulun yliopistollista sairaalaa tai kesäyliopistoa.  

 

Toimijat-luokassa (sisältöluokka 7) jaottelen tekstissä mainitut yliopiston toimijat, jotka 

jakautuvat yhteentoista alaluokkaan. Asiantuntijoiksi (alaluokka 7a)  olen eritellyt 

esimerkiksi intendentit ja dosentit. Henkilökuntaan (7b) kuuluvat esimerkiksi 

suunnittelijat. Johtajat, päälliköt ja dekaanit (7c) muodostavat oman alaluokkansa, 

samoin opettajat (7d). Alaluokka opiskelijat (7e) pitää sisällään teksteissä mainitut 

entiset, nykyiset ja tulevat opiskelijat, perustutkintoihin kuuluvien tutkielmien tekijät 

sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan. Professoreihin (7f) kuuluvat virassa olevat ja 

eläköityneet professorit. Rehtori ja vararehtorit (7g) muodostavat yhteisen luokan. 

Alaluokka tutkijat (7h) käsittää erilaiset tutkijanimikkeet ja ryhmät, jotka teksteissä 

mainitaan. Väitöstutkijat ja vastaväittäjät olen kuitenkin luokitellut eri nimikkeineen 

luokkaan väittelijät (7i). Alaluokkaan yliopisto (7j) kuuluvat tekstit, joissa ei mainita 

yksittäistä henkilöä, ryhmää tai yliopiston toimielintä, vaan tekijäksi määrittyy 

yleistoimija yliopisto. Viimeinen toimijaluokka on yliopiston hallitus (7k). 

 

Tieteenaloja (sisältöluokka 8) koskeva sisältöluokka jakautuu ilmisisällön ja 

pääteltävissä olevan sisällön perusteella. Teksteissä mainitut oppiaineet ja tieteenalat 



	  

	  

38 

(alaluokka 8a) olen määrällisessä analyysissa jaotellut edelleen kymmeneen 

alaluokkaan tiedekunnittain, jotta saan käsityksen tieteen julkisuuden jakautumisesta 

tiedekunnittain. Alaluokan 8a alaluokkia ovat arkkitehtuurin tiedekunta, biokemian ja 

molekyylilääketieteen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kaivannaisalan tiedekunta, 

kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen 

tiedekunta, kauppakorkeakoulu, teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan 

tiedekunta ja luokka nimeltä ei tiedekuntaa, johon kuuluvat maininnat tieteenaloista, 

joita Oulun yliopistossa ei opeteta. Pääteltävissä olevaan sisältöön perustuva alaluokka 

(8b) pitää sisällään tieteenalakohtaisen karkean jaottelun kahdeksaan alaluokkaan: 

arkkitehtuuriin,  humanistisiin tieteisiin, kaivosalaan, kasvatustieteisiin ja sosiologiaan, 

kauppatieteisiin, luonnontieteisiin, lääke- ja terveystieteisiin ja tekniikan alaan. 

 

Asiasanat-luokka (sisältöluokka 10) käsittää sanat, jotka kertovat tekstien teemoista. 

Asiasanat olen tiivistänyt teemoittain yläkäsitteelliselle tasolle. Teemojen erittelyn 

avulla olen valinnut kehysanalyysiä varten ne tekstit, joiden aihepiiri koskee tutkimusta. 

Muut asiasanat toimivat määrällisen analyysin tukena ja omina muistiinpanoinani, enkä 

erittele niitä analyysissani. Teemoja esittelen määrällisessä erittelyssä lähinnä 

laadullisesta näkökulmasta. 

 

Sisällön erittelyssäni olen poiminut sekä ilmisisältöön että tulkinnalliseen sisältöön 

liittyviä alkioita. Jos tekstin aihepiiri ja asiayhteys on viitannut esimerkiksi tiettyyn 

tieteenalaan (sisältöluokka 8) tai puheenaiheeseen (sisältöluokka 10), olen luokitellut 

tekstin näihin luokkiin oman tietämykseni perusteella. Analyysini on siis osittain 

tulkinnallinen. Berelsonin (1971) mukaan sisällön erittelyssä tulisi keskittyä vain 

ilmisisältöön, eikä tehdä päätelmiä kirjoittajan pyrkimyksistä tai tekstin vaikutuksista 

lukijaan. Näin varmistetaan objektiivinen analyysi. Ilmisisältöön liittyy tietty 

tulkinnanvaraisuus, sillä eri lukijat merkityksellistävät sisältöä omalla tavallaan. Mitä 

piilevämpää sisältöä eritellään, sitä subjektiivisempi ja vähemmän toistettava 

analyysista tulee. Tulkinnallisuus heikentää analyysin objektiivisuutta ja reliabiliteettia. 

(Berelson 1971, 16–20.)  
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Sisällön erittelyn ja yleisesti tutkimuksenteon periaatteisiin kuuluvat validiteetti ja 

reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että valittu metodi mittaa juuri sitä, mitä on 

tarkoitus. Reliabiliteetti taas tarkoittaa sitä, että riippumatta analyysin tekijästä ja 

ajankohdasta, metodi aineistoon sovellettuna antaa samat tulokset. Analyysikategoriat 

on muodostettava täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti, jotta niiden avulla voidaan vastata 

tutkimuskysymykseen validisti. Myös reliabiliteetin ihanne liittyy täsmällisiin 

kategorioihin. (Berelson 1971, 148, 169–174, Weber 1990, 17–18.)  

 

Aineistossani on niin paljon ilmisisällön ulkopuolista, piilevää sisältöä, että se on syytä 

ottaa huomioon, jotta verkkojulkisuudesta saisi kattavan kuvan. Luokitusrunkoani en 

ole testauttanut muilla, joten täysin reliaabeli se ei ole. Olen kuitenkin tehnyt 

tarkistusluvun luokittelulleni, mikä nostanee reliabiliteettia. Pietilän (1976, 247) 

mukaan luokitusreliabiliteetti kasvaa, kun sisältöluokat ovat keskenään tarpeeksi 

erilaisia ja luokitusperusteet on yksityiskohtaisesti selostettu. Tässä luvussa olen 

pyrkinyt luokitusperusteeni avaamaan mahdollisimman kattavasti. Tutkijana edustan 

omaan esiymmärrykseensä perustuvia tulkintoja tekevää lukijaa (Mustonen 2001, 25). 
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5 OULUN YLIOPISTON JULKISUUS VERKKOMEDIOISSA 
 

Aineistooni kuuluu yhteensä 644 verkossa julkaistua tekstiä, jotka liittyvät Oulun 

yliopistoon. Varsinaisia uutisaiheita tarkasteluajanjaksolleni sisältyy kuitenkin 326. Eri 

verkkosivuilla julkaistuja saman sisällön kertovia ja myös samanmuotoisia tekstejä 

aineistossani on 318 kappaletta, joten lähes puolet (49,4 %) aineistoni teksteistä on jo 

julkaistujen uutisaiheiden toisintoja tai muunnelmia. Tämä viittaa agenda-setting-

teoriassa esiteltyyn piirteeseen, että mediat seuraavat toistensa julkaisemia aiheita, mikä 

tekee uutisagendasta yksipuolisen (McCombs 2005, 549).  

 

Taulukko 1. Aineiston tekstit kuukausittain. 

 
 

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, helmikuussa julkaistuja tekstejä aineistossani on 177 

kappaletta (27 %). Näistä 81 on erillisiä aiheita ja 96 niiden toisintoja. Toukokuun 

osuus aineistossani on 178 tekstiä (28 %), joista 87 käsittelee erillisiä aiheita ja 91 

tekstiä toistettuja aiheita. Elokuulta aineistooni on valikoitunut yhteensä 123 tekstiä (19 

%), joista erillisiä aiheita on 72 kappaletta ja näiden toistamisia 51 kappaletta. 

Marraskuussa julkaistuja tekstejä aineistossani on 166 (26 %). Näistä erillisiä aiheita on 

85 kappaletta, toistettuja 81. Kaikkina muina kuukausina paitsi elokuussa tekstejä on 

julkaistu suurin piirtein saman verran. Elokuussa tekstejä julkaistiin vähemmän, mikä 

selittyy sillä, että kesälomakuukausina yliopisto ei tarjoa huomiota herättäviä 

uutisaiheita samaan tahtiin kuin muina vuodenaikoina. 

 

Aineistoa analysoidessani raportoin sisältöluokkien alaluokat prosentteina ja 

frekvensseinä. Alaluokkien alkiot ilmoitan esiintymien lukumäärinä, sillä esiintymät 
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ovat monissa tapauksissa niin vähäisiä, että alaluokkiin suhteutetut prosenttiosuudet 

voisivat antaa kokonaisuudesta harhaanjohtavan kuvan. Analyysissa otan esille vain 

alaluokkien yleisimmät tapaukset. Sisältö- ja alaluokkakohtainen lukumäärällinen 

erittely on kokonaisuudessaan liitteessä 2. Tuloksiin liittyvät lukumäärät merkitsen 

tekstiin numeroin, en sanoin. Tekstejä voisin kutsua myös journalismin termejä käyttäen 

jutuiksi, mutta koska aineistoon kuuluu muitakin kuin journalistisia tekstejä, käytän 

sanaa teksti. 

 

Analyysini alkaa ensimmäisen tutkimuskysymykseni mukaisesti Oulun yliopiston 

verkkojulkisuuden jakautumisen tarkastelulla julkaisupaikkojen ja tekstilajien 

näkökulmasta. Tämän jälkeen pureudun toiseen tutkimuskysymykseni, mitkä toimijat ja 

tieteenalat verkkojulkisuudessa näkyvät. Viimeisenä havainnollistan määrällisen 

erittelyn avulla Oulun yliopiston roolia verkkoteksteissä, mikä pohjustaa kolmatta 

tutkimuskysymystäni, miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä verkkomedioissa 

kehystetään. 

 

5.1 Julkaisupaikka – maakuntayliopiston näkyvyys 
 

Internetin aikakaudella journalismi on muuttunut ympärivuorokautiseksi digitaalisesti 

välitettyjen uutisten tuotannoksi ja vakiintuneissa medioissa, kuten sanomalehdissä 

julkaistujen uutisten kierrättämiseksi (Väliverronen 2006, 21, 23).  Vuonna 2012 

internetissä oli noin 400 suomalaista lehdeksi luokiteltavaa julkaisua, joista suurin osa 

paperilehtien verkkoversioita (Tilastokeskus 2014, 11). Tämä ilmiö on havaittavissa 

myös Oulun yliopistoa käsittelevässä verkkoaineistossa (kuvio 1). 
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Kuvio 1. Julkaisupaikka (n=644). 

 

Suurin osa Oulun yliopistoa käsittelevistä teksteistä on julkaistu sivuilla, jotka kuuluvat 

alaluokkaan muu aluemedia (38,5 %, f=248). Eniten mainintoja kertyy Kainuun 

Sanomista (18). Toiseksi eniten mainintoja kertyy Keski-Pohjanmaan alueuutisia 

kokoavalla KP24-sivustolta (16) ja Savon Sanomat online -sivulta (16). Yleisimmin 

Oulun yliopistoon liittyen kirjoitetaan Oulun lähialueilla, kuten Kainuussa, 

Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Toiseksi sijoittuu alaluokka Oulun alueellinen 

media (20,8 %, f=134). Eniten (44) osumia kertyy Oulun päivälehti Kalevan 

verkkosivuilta, toiseksi eniten YLE Oulun (43) ja kolmanneksi eniten Radio Pookin 

(26) verkkosivuilta. Julkisuus Oulun seudun medioissa kertoo yliopiston alueellisesta 

merkityksestä. Yleisimmässä muu aluemedia -alaluokassa Oulun lähiseutujen mediat 

ovat kärkipaikoilla, joten julkaisupaikkojen perusteella Oulun yliopiston 

verkkojulkisuus näyttäytyy maakuntayliopiston julkisuutena. 

 

Alaluokassa valtakunnallinen media (19,7 %, f=127) eniten osumia kertyy YLE.fi-

sivustolle (44), toiseksi eniten Helsingin Sanomien verkkosivulle (18) ja kolmanneksi 

eniten Iltalehden verkkosivulle (15). Alaluokkaan kuuluu myös poliittisia lehtiä, 

viihteellistä sisältöä sekä ruotsinkielisiä julkaisuja. Dearing ja Rogers (1996, 17, 32) 

sanovat, että esimerkiksi Yhdysvalloissa johtavan sanomalehden, New York Timesin, 

esimerkki vaikuttaa suuresti siihen, mitä televisio- ja radiokanavat sekä muut 
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sanomalehdet kirjoittavat. Aineistoni perusteella voi päätellä, että YLE ja Helsingin 

Sanomat ovat medioita, joita maakuntalehdet sekä radio- ja televisiokanavat seuraavat. 

Alueellisessa uutisoinnissa sen sijaan Kaleva ja muut pohjoisten kaupunkien 

sanomalehdet näyttävät esimerkkiä pienempien paikkakuntien lehdille. Valtakunnallisen 

näkyvyyden merkitys kytkeytyy politiikkaan, mistä kertoo myös julkisuus poliittisissa 

lehdissä. 

 

Neljänneksi eniten Oulun yliopistosta kirjoitetaan julkaisuissa, jotka kuuluvat 

alaluokkaan organisaatioverkkosivut (7,0 %, f=45). Eniten osumia kertyy Suomen 

ylioppilaskuntien liiton verkkosivulle (7), toiseksi eniten BusinessOulun (6) sivulle ja 

kolmanneksi eniten Aalto-yliopiston (2) sivulle. Kymmenen kärki antaa kuvan 

opiskelijoihin, yrittäjyyteen, teknologiaan sekä eri aloihin liittyvistä julkaisuista, mikä 

ilmentää sitä, että Oulun yliopisto näyttäytyy koulutusta antavana asiantuntijayhteisönä, 

jolla on yhteyksiä elinkeinoelämään. Eri intressi- ja asiantuntijaryhmillä on omat 

agendansa, joita verkkosivuilla voi kohderyhmille välittää (McCombs 2005, 544). 

Oulun yliopisto näyttää olevan on yksi näistä intressi- ja asiantuntijaryhmien 

kohderyhmistä. 

 

Viidenneksi eniten osumia kertyy alaluokkaan aihesivustot (3,4 %, f=22). 

Kärkikaksikon muodostavat Mediuutiset (7) ja Medicine Nuntium (5). Yleisimmät 

aiheet Oulun yliopistoon liittyen ovat lääketiede ja terveys, mutta mukana on myös 

kulttuuriaiheita. Kuudenneksi yleisin alaluokka on ammatti- ja järjestölehdet (3,1 %, 

f=20), seitsemänneksi yleisin talous- ja yrityslehdet (2,8 %, f=18). Kahdeksanneksi 

yleisin alaluokka on aikakauslehdet (2,5 %, f=16). Muut-alaluokka on yhdeksänneksi 

yleisin (2,2 %, f=14). Ammatti- ja järjestölehtien, talous- ja yrityslehtien sekä 

aikakauslehtien verkkosivuilla Oulun yliopiston julkisuuden vähäisyyttä selittänee se, 

että näillä sivuilla julkaisutahti on hitaampi kuin päivittäin ilmestyvien lehtien 

sivustoilla. Julkisuus erityisalojen lehdissä ja asiantuntijaorganisaatioiden 

verkkosivuilla kertonee siitä, että Oulun yliopistosta kirjoitetaan työ- ja yrityselämään 

sekä tieteeseen liittyvissä konteksteissa. 
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Mediakonvergenssilla tarkoitetaan medioiden yhdentymistä digitaalisesti, sisällöllisesti 

ja taloudellisesti (Matikainen 2012, 295). Journalismin digitalisoitumisen myötä 

mediakonsernit ovat hakeneet synergiaetua julkaisemalla samoja sisältöjä yhtiönsä eri 

kanavissa (Herkman 2011, 37). Suositut uutissivustot ovat yleensä perinteisten 

medioiden, kuten sanomalehtien ja televisiokanavien verkkosivuja, ja yhtiöt hyötyvät 

taloudellisesti siitä, että julkaisevat samaa sisältöä useissa eri kanavissa (McCombs 

2005, 545). Aineistoni tekstien julkaisupaikat ilmentävät tätä mediakonvergenssin 

mahdollistamaa konsernien synergiaetua, sillä esimerkiksi Alma Median julkaisujen 

teksteissä toistuvat samat sisällöt. 

 

Julkaisupaikkojen näkökulmasta Oulun yliopiston alueellinen julkisuus näyttää 

valtakunnallista yleisemmältä. Alueellisia julkaisuja on kuitenkin olemassa 

lukumäärällisesti enemmän kuin suuria valtakunnallisia julkaisuja, joten tekstiosumia 

aluemedioista kertyy. Esiin nousee myös Lännen Median verkkojulkaisujen vaikutus: 

12 maakuntalehden yhteistoimitus julkaisee samoja uutisia Länsi- ja Pohjois-Suomen 

medioissaan (Lännen Media 2016). Etelä-Suomen alueellisissa verkkomedioissa Oulun 

yliopiston julkisuus on hyvin vähäistä. Yliopiston valtakunnallisen aseman ja tieteen 

julkisuuden kannalta elintärkeää on näkyä koko maan laajuudella, jotta yliopiston 

verkkojulkisuus olisi mahdollisimman vaikuttavaa. Toki laajalle levittynyt alueellinen 

julkisuus on myös valtakunnallista. 

 

5.2 Tekstilaji – uutiset peittoavat tiedejutut 
 

Sosiosemioottisen genremallin mukaan tekstilajilla on tekstuaalinen, tulkinnallinen ja 

käytännöllinen ulottuvuutensa, ja nämä muodostuvat sekä tekstiesityksen että sen 

vastaanoton yhteisvaikutuksessa (Ridell 2006, 206–207). Tekstilaji siis luo esitykselle 

tutun näyttämön, jolla lukija tulkitsee sisältöä suhteessa kulttuuriseen kontekstiin. 

Tekstilajien erittely kertoo, minkä tyyppisissä teksteissä Oulun yliopistoa 

verkkojulkisuudessa käsitellään ja minkälaisia tulkinta-alustoja teksteille tarjotaan. 
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Kuvio 2. Tekstilajit (n=644). 

 

Ehdoton enemmistö aineistoni teksteistä on uutisia (68,3 %, f=440), kuten kuviosta 2 

ilmenee. Suurin osa uutisista on julkaistu yleisuutisina (182), mutta myös 

kotimaaosioiden alla (114), Oulu-tunnisteella (29) sekä väitösuutisina (28). Lisäksi 

uutistunnisteina ovat talous (11), terveys (11), tiede (10), kulttuuri (8), Kainuu (7),  

tekniikka (6) ja luonto (5). Yleisimmät uutistunnisteet kertovat Oulun yliopiston 

alueellisuudesta ja verkkojulkisuutta saaneista tieteenaloista, esimerkiksi lääketieteestä, 

tekniikan alasta, humanistisista aloista ja luonnontieteistä. Hans Peter Petersin (2008, 

75) mukaan yleisö on kiinnostunut käytännöllisistä ongelmista, jotka liittyvät 

esimerkiksi terveyteen, ympäristöön ja teknologiaan, joten tieteilijät kommentoivat 

näitä aiheita lehtien uutisosioissa tiedesivujen sijasta. Aineistoni tukee väitettä. 

 

Toiseksi yleisin tekstilaji ovat ilmiöjutut, joita aineistostani on 8,7 prosenttia (f=56). 

Näitä tekstejä on julkaistu kotimaaosioissa (16), yleisaiheina (13), tiedetunnisteella (6), 

luontoaiheisina (5) ja terveysaiheisina (4). Ilmiöjutut eivät ole painotukseltaan yhtä 

alueellisia kuin uutiset, sillä yleisin tunniste on kotimaa – Oulu-tunnisteella on julkaistu 

vain 2 tekstiä. Ilmiöjuttujen aiheissa korostuvat luonto ja terveys, mikä edelleen viittaa 

lääke- ja luonnontieteiden yleiseen kiinnostavuuteen.  Samat aihepiirit ja yleisluontoiset 

uutiset korostuvat neljänneksi yleisimmässä tekstilajissa, uutisia taustoittavissa 
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teksteissä (5,6 %, f=36). Yleisin tunniste näille teksteille on kotimaa (17). Myös 

yleisluontoisina ilman tunnistetta (16), luontotunnisteella (2) ja taloustunnisteella (1) 

tekstejä on julkaistu. Tulokset kertovat, että yleisluontoisia ja koko maata koskeviin 

aiheisiin liittyviä uutisia taustoitetaan. 

 

Kolmanneksi tekstilaji-alaluokassa sijoittuvat tiedotteet (5,8 %, f=37), jotka liittyvät 

väitöksiin, hankkeisiin, tapahtumiin, yhteistyötahoihin ja tutkimukseen. Tiedotteiden 

pohjalta on myös julkaistu uutisia useissa muissa medioissa täysin samansisältöisinä. 

Tämä on yhteydessä luvussa 2.3 mainittuihin verkko- ja tiedejournalismin piirteisiin, 

jotka myös Väliverronen (2016, 74–76) vahvistaa: mediatalojen kriiseistä johtuen 

lehtien tiedetoimituksista supistetaan kuluja ja väkeä samalla kun tiedeviestintä siirtyy 

PR-toimistoihin. Tiedeaiheisiin ei ole kiireisissä toimituksissa aikaa perehtyä, ja 

tiedejuttuja kirjoittavat muut kuin tieteeseen erikoistuneet toimittajat. 

Tutkimusorganisaatioiden lähettämät tiedotteet läpäisevät uutiskynnyksen ilman 

kritiikkiä. Apuna tiedotteiden laatimisessa käytetään PR-viestinnän ammattilaisia. 

(Väliverronen 2016, 65, 74–76.) Aineistooni kuuluu melko vähän varsinaista 

tiedejournalismia. Uutiset ovat valta-asemassa, ja usein ne perustuvat tiedotteisiin.  

 

Mielipiteellisiin lajeihin (4,5 %, f=29) lukeutuu sekä toimittajien että lukijoiden 

kirjoittamia tekstejä. Toimituksellisia lajeja ovat arvostelu (5), pääkirjoitus (5), kolumni 

(3), kommentti (2) ja essee (1). Lukijoiden kirjoittamat lajit ovat asiantuntijakirjoitus 

(6), blogiteksti (5) ja yleisönosastokirjoitus (2). Jakautuminen toimituksellisiin ja 

lukijoiden kirjoittamiin teksteihin on melko tasaista. Arvosteluihin kuuluu elokuva- ja 

kirja-arvosteluja. Lukijoiden kirjoittamissa teksteissä asiantuntijakirjoitus, kuten 

vieraskynätekstit, ovat yleisin laji, mutta niiden lukumäärä on melko suppea, mikä 

kertoo siitä, etteivät tieteilijät oma-aloitteisesti tutkimuksestaan viesti. 

 

Myös kuudenneksi yleisimmässä tekstilajissa, henkilöjutuissa (3,0 %, f=19), 

tieteilijöiden osallistuminen julkiseen keskusteluun on avaintekijä. Näitä tekstejä on 

julkaistu kulttuuri- ja taloustunnisteiden alla. Henkilöjutut liittyvät useimmiten 

opiskelijoihin, alumneihin tai pitkän työuran tehneisiin haastateltaviin. Seitsemänneksi 

yleisin tekstilaji on kysymyspalsta (2,5 %, f=16). Suurimmaksi osaksi nämä tekstit ovat 
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Helsingin Uutisissa ja Vantaan Sanomissa julkaistuja Talotohtori-palstoja, joilla Oulun 

yliopiston arkkitehtuurin emeritusprofessori neuvoo rakentamiseen liittyvissä asioissa. 

Muut-lajiin (1,7 %, f=11) lukeutuu hankekuvauksia, lukijakilpailuja, viihteellisiä 

vinkkitekstejä ja kuvagallerioita. Viihteellinen ja kevyt sisältö Oulun yliopistoon liittyen 

on aineistoni perusteella erittäin vähäistä. 

 

Tekstilajien näkökulmasta Oulun yliopiston verkkojulkisuus on hyvin uutispainotteista. 

Oulun yliopistoa koskeva tiedejournalismi verkossa sekä yliopiston asiantuntijoiden 

oma-aloitteinen osallistuminen julkiseen keskusteluun näyttävät huomattavan vähäisiltä. 

Ilmiöjuttujen, mielipiteellisten tekstien sekä henkilöjuttujen osuus aineistossa voisi olla 

suurempi, jos tieteestä kirjoitettaisiin enemmän ja tieteilijät osallistuisivat 

aktiivisemmin yleistajuiseen tiedeviestintään. Aktiivisuus vahvistaisi tutkimuksen 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

 

5.3 Toimijat – kasvotonta ja henkilöityä 
 

Toimijat-sisältöluokassa olen eritellyt tekstit sen perusteella, kuka Oulun yliopistoon 

liittyvä henkilö on äänessä tai kuka mainitaan. Dearing ja Rogers (1996, 25) kuvailevat, 

että uutislähteillä on yleensä jokin polttava kysymys, arvoväritteinen viesti tai 

organisaatio, jota tuodaan julkisuuteen. Hujanen (2011, 123) sanoo, että ihmisten 

kokemuksia pidetään journalismissa kiinnostavina: asiantuntijan tai tavallisen ihmisen 

lausunnot rakentavat näyttämöitä, joissa yksityinen ja yleinen kohtaavat. Trendi näyttää 

olevan, että huomio halutaan kohdistaa ihmisiin: jutulle annetaan kasvot, joten myös 

Oulun yliopistoa käsittelevissä verkkomediateksteissä halutaan haastatella yliopiston 

toimijoita. 
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Kuvio 3. Toimijat (n=738). 

 

Samassa tekstissä on voitu mainita useita toimijoita, joten olen joissakin tapauksissa 

toimijat-sisältöluokassa luokitellut toimijoita useampaan kuin yhteen alaluokkaan 

(kuvio 3). Yleisin alaluokka toimijat-sisältöluokassa on yliopisto (24,1 %, f=178). 

Näissä tapauksissa yliopisto näyttäytyy ikään kuin kasvottomassa yleisroolissa. Ketään 

ei haastatella tai mainita nimeltä. Yliopisto esitetään pelkkänä instituutiona tai fyysisenä 

paikkana:  

 

 Erittäin paljon oppilasmäärän kasvuun vaikuttaa kuitenkin Oulun yliopiston 

 kansainvälistyminen, toteaa Oulun kansainvälisen koulun vs. rehtori Raija 

 Johnson (Aamulehti.fi 13.2.2015). 

 

Toiseksi yleisin alaluokka on tutkijat (19,4 %, f=143). Tutkijamaininnoista yleisin on 

tutkijat (58). Toiseksi yleisin on sama titteli yksikössä eli tutkija (38). Kolmanneksi 

yleisin maininta on tutkimusryhmä (16). Tutkijatohtori mainitaan 11 kertaa, 

yliopistotutkija 8 kertaa. Kuudennella sijalla ovat maininnat arkeologeista (4), jotka 

tekstien perusteella ovat luokiteltavissa tutkijoiksi. Väitöstutkijat olen eritellyt 

tutkijoista omaksi ryhmäkseen. Väitösuutisten ja -tiedotteiden vuoksi väittelijät (8,3 %, 

f=61) on viidenneksi yleisin alaluokka, jossa eniten mainitaan väittelijöitä (45). 
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Väittelijä-alaluokkaan kuuluvat myös teksteissä mainitut vastaväittäjät (6), 

väitöskirjantekijä (2), jatko-opiskelija (2), tohtorikoulutettava (2), tohtoriopiskelija (2), 

väitöstutkija (1) ja väitöskirjatutkija (1). Tutkijoiden  ja väittelijöiden toimijuus kertoo 

siitä, että yliopisto on saanut verkkojulkisuutta tutkimuksen kautta ja myös tutkimuksen 

tekijät mainitaan.  

 

 –Yhä tiiviimpi ja energiatehokkaampi rakentaminen asettaa haasteita hyvän 

 sisäilman laadun turvaamiselle. Näistä seikoista johtuen sisäilman laadun 

 tutkiminen ja jatkuvatoiminen mittaaminen on tärkeää, hän toteaa. Diplomi-

 insinööri Jukka-Pekka Skön väittelee Oulun yliopistossa 20.11.2015. (YLE.fi 

 16.11.2015.)  

 

Kolmanneksi yleisin toimija-alaluokka on opiskelijat (19,1 %, f=141). Yleisimmin 

mainitaan monikossa opiskelijat (55). Toiseksi yleisin opiskelijamaininta on alumni 

(25). Melkein samaan määrään yltää opiskelijoiden etujärjestö Oulun yliopiston 

ylioppilaskunta (24) sekä yksikössä maininta opiskelija (23). Muutamia mainintoja 

keräävät kandidaatintutkielman tekijä (4), opiskelemaan hakevat (4), pro gradu -

tutkielman tekijä (4) ja monikossa alumnit (2). Oulun yliopisto saa aineistoni perusteella 

verkkojulkisuutta myös opiskelijoihin liittyvien aiheiden kautta, ei pelkästään 

tutkimuksen, hallinnon tai asiantuntijalausuntojen kautta. Yksi kolmesta yliopiston 

perustehtävästä eli koulutus käy julkisuudessa ilmi. 

 

 Oulun yliopiston opiskelijat saavat viimeistään tänä perjantaina käyttöönsä 

 mobiilisovelluksen, joka kokoaa samaan palveluun opiskelijan arjen 

 näkökulmasta tärkeimpiä palveluita (Kaleva.fi 20.8.2015). 

 

Neljänneksi eniten mainintoja toimijat-alaluokassa on ryhmällä professorit (14,1 %, 

f=104). Yleisimmin mainitaan professori (80). Eläköitynyt professori eli miespuolinen 

professori emeritus mainitaan 16 kertaa. Tutkimusprofessori mainitaan 5 kertaa, 

apulaisprofessori 3 kertaa. Useimmiten professorit esiintyvät teksteissä käsiteltävien 

aiheiden kommentoijina ja asiantuntijalausuntojen antajina. Yliopistolaki (2016, 33 §) 

edellyttää, että esimerkiksi professorit osallistuvat alansa yhteiskunnalliseen 
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vuorovaikutukseen. Petersin (2013, 14105) mukaan korkeassa asemassa, esimerkiksi 

johtajina, toimivat tutkijat antavat medialle lausuntoja useammin kuin nuoret tutkijat. 

Aineistoni tukee havaintoa, sillä professorit ovat aineistossani merkittävästi 

edustettuina. Esimerkissä professori kommentoi matkailualan tilannetta: 

 

 Oulun yliopiston kulttuuriantropologian professori Hannu I. Heikkinen sanoo, 

 että isot toimijat ottavat tietoisesti riskejä, kun ne järjestävät esimerkiksi isoja 

 talviurheilutapahtumia alku- tai loppukaudesta (YLE.fi 19.11.2015). 

 

Vähäisintä verkkojulkisuus aineistoni perusteella on yliopiston henkilökunta- ja 

hallintotason toimijoille. Johtajat, päälliköt ja dekaanit -alaluokassa (4,1 %, f=30) 

mainintoja saavat kehityspäällikkö (10), muutosjohtaja (7), tutkimus- ja 

innovaatiojohtaja (6) ja koulutusdekaani (2). Alaluokassa rehtori ja vararehtorit (3,7 %, 

f=27) mainitaan rehtori (25) ja yhteistyösuhteiden vararehtori (2). Alaluokassa 

asiantuntijat (3,5 %, f=26) eniten mainintoja saa intendentti (14), toiseksi eniten dosentti 

(8), kolmanneksi eniten yli-intendentti (2). Alaluokassa henkilökunta (2,3 %, f=17) 

toimijoina mainitaan henkilökunta yleisesti (15) ja suunnittelija (1) sekä 

tietojärjestelmäsuunnittelija (1). Opettajat-alaluokassa (1,1 %, f=8) mainitaan lehtori ja 

opettaja kumpikin 4 kertaa. Alaluokassa hallitus (0,4 %, f=3) mainitaan kerran 

hallituksen puheenjohtaja, hallitus ja tiedekuntahallitus.  

 

Toimijoiden näkökulmasta verkkojulkisuutta hallitsevat yliopiston ei-henkilöity 

toimijuus, tutkijat, opiskelijat ja professorit. Vain pienet osuudet julkisuudesta jäävät 

yliopiston hallinnolle ja muulle henkilökunnalle. Kärkitoimijat ilmentävät, että 

verkkojulkisuudessa lakiin kirjatut tehtävät toteutuvat: Oulun yliopistossa tutkitaan, 

koulutetaan ja vaikutetaan yhteiskuntaan aktiivisella toimijuudella ja antamalla 

haastattelulausuntoja. 

 

5.4 Tieteenalojen verkkojulkisuus – kerrottua ja itsestään selvää 
 

Tieteenalojen tarkastelussa käyn ensin läpi ne tieteenalat, jotka teksteissä mainitaan 

nimillä. Sen jälkeen siirryn pääteltyjen tieteenalojen läpikäyntiin ja vertailen mainittujen 
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ja pääteltyjen tieteenalojen osuuksia. Berelsonin (1971, 20) mukaan latenttia eli piilevää 

tai mielleyhtymien tasolla esiintyvää sisältöä ei tulisi eritellä, koska analyysia ei voi 

pitää objektiivisena. Krippendorff (2004, 25) sen sijaan pitää teksteistä tehtyjä 

systemaattisia, tutkimuskysymyksiin vastaavia johtopäätöksiä sisällön erittelyn 

olennaisena osana, sillä tekstit sellaisinaan eivät välitä samoja merkityksiä eri lukijoille, 

vaan kontekstista ja tulkitsijasta riippuen erilaiset merkitykset aktivoituvat. 

Mainitsemattomat alat on mielestäni syytä ottaa erittelyssä huomioon, koska lukijat 

voivat asiayhteyden perusteella liittää tekstin koskemaan tiettyjä tieteenaloja. 

 

Kuvio 4 havainnollistaa Oulun yliopiston tieteenalojen verkkojulkisuutta 

kokonaisuutena, johon olen laskenut yhteen mainitut ja päätellyt tapaukset. Jaottelun 

olen tehnyt karkeasti tieteenaloittain, en tiedekunnittain.  

 

 
Kuvio 4. Tieteenalojen verkkojulkisuus (n=569). 

 

Tieteenalojen verkkojulkisuuden kokonaiskuvassa tasaisen kolmen kärjen muodostavat 

lääketiede, tekniikan ala ja luonnontieteet. Neljänneksi ja viidenneksi eniten julkisuutta 

saavat kasvatustieteet ja humanistiset tieteet. Vähäisintä verkkojulkisuus on 

arkkitehtuurin ja kaivannaisalan tiedekuntien kapealle erikoistuneille tieteenaloille. 

Tiedepolitiikan linjaukset huomioon ottaen yllättävänä voi pitää kauppatieteiden 

jäämistä viimeiseksi kokonaisvertailussa. Kun Suomen talouskasvun edistäminen on 
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asetettu osittain myös tieteen harteille, kauppatieteen voisi odottaa olevan 

verkkomedioiden agendalla. Aineistoni perusteella kuitenkin tekniikan alat ovat olleet 

talouskasvun toivoja, sillä teksteissä innovaatiot ja kilpailukyky liitetään teknologian 

kehittämiseen. 

 

Tieteenalojen julkisuus kansainvälisesti tarkasteltuna näyttää pitävän sisällään tiettyjä 

yhteneväisiä piirteitä. Groves ym. (2016, 701) sanovat espanjalaisen verkkomedian 

tiedeaiheita vertailleessa tutkimuksessaan, että kansainväliset tulokset vahvistavat 

havaintoja lääketieteen valta-asemasta. Martin Bauer (1998, 731–732) muotoilee, että 

lääketiede näyttäytyy populaarissa julkisuudessa tieteen tyypillisenä representaationa, 

eräänlaisena tieteen prototyyppinä. Aineistoni osoittaa, että sama piirre pätee myös 

Oulun yliopiston verkkojulkisuuteen: lääketiede saa eniten julkisuutta.  

 

5.4.1 Mainitut tieteenalat tiedekunnittain 
 

Mainittujen tieteenalojen erittely perustuu tekstien ilmisisältöön ja antaa tieteenalojen 

julkisuuteen erilaisen näkökulman kuin tieteenalojen kokonaisjulkisuus. Ensimmäinen 

esimerkki selventää, miten esimerkiksi lääketiede mainitaan ilman tulkinnanvaraisuutta. 

Alemmassa esimerkissä teksti on luokiteltu päättelyn perusteella lääketieteeksi, sillä 

sanat Naistenklinikka ja raskaus viittaavat lääketieteeseen: 

 

 Suomalainen asiantuntija, lääketieteen tohtori Timo Strandberg tuntee 

 tutkimuksen. Hän on ylilääkäri ja professori Helsingin ja Oulun yliopistoissa. 

 (Iltasanomat.fi 17.8.2015.) 

 

 Tutkimuksen aineisto käsitti 3 485 äiti–lapsi-paria Suomesta, Tanskasta ja 

 Norjasta. Suomesta tutkimuksessa oli mukana professori Mikko Hallmanin 

 ryhmä Oulun yliopistosta ja professori Kari Teramon ryhmä Helsingin 

 Naistenklinikalta. (HS.fi 20.8.2015.) 
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Kuvio 5. Mainitut tieteenalat tiedekunnittain (n=321). 

 

Eniten mainintoja (24,0 %, f=77) aineistossani keräävät kasvatustieteiden tiedekunnan 

tieteenalat ja koulutusohjelmat (kuvio 5). Sivuaineena opiskeltava sosiologia mainitaan 

20 kertaa.  Kasvatustieteiden tiedekunta mainitaan 18 kertaa, 

opettajankoulutusohjelmien pääaine kasvatustiede 16 kertaa, varhaiskasvatus 7 kertaa ja 

kansainvälinen luokanopettajakoulutus 6 kertaa. Mainintoja keräävät myös 

musiikkikasvatus (5), luokanopettajakoulutus (3), lastentarhanopettajakoulutus (1) ja 

psykologia (1). Sosiologian esiintymiä selittää kesällä 2015 mediassa puhuttanut 

turvapaikanhakijoitten saapuminen Suomeen, sillä elokuun otannassa on mukana 

tekstejä, joissa Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen antaa 

asiantuntijalausuntoja monikulttuurisuuteen ja rasismiin liittyvistä ilmiöistä: 

 

 Uusnatsijärjestö Suomen Vastarintaliikkeen toiminta muuttui radikaalimmaksi 

 nykyisen puheenjohtajan aloitettua johdossa vuonna 2012, arvioi Oulun 

 yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen, joka on tutkinut rasismia 

 (TS.fi 2.8.2015). 

 

Toiseksi eniten (18,4 %, f=59) mainitaan humanistisen tiedekunnan tieteenaloja. Eniten 

mainintoja kerää humanistinen tiedekunta (12). Seuraavaksi useimmin mainitaan 

kirjallisuus (8),  informaatiotutkimus (6) ja arkeologia (5) sekä viestintä (5). 

Kulttuuriantropologia, pohjoismainen filologia ja suomen kieli mainitaan kukin 4 
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kertaa, germaaninen filologia ja historia mainitaan kummatkin 3 kertaa. Saamen 

tutkimus mainitaan 2 kertaa. Logopedia sekä Suomen ja Skandinavian historia 

mainitaan kumpikin yhden kerran. Yksittäiset tieteenalat saavat verrattain vähän 

mainintoja, mutta tiedekunnassa on enemmän tieteenaloja kuin useissa muissa 

tiedekunnissa, joten eri tieteenalojen muutamat maininnat yhdessä nostavat 

humanistisen tiedekunnan osuutta vertailussa. Humanistisiin tieteenaloihin liittyvät 

tekstit käsittelevät yleensä kieltenopettamista, mediaa ja kulttuuria, kuten esimerkiksi J. 

H. Erkon kirjallisuuspalkinnon voittajasta kertova uutinen:  

 

 Hän opiskelee kirjallisuutta Oulun yliopistossa ja on kiinnostunut uudesta 

 amerikkalaisesta internet-runoudesta (Kaleva.fi 9.5.2015). 

 

Kolmanneksi eniten (13,4 %, f=43) mainitaan lääketieteellisen tiedekunnan tieteenaloja. 

Lääketiede kerää eniten mainintoja (15), kun muita saman tiedekunnan aloja mainitaan 

huomattavasti vähemmän. Hoitotiede kerää 3 mainintaa, hammaslääketiede, patologia, 

psykiatria, terveysteknologia ja vatsaelinkirurgia keräävät jokainen 2 mainintaa. Yhden 

kerran mainitaan biolääketiede, fysiatria, kardiologia, kliininen lääketiede, 

lastentautioppi, neurologia, terveydenhuollon tietojärjestelmät, terveystiede, 

toksikologia, terveyshallintotiede sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit. Lääketieteellisen 

tiedekunnan aloihin liittyvät tekstit käsittelevät yleisimmin yhteistyössä tehtyjä 

tutkimuksia, arkisia terveysaiheita, väitöksiä ja koulutusta: 

 

 Oulussa ruumiinavausten määrä on laskenut jo niin, että lääketieteen 

 opiskelijoiden opetustilanteita on jouduttu perumaan. Patologian professori 

 Tuomo Karttunen Oulun yliopistosta pitää ilmiötä valitettavana. 

 (Potilaanlaakarilehti.fi 1.11.2015.) 

 

Neljänneksi eniten mainintoja (11,2 %, f=36) keräävät luonnontieteellisen tiedekunnan 

tieteenalat. Useimmin mainitaan luonnontieteellinen tiedekunta (11), kemia (6), biologia 

(4), eläintiede (3) ja matematiikka (3). Maantiede sekä solu- ja kehitysbiologia 

mainitaan kummatkin 2 kertaa. Ekologia, eläinfysiologia, kulttuurimaantiede, 

astrofysiikka sekä kokeellinen ja teoreettinen fysiikka mainitaan kukin yhden kerran. 
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Kemian osuutta nostaa useassa julkaisussa uutisoitu raisiolainen Smart Chemistry Park -

hanke, jossa Oulun yliopisto on mukana: 

 

 –Maaliskuun lopulla saimme Tekesiltä myönteisen päätöksen Turun 

 ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Oulun yliopiston yhteiselle 

 SmartResearch-hankkeelle, jossa yliopistojen ja korkeakoulujen osaaminen 

 nivotaan osaksi uutta toimintamallia (Y-lehti.fi 8.5.2015). 

 

Viidennellä sijalla tiedekuntakohtaisessa tieteenalavertailussa on arkkitehtuurin 

tiedekunta (8,1 %, f=26). Arkkitehtuuri mainitaan 21 kertaa, yhdyskuntasuunnittelu ja 

rakennusoppi kumpikin yhden kerran. Tiedekuntaan viitataan 3 kertaa. Pieneksi ja 

uudeksi tiedekunnaksi arkkitehtuuri saa huomattavan paljon verkkojulkisuutta. Osuutta 

kasvattaa arkkitehtuurin emeritusprofessorin säännöllinen Talotohtori-palsta Helsingin 

Uutisten ja Vantaan Sanomien verkkosivuilla. Menestys suunnittelukilpailuissa sekä 

asiantuntijalausunnot tuovat arkkitehtuurille näkyvyyttä. Myös tutkimushankkeet ovat 

verkkomedian agendalla: 

 

 Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä johtaa 

 tutkimusta, julkisen rakennushankkeen ennakoivasta tarveselvityksestä, 

 kerrotaan Kunnallisalan kehittämissäätiön kaks.fi-verkkosivulla (Kuntalehti.fi 

 15.5.2015). 

 

Kuudenneksi useimmin (6,9 %, f=22) mainitaan teknillisen tiedekunnan tieteenaloja. 

Eniten mainintoja saa konetekniikka (4), toiseksi eniten prosessitekniikka (3), 

teknillinen tiedekunta (3) ja yleisterminä tekniikka (3). Kaksi mainintaa saavat 

mittaustekniikka ja tuotantotalous. Yhden kerran mainitaan vesi- ja ympäristötekniikka, 

mekatroniikka, konediagnostiikka, säätötekniikka ja mikroelektroniikka. Teknillisiä 

tieteitä koskevat tekstit käsittelevät esimerkiksi väitöksiä, tutkimusryhmiä ja 

opiskelijoita. Promaint-ammattilehden verkkoversiossa mekatroniikan ja 

konediagnostiikan tutkimusryhmän jäsen kertoo konetekniikan opetuksesta ja 

tutkimuksesta: 
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 Syksyllä 2015 konetekniikan tutkintorakenteeseen ja kurssitarjontaan tehtiin 

 päivityksiä, jonka myötä kunnossapitoon ja konediagnostiikkaan liittyvän 

 opetuksen määrä kasvoi aiemmasta (Promaintlehti.fi 10.11.2015). 

 

Seitsemänneksi eniten mainitaan Oulun kauppakorkeakoulun eli entisen taloustieteiden 

tiedekunnan tieteenaloja (6,2 %, f=20). Kauppakorkeakoulu mainitaan useammin 

tiedekuntana (12) kuin tiedekunnan erillisinä aloina. Kansainvälinen liiketoiminta ja 

markkinointi mainitaan kumpikin 3 kertaa, rahoitus sekä johtamisen ja organisaatioiden 

ala mainitaan molemmat yhden kerran. Kauppakorkeakoulun tieteenalojen 

yhteiskunnallisen aseman ja kiinnostavuuden huomioon ottaen verkkojulkisuutta voi 

pitää yllättävän vähäisenä. Professori on kuitenkin kertonut näkemyksiään suomalaisten 

yritysten viennin ongelmista: 

 

 Yritykset pohtivat usein, onko heillä oikeanlainen ja sopiva tuote. – Sen sijaan 

 heidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten löydetään oikeat asiakkaat ja 

 onko heillä oikea tieto siitä, miten kannattaa mennä maailmalle. Ei oikeasti 

 ymmärretä, kuinka paljon resursseja se vaatii, sanoo Oulun yliopiston 

 kansainvälisen liiketoiminnan professori Petri Ahokangas. (YLE.fi 18.2.2015.) 

 

Tekniikan aloihin ja kauppatieteisiin liittyen aineistoni teksteissä kirjoitetaan usein 

myös innovatiivisuudesta, kasvusta, digitalisaatiosta ja kilpailukyvystä. Näin 

verkkomedian agenda myötäilee Suomen tiedepoliittisia linjauksia. Myös yliopistojen 

saamat rahalahjoitukset ja varainhankinta ovat ylittäneet uutiskynnyksen. Kohdennetut 

lahjoitukset ovat aineistoni perusteella suuntautuneet pääasiassa tekniikan aloille ja 

kauppatieteisiin. Myös tutkimushankkeiden rahoittajat usein mainitaan. Varsin rohkean 

avauksen innovaatioihin ja talouskasvuun liittyen on esittänyt Oulun 

kauppakorkeakoulun apulaisprofessori, jonka mielestä Suomeen tarvitaan 

innovaatioministeriö: 

 

 Sipola ehdottaa, että  julkisten rahoittajien roolit järjestellään kokonaan 

 uusiksi. Hän sanoo, että kasvuyritysten asiat saataisiin rullaamaan 

 perustamalla innovaatioministeriö.  (Talouselämä.fi 8.11.2015.) 
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Kahdeksannella sijalla (5,6 %, f=18) tieteenalaerittelyssä on sellaisten alojen ryhmä, 

joita ei Oulun yliopistossa opeteta ainakaan teksteissä mainituilla nimillä. Lakkautetut 

rakennustekniikka ja Kajaanin opettajankoulutusohjelma mainitaan kumpikin 7 kertaa. 

Suomalais-ugrilaiset kielet mainitaan 2 kertaa. Rakennus- ja kiinteistöala sekä 

talonrakennustekniikka mainitaan kumpikin yhden kerran. Kolme viimeksi mainittua 

liittyvät arkkitehtuuriin, mutta luokittelussa olen sijoittanut ne ei-opetettavien 

alaluokkaan. Lakkautetut alat herättävät edelleen mielenkiintoa. Useassa julkaisussa on 

uutisoitu Pohjois-Suomen rakennusklusterin vetoomuksesta, jossa Oulun yliopiston 

vaaditaan jatkavan rakennusinsinöörien kouluttamista (esim. Radiopooki.fi 23.2.2015). 

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta kirjoitetaan Kajaanin seminaarista 

kertovan dokumentin ensi-illan yhteydessä ja Kainuun seudun verkkomedioissa 

yleisesti. Teksteissä lakkauttamispäätöstä on pidetty yksinomaan negatiivisena, ja sillä 

on ollut ikäviä seurauksia: 

 

 Oulun yliopiston Kajaanin opettajakoulutusyksikön viimeiset opiskelijat 

 siirtyivät kevään 2013 jälkeen opiskelemaan Ouluun. Kun opettajaksi 

 opiskelevat hävisivät paikkakunnalta, samalla katosi merkittävä osa 

 sijaisopettajareserviä. (SSS.fi 2.5.2015.) 

 

Kolmen uuden, vanhoista tiedekunnista omikseen irtautuneiden tiedekuntien tieteenalat 

saavat huomattavasti vähemmän verkkomediajulkisuutta kuin paikkansa 

vakiinnuttaneiden tiedekuntien alat. Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan 

tieteenalat saavat 2,2 prosenttia (f=7) maininnoista: biokemia mainitaan 4 kertaa, ja 

farmakologia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia mainitaan kukin yhden 

kerran. Kaivannaisalan tiedekunnan tieteenalojen mainintojen osuus on myös 2,2 

prosenttia (f=7): tiedekunta mainitaan 4 kertaa, geotieteet 2 kertaa, kaivosala yhden 

kerran. Teknillisestä tiedekunnasta irtautuneen tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan alat 

saavat maininnoista 1,9 prosenttia (f=6): sähköosasto ja sähkötekniikka mainitaan 

kumpikin 2 kertaa, tietoliikennetekniikka ja tiedekunta kumpikin yhden kerran. 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta on saanut julkisuutta lääketieteellisen 

tiedekunnan rinnalla: 
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 Perinteisesti ennen Pohjolan Lääkäripäiviä (18.–20.2.2015) pidettävä 

 Tiedepäivä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Oulun yliopiston 

 lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen 

 tiedekunnan yhteistyönä (Oululehti.fi 5.2.2015). 

 

Uusien tiedekuntien tieteenalojen vähäistä verkkomediajulkisuutta selittää se, että niihin 

kuuluu vähemmän tieteenaloja kuin pitkäikäisempiin ja suurempiin tiedekuntiin. 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta kuului ennen lääketieteelliseen 

tiedekuntaan, kaivannaisalan tiedekunnan alat luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja tieto- 

ja sähkötekniikan tiedekunta ja arkkitehtuurin tiedekunta teknilliseen tiedekuntaan. 

Uusista tiedekunnista yllättäjänä voi pitää arkkitehtuurin tiedekuntaa, joka pienehkönä 

tiedekuntana harvoilla tieteenaloillaan saa kuitenkin melko runsaasti julkisuutta. 

Näkyvyyden vähäisyydellä yllättävät sen sijaan kauppakorkeakoulun alat. 

Taloustieteillä on vakiintunut asema Oulun yliopistossa, ja tiedekunnan asiantuntijat 

voisivat olla myös median kannalta kiinnostavia lausuntojen antajia, koska Suomen 

taloustilanne on ollut myös tiedepoliittisten linjausten huolenaiheena. 

 

5.4.2 Päätellyt tieteenalat 
 

Pääteltävissä olevat tieteenalat olen eritellyt vain tiedekuntien tasolla, koska 

yksityiskohtaisempaa erittelyä on mahdotonta tehdä (kuvio 6). Päättely perustuu 

subjektiiviseen tulkintaani ja osittain myös aiempaan tietämykseeni, joten erittelyä ei 

voi pitää täysin reliaabelina tai objektiivisena.  
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Kuvio 6. Päätellyt tieteenalat (n=248). 

 

Enemmistö pääteltävissä olevista tieteenaloista liittyy lääke- ja terveystieteisiin (30,2 %, 

f=75). Tähän ryhmään kuuluvat myös biokemiaan ja molekyylilääketieteeseen, 

terveystieteisiin, terveysteknologiaan sekä farmasiaan liittyvät tekstit. Mielikuvien 

tasolla farmasian voi olettaa liittyvän lääke- ja terveystieteisiin tai biokemiaan. 

Seuraavat esimerkit havainnollistavat lääketieteen, terveysteknologian ja farmasian 

päättelyä: 

 

 Oulun yliopiston ja Imperial College Londonin yhteistutkimuksen tulos on 

 hätkähdyttävä: työttömyys aiheuttaa jopa solutason muutoksia. Pitkään 

 työttömänä olleiden pohjoissuomalaisten nuorehkojen miesten kromosomeista 

 löytyi merkkejä puolustusjärjestelmän heikkenemisestä. (Ksml.fi 11.8.2015.) 

 

 Valmuska-hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen 

 kanssa. Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään menetelmiä, jotka tukevat 

 teknologian avulla muistisairaiden kotona asumista ja lääkkeetöntä hoitoa. 

 (YLE.fi 12.5.2015.) 

 

 Muuntokoulutus järjestetään jo kolmatta kertaa helpottamaan Pohjois-Suomen 

 farmaseuttipulaa. -- 
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 –Heistä lähestulkoon kaikki hakeutuivat töihin pohjoisen kuntiin, kertoo 

 kehityspäällikkö Riitta-Liisa Kortesluoma Oulun yliopiston täydentävien 

 opintojen keskuksesta. (Kainuunsanomat.fi 6.2.2015a.) 

 

Toiseksi eniten tekstejä on pääteltävissä tekniikan alaan liittyviksi (29,8 %, f=74). 

Tekniikan alojen tapauksessa pääteltävyys korostuu, sillä mainittujen tieteenalojen 

vertailussa teknillinen tiedekunta on sijalla kuusi. Pääteltyihin luokitelluissa teksteissä 

käsitellään yleisimmin tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten (seuraava esimerkki) sekä 

koti- ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Myös hankkeissa ja projekteissa tehtävää 

yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän tahojen kanssa tuodaan esiin. Tutkimuksen, 

koulutuksen ja yhteistyöyritysten tuotekehityksen kansainväliseen kilpailukykyyn 

vedotaan. Lisäksi yliopistolle lahjoitetut rahat näyttävät aineistoni perusteella menevän 

useimmiten tekniikan aloille, kuten toisessa esimerkissä kerrottu Teknologiateollisuus 

ry:n lahjoitus. 

 

 Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto rakentavat Suomen 

 ensimmäisen 5G-testiverkon Ouluun (Hämeensanomat.fi 12.2.2015). 

 

 Yhdentoista miljoonan euron lahjoituksesta Aalto-yliopisto saa viisi miljoonaa 

 euroa, Tampereen teknillinen yliopisto kolme miljoonaa euroa ja Oulun 

 yliopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto molemmat 1,5 miljoonaa 

 euroa (Verkkouutiset.fi 20.11.2015). 

 

Kolmanneksi eniten tekstejä onkin pääteltävissä luonnontieteitä koskeviksi (25,8 %, 

f=64). Nämä tekstit käsittelevät esimerkiksi metsäpurojen tilaa, karhukantojen 

laskemista ja Oulun yliopiston eläinmuseota. Neljäntenä pääteltävissä olevien 

tieteenalojen järjestyksessä on kaivosala (6,5 %, f=16). Esimerkeissä ympäristökeskus 

ja Metsähallitus viittaavat luonnontieteellisiin aloihin, kaivosten mainitseminen taas 

kaivosalaan. Rajankäyntiä tulkintaan tuo se, että toisessa esimerkissä teknisten 

ratkaisujen etsiminen ja teknillisten yliopistojen mainitseminen voi viitata myös 

tekniikan alaan. 
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 Kyselyn toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Metsähallitus osana 

 Suomen Akatemian rahoittamaa ja Oulun yliopiston vetämää projektia (YLE.fi 

 3.2.2015). 

 

 Talvivaaran kaivoksen omistava Terrafame Group on alkanut etsiä uusia 

 ratkaisuja,  joilla se voi vähentää kaivokselta Nuasjärveen juoksutettavan 

 puhdistetun veden sulfaattipitoisuutta. – – Projektin ohjausryhmässä on 

 edustaja muun muassa VTT:stä, GTK:sta, Finnish Water Forumista, Aalto-

 yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä Oulun yliopistosta. 

 (Arvopaperi.fi 11.11.2015.) 

 

Groves ym. (2016, 699) toteavat, että espanjalaisissa verkkomedioissa vuosina 2002–

2011 kolme yleisintä tieteen teemaa ovat olleet lääketiede, energia-asiat ja ympäristö, 

joiden alla on käsitelty muun muassa sairauksia, atomiteknologiaa ja ilmastonmuutosta. 

Kasvua on tapahtunut teknologiaan ja energia-asioihin liittyvässä uutisoinnissa, mutta 

kärkiaihe lääketiede on pysynyt osuuksiltaan tasaisena. Tutkimuksessa ei kartoitettu 

humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä. (Groves ym. 2016, 692, 699.) Kauhanen 

(1997) on tutkinut tiedettä suomalaisessa sanomalehdistössä vuosina 1989–1991 ja 

sisällyttänyt tarkasteluunsa myös yhteiskunnalliset ja humanistiset tieteet. Kolme 

yleisintä tieteenalaa ovat olleet luonnontieteet, lääketiede ja yhteiskuntatieteet. 

Tekniikka on ollut neljänneksi yleisin. (Kauhanen 1997, 42–43.) Edellä mainittujen 

tutkimusten kontekstit eroavat huomattavasti omastani, mutta lääke- ja luonnontieteiden 

sekä tekniikan alojen valta-asemat ilmenevät kaikista. Aineistossani pääteltävien 

tieteenalojen kolmen kärki – lääketiede, tekniikka ja luonnontieteet – ovat selvästi 

edellä muista.  

 

Viidenneksi eniten tieteenaloja on pääteltävissä humanistiseen tiedekuntaan kuuluviksi 

(3,6 %, f=9). Hallitseva teema humanistisiin aloihin liittyen on kulttuuri: tapakulttuuri, 

monikulttuurisuus, kielet, taide, musiikki ja kirjallisuus. Usein aiheita lähestytään 

asiantuntijalausuntojen tai henkilöhaastatteluiden kautta. Päättelyn perusteella 

humanistisiin aloihin liittyvät tekstit käsittelevät esimerkiksi pohjoismaista filologiaa, 

kuten uutinen, joka kertoo kandidaatintutkielman tuloksesta:  
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 Jopa puolet abiturienteista piti ruotsin kieltä ikävimpänä aineena. (YLE.fi 

 26.2.2015.) 

 

Kasvatustieteitä ja sosiologiaa koskeviksi tieteenaloista on pääteltävissä 2,0 prosenttia 

(f=5). Nämä tekstit käsittelevät sosiologi Vesa Puurosen tutkimusta koulukodeista sekä 

opiskelijoiden poliittista aktiivisuutta saamelaiskäräjillä ja eduskunnassa. 

Kasvatustieteisiin viitataan tekstissä, joka kertoo Perussuomalaisten kolmannen 

varapuheenjohtajan valinnasta:  

 

 Tynkkynen opiskelee viimeistä vuottaan luokanopettajaksi Oulun yliopistossa 

 (YLE.fi 9.8.2015). 

 

Kauppatieteiden osuus päätellyistä tieteenaloista on vähäinen: 1,2 prosenttia (f=3). Kun 

kauppatieteistä aineistossani kirjoitetaan tieteenala mainiten tai rivien välissä 

viittaamalla, teemoina ovat usein yrittäjyys, innovaatiot, työelämä ja yhteistyö 

elinkeinoelämän tahojen kanssa. Yrittäjyydestä kirjoitetaan myös tekniikkaan liittyen, ja 

se vaikuttaa olleen verkkomedian agendalla.  Seuraavassa esimerkissä johtamiseen ja 

liiketoimintaan viittaaminen liittää mielikuvat kauppatieteisiin: 

 

 Vuorovaikutussuhteet ovat vastuullisen johtamisen perusta jatkuvasti 

 monimuotoisemmassa liiketoimintaympäristössä, selviää Anne Keräsen Oulun 

 yliopistolle tekemästä väitöskirjasta (Yrittäjät.fi 30.11.2015). 

 

Harvinaisin pääteltyjen tieteenalojen joukossa on arkkitehtuuri (0,8 %, f=2). Tämä 

kertoo siitä, että arkkitehtuuri mainitaan usein nimeltä. Mainittujen tieteenalojen 

joukossa arkkitehtuurin verkkojulkisuus onkin yleisempää. Rakentamiseen liittyvät 

tekstit yhdistyvät arkkitehtuuriin: 

 

 Muun muassa Oulun yliopisto on kehittänyt erilaisia konsepteja 

 lähiökerrostalojen korjaamiseen mm. Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmassa 

 ns. KLIKK-hankkeena (Kiinteistöposti.fi 11.11.2015). 
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Verkkojulkisuudessa nimeltä mainittujen ja pääteltävissä olevien tieteenalojen erot ovat 

selkeitä. Mainittujen alojen viiden kärjessä ovat kasvatustieteet, humanistiset tieteet, 

lääke- ja terveystieteet, luonnontieteet ja arkkitehtuuri. Vähiten mainittujen joukossa 

ovat teknilliset tieteet, kauppatieteet, uudet ja pienet tiedekunnat sekä Oulun yliopiston 

tieteenalojen joukosta poistetut alat. Pääteltävissä olevien alojen kärjessä sen sijaan ovat 

lääke- ja terveystieteet, tekniikan alat, luonnontieteet ja kaivannaisalaan liittyvät tieteet. 

Vähiten tekstejä on pääteltävissä humanistisia tieteitä, kasvatustieteitä, kauppatieteitä ja 

arkkitehtuuria koskeviksi. Kasvatustieteet ja humanistiset tieteet ovat huomattavasti 

harvinaisempia pääteltyjen alojen joukossa kuin mainittuina, kun pääteltyjen alojen 

kärkisijat menevät kolmelle suurelle: lääketieteelle, tekniikan aloille ja luonnontieteille. 

 

Pierre Bourdieu (1988, 62) on jaotellut tieteenalat kahteen ryhmään. Ensimmäisen 

muodostavat ne, joilla on käytännöllinen kytkös yhteiskunnalliseen valtaan. Tällaisia 

aloja ovat esimerkiksi oikeus- ja lääketiede. Toiseen ryhmään sen sijaan kuuluvat ne 

alat, joilla ei ole suoraa yhteyttä operationaaliseen puoleen, vaan niiden tehtävä on ikään 

kuin valvoa vallassa olevaa yhteiskunnallista järjestystä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi 

historia, filosofia ja kirjallisuustiede, jotka keskittyvät tiedon tuottamiseen. 

Ensimmäisen ryhmän alat ovat käytännöllisiä ja koskettavat tavallisten ihmisten arkea. 

Näin niiden on helpompi saada olemassaololleen oikeutus yhteiskunnallisilta 

auktoriteeteilta ja kansalta kuin esimerkiksi humanististen tieteiden, jotka 

ensivilkaisulta eivät näytä vaikuttavan käytännön elämään. (Bourdieu 1988, 63–65.) 

 

Aineistoni perusteella lääketiede, tekniikka ja luonnontiede ovat näitä vakiintuneita ja 

tunnettuja aloja, joilla on yhteiskunnalliseen valtaan ja Suomen tiedepolitiikan 

linjauksiin sopiva luonne. Aloja ei välttämättä tarvitse erikseen mainita nimiltä, sillä 

niiden aihepiirit, kuten terveys, teknologia ja luonto, koskettavat ihmisten arkielämää. 

Vähemmän tunnetut ja erikoisemmat alat on mainittava nimeltä, jotta ymmärrettäisiin, 

mistä on kyse. Näiden alojen voi olla vaikeampi todistaa yhteiskunnallista merkitystään 

ja olemassaolonsa oikeutusta. 
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Väliverrosen (2016, 57) mukaan tieteenalojen yhteiskunnallinen arvostus vaihtelee 

kulloisenkin ajanhengen linjaan sopivaksi. Hän lisää, että myös tutkijoiden 

mahdollisuudet osallistua päätöksenteon prosesseihin ja julkiseen keskusteluun 

vaihtelevat, sillä tieteenalojen luonteet ovat erilaisia. Dearing ja Rogers (1996, 2) 

sanovat, että agenda-setting-teorian mukaisesti tietyt aiheet ovat esillä enemmän kuin 

toiset ja niitä myös käsitellään monipuolisemmin. Usein näillä aiheilla on takanaan 

puolestapuhujia, jotka haluavat tavoittaa oman asiansa, vaikkapa syövän ehkäisemiseen 

tähtäävän tutkimuksen, potentiaalisia rahoittajia. Joitakin aiheita ja ongelmia sen sijaan 

ei käsitellä julkisuudessa, joten ne jäävät vähemmälle huomiolle ja heikommille 

resursseille. (Dearing & Rogers 1996, 2.) Tämä liittyy Oulun yliopiston tieteenalojen 

julkisuuden tapauksessa siihen, että toiset alat ovat useammin puheenaiheina kuin toiset, 

ja valintojen taustalla vaikuttanevat vallitsevat arvostukset ja aktiiviset puolestapuhujat.  

 

5.5 Yliopiston rooli – tasainen toimija 
 

Yliopiston rooli -sisältöluokka ilmaisee, kuinka aktiivisena Oulun yliopisto näyttäytyy, 

eli minkälaista painoarvoa sille teksteissä annetaan. Sisältöluokan avulla pohjustan 

analyysini kehysanalyyttista osiota, johon valitsen Oulun yliopistoa päätoimisesti ja 

siellä tehtävää tutkimusta käsitteleviä tekstejä. Roolit jakautuvat neljään alaluokkaan, 

joista kolme yleisintä esiintyvät melko tasaisesti aineistossani. Roolin monipuolisuus 

kertoo Oulun yliopiston saamasta huomiosta sekä puheen kohteena että aktiivisena 

toimijana.  

 

 
Kuvio 7. Yliopiston rooli (n=644).  
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Kuviosta 7 käy ilmi, että maininta-alaluokkaan kuuluu eniten tekstejä: 34,9 prosenttia 

(f=225). Nämä tekstit eivät korosta Oulun yliopiston osuutta käsiteltävään asiaan 

eivätkä rakennu niin, että teksti olisi luettavissa Oulun yliopistoon kiinteästi liittyvänä. 

Huomio on jossakin muussa kohteessa. Oulun yliopisto mainitaan eri toimijoiden 

joukossa, sivulauseessa tai sivuhuomiona. Usein maininta-alaluokan tekstit liittyvät 

yhteistyöhön useiden muitten tahojen, kuten yritysten ja yliopistojen, kanssa. Myös 

Oulun yliopistossa opiskelleisiin henkilöihin liittyvät tekstit sekä tekstit, joissa on vain 

yksi lausunto Oulun yliopiston asiantuntijalta, lukeutuvat tähän alaluokkaan. 

Mainintojen luonnetta ilmentää seuraava esimerkki: 

 

 Turku Future Technologies -yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aalto-yliopisto, 

 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen 

 yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan 

 Novia/Aboa Mare ja Åbo Akademi  (Aamuset.fi 12.11.2015). 

 

Päätoimija-alaluokka on toiseksi yleisin (32,1 %, f=207). Näissä teksteissä Oulun 

yliopisto, siellä tehtävä työ, opiskelu tai tutkimus näyttäytyvät tekstin päähuomion 

kohteina. Tekstit olen luokitellut päätoimija-alaluokkaan, jos sen sisältö perustuu Oulun 

yliopistossa toimivan asiantuntijan lausuntoihin tai haastatteluun. Oulun yliopisto 

mainitaan yleensä useita kertoja, mutta se voidaan mainita myös kerran esimerkiksi 

tekstin alussa tai lopussa, jos teksti käsittelee pääasiassa Oulun yliopistossa tehtävää 

tutkimusta, asiantuntijan lausuntoja tai muuta yliopistoon olennaisesti liittyvää aihetta. 

Yleensä päätoimija-alaluokan tekstit käsittelevät tutkimusta, hallintoa, opiskelijoita tai 

väitöksiä, kuten seuraavassa esimerkissä:  

 

 Keskosina syntyneillä on muita enemmän sydän- ja verisuonitautien 

 riskitekijöitä, ilmenee Oulun yliopiston väitöksestä. Sen mukaan jo 16-vuotiailla 

 tytöillä, jotka ovat syntyneet ennen 34. raskausviikkoa, on korkeampi 

 verenpaine. Vastaavasti pojilla on suuremmat LDL-kolesterolin pitoisuudet. 

 (Kaleva.fi 20.5.2015.) 
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Osatoimija-alaluokan osuus aineistoni teksteistä on 29,0 prosenttia (f=187). Tällaisissa 

teksteissä yliopistosta tai siihen liittyvistä henkilöistä kerrotaan lisätietoja, mutta 

päähuomio ei ole pelkästään Oulun yliopiston toiminnassa. Usein teksteissä käsitellään 

tiivistä yhteistyötä yhden tai kahden toimijan, kuten yrityksen tai toisen yliopiston 

kanssa. Teksteissä voi myös olla eri yliopistojen asiantuntijoiden antamia useita 

lausuntoja tietystä aiheesta, jolloin yliopistot näyttäytyvät yhtä korostuneesti. 

Väliverrosen (2016, 60) mukaan asiantuntijaroolissa esiintyvät tutkijat ja tieteeseen 

pohjautuvien lausuntojen antajat kilpailevat muiden asiantuntijoiden kanssa siitä, kenen 

näkemys julkisuuteen pääsee. Osatoimija-alaluokan teksteissä Oulun yliopistosta piirtyy 

kuva yhteistyötä tekevänä yliopistona, joka saa verkkojulkisuutta muiden tahojen ja 

asiantuntijoiden rinnalla: 

 

 Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto rakentavat  5G-

 testiverkon yhteistyössä yritysten kanssa (YLE.fi 12.2.2015). 

 

Muu-alaluokka käsittää 3,9 prosenttia (f=25) teksteistä. Teksteissä käsitellään Oulussa 

toimivaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoa tai Oulun yliopistollista sairaalaa. Nämä 

tahot eivät kuulu Oulun yliopiston organisaatioon, mutta lukija voi niin olettaa, joten 

tekstit vaikuttavat Oulun yliopiston verkkojulkisuuskuvaan. Oulun yliopistollinen 

sairaala mainitaan yleensä uutisissa, joissa kerrotaan onnettomuuksien tai rikoksien 

uhrien tilasta ja sairaalassa hoidettavana olemisesta. 

 

Oulun yliopiston roolien jakautumisessa verkkojulkisuudessa ei ilmene suuria 

epätasaisuuksia. Yleisimmin yliopisto vain mainitaan. Päätoimijuus on yleisempää kuin 

osatoimijuus, joten aineistoni perusteella Oulun yliopiston asiantuntijat näkyvät 

vähemmän lausuntojen antajina muiden yliopistojen ja tahojen edustajien rinnalla kuin 

pelkästään omaa yliopistoaan käsittelevissä teksteissä. Kokonaiskuvaksi 

verkkojulkisuuden perusteella hahmottuu yhteistyötä tekevä yliopisto, jonka oma 

toiminta ja tutkimus ovat myös huomionarvoisia.  
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5.6 Verkkojulkisuuden pohdintaa 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, missä ja minkälaisten tekstien kautta Oulun 

yliopisto saa verkkojulkisuutta. Määrällisen analyysin perusteella voi vastaukseksi 

karkeistaa, että Oulun yliopisto saa verkkojulkisuutta maakuntalehtien verkkosivujen 

uutisissa. Julkisuudessa korostuvat myös Oulun alueellinen sekä valtakunnallinen 

media. Hajanaisempaa julkisuus on erityisaloihin ja tiettyihin aihepiireihin, kuten 

lääketieteeseen keskittyvissä julkaisuissa. Verkkojulkisuus levittyy lähestulkoon koko 

maan laajuudelle, aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tekstilajien 

näkökulmasta uutiset, tiedotteet ja myös tiedotteisiin pohjautuvat uutiset ovat yleisimpiä 

formaatteja Oulun yliopistoon liittyvien aiheiden käsittelyyn. Varsinainen 

tiedejournalismi ja esimerkiksi tutkijoiden oma-aloitteinen kirjoittaminen on 

huomattavan vähäistä. Syynä voi olla esimerkiksi se, että tieteilijät kirjoittavat 

aktiivisemmin printtijulkaisuihin ja verkkomedioihin. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni on, mitkä toimijat ja tieteenalat verkkojulkisuudessa 

näkyvät. Pelkistetty vastaus on, että ei-henkilöity toimija eli yliopisto on yleisin ja 

lääketiede tieteenaloista näkyvin. Henkilöidyn toimijan puuttuminen liittynee aineiston 

uutispainotteisuuteen. Vaikka tutkijat ja yliopiston muu henkilökunta eivät oma-

aloitteisesti verkkoon kirjoita, asiantuntijalausuntojen antajina tutkijat ja professorit silti 

esiintyvät. Myös opiskelijat näyttäytyvät yliopistoon liittyvinä toimijoina. Uutis- ja 

yleistoimijapainotteisuus johtaa siihen, että yliopiston yleisin rooli verkkoteksteissä on 

pelkkä mainituksi tuleminen. Lähes yhtä yleistä on kuitenkin se, että kokonainen teksti 

käsittelee Oulun yliopistoa tai että Oulun yliopisto saa aktiivisen roolin yhteistyötahon 

rinnalla. 

 

Yhteenlasketussa tieteenalojen julkisuuden kokonaiskatsauksessa lääketiede, tekniikka 

ja luonnontieteet muodostavat melko tasaisen kolmen kärjen. Mainittujen ja pääteltyjen 

tieteenalojen osuuksissa on huomattavia eroja. Kokonaiskuvasta poiketen mainittujen 

kärjessä ovatkin kasvatustieteet, humanistiset tieteet ja lääketiede. Pääteltyjen 

tieteenalojen erittely kertonee, mitkä alat ovat niin itsestään selviä, ettei niitä tarvitse 

edes mainita: kolme suurta, lääketiede, tekniikka ja luonnontieteet ovat kirkkaasti 

kärjessä. Nämä alat edustavat niin sanottua kovaa tiedettä ja aineistoni perusteella ne 
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myös edustavat verkkomedioissa Oulun yliopistoon liitettyjä perustieteitä, joilla voi 

olettaa olevan myös vaikutusvaltaa. 

 

Oulun yliopiston verkkojulkisuudessa nousevat esiin tieteenaloja käsiteltäessä 

tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perustehtävät. Teksteissä 

korostetaan yhteistyötä eri tahojen kanssa, kansainvälisyyttä ja menestymistä. 

Merkittäviä teemoja Oulun yliopistoon liitettyinä ovat myös innovatiivisuus ja kasvu 

sekä elinkeino- ja työelämä. Verkkojulkisuuden teemat mukailevat siis tiedepolitiikan 

diskurssia. Yliopistojen tehtäviin näyttää enenevissä määrin lukeutuvan myös 

rahanhankinta ja yleinen talouskasvun tuottaminen. Myös kulttuuria ja opiskelijaelämää 

teksteissä käsitellään.  

 

Tulokset herättävät kysymyksen, minkälaisia Oulun yliopistoon ja tieteeseen liittyviä 

aiheita verkkomedioissa jää käsittelemättä. Voisivatko humanistinen ja 

kasvatustieteellinen ala saada enemmän julkisuutta, jossa koulutuksen, kielen ja 

kulttuurin teemoihin suhtauduttaisiin yhtä itsestään selvästi kuin terveyteen, 

teknologiaan ja luontoon? Miksi kauppatieteiden näkyvyys jää selvästi muista aloista 

jälkeen? Tieteenalojen monipuolinen julkisuus toisi esiin sen, mitä kaikkea Oulun 

yliopistossa tehtävä tiede ja tutkimus todellisuudessa ovat.  
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6 OULUN YLIOPISTON TIETEEN KEHYSTÄMINEN VERKKOMEDIOISSA 
 

Kolmas tutkimuskysymykseni on, miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä 

kehystetään verkkomedioissa. Tarkoituksenani on analysoida, minkälaisia kehystämisen 

rakenteita teksteistä löytyy ja miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä kehysten kautta 

representoidaan verkkomedioissa. Aineistonerittelyvaiheessa olen listannut kussakin 

tekstissä käsitellyt teemat. Yleisimmäksi teemaksi nousee tutkimus: tutkimuksesta tai 

tieteestä kirjoitetaan aineistossani 314 tekstissä. Kehysanalyysiin olen valinnut 

tutkimusta käsittelevistä teksteistä ne, joissa Oulun yliopisto on luokiteltavissa 

päätoimijaksi. Tällaisia tekstiaiheita aineistossani on 60 kappaletta.  Kehysanalyysiin 

valikoituneiden joukossa on myös sellaisia tekstejä, joista on julkaistu toisintoja useilla 

verkkosivuilla, mutta kehysanalyysissani keskityn vain yksittäisiin aiheisiin enkä ota 

toisintoja huomioon. 

 

Analyysini apuna olen käyttänyt aineistooni ja tutkimuskysymykseeni soveltuvaa 

tunnusosien joukkoa Gamsonin ja Laschin (1983) esimerkin (ks. luku 3.2.2) mukaan. 

Jokaisesta kehysanalyysiin valikoituneesta tekstistä olen eritellyt aiheen, osapuolten 

asemoinnin, ongelman määrittelyn, ratkaisuehdotuksen sekä avainsanaston. Näin olen 

saanut selville, mitä aiheita tutkimukseen liitetään, ketkä tai mitkä ovat ongelman 

osapuolet, minkälaisia ratkaisuja ongelmiin tieteen avulla esitetään ja minkälainen 

sanasto kehyksiä muokkaa. Löytämieni kehysten avulla teksteissä perustellaan 

tutkimuksen merkitystä yhteiskunnassa. Kehyksiksi ovat muotoutuneet 

kansanterveyden, kilpailukyvyn, kulttuurisen sivistyksen ja luonnon vaalimisen 

kehykset, jotka tunnusosineen olen eritellyt taulukkoon 2. Analyysitekstissä merkitsen 

kursiiveilla aineistosta suoraan lainaamani, kehysten kannalta olennaiset kielelliset 

ilmaukset. 
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Taulukko 2. Kehykset tunnusosiensa mukaan. 
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6.1 Kansanterveyden kehys – huolestuttavia elintapoja ja kehittyviä hoitokeinoja 
 

Kansanterveyden kehykseen kuulu 21 tekstiä, joissa käsitellään terveys- ja 

lääketieteiden kysymyksiä, joten nämä alat saavat määrällisen tarkasteluni ohella myös 

laadullisessa analyysissani Oulun yliopiston tieteenaloista eniten verkkojulkisuutta. 

Kansanterveyden kehyksessä terveyteen liitetään usein yksilötason kärsimyksen lisäksi 

laajempi yhteiskunnallinen ulottuvuus, joten näkökulma on kansanterveydellinen. Tässä 

kehyksessä tyypillinen teksti perustuu väitöstutkimukseen tai tutkimusryhmän yhteiseen 

tutkimustulokseen. Myös käynnissä olevat tutkimukset ja tutkijan saama palkinto 

ylittävät julkisuuden kynnyksen. Tekstilajeina ovat uutiset ja tiedotteet.  

 

Teksteissä käsitellään sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien riskitekijöitä, 

sairauksien ehkäisemistä ja hoitokeinoja. Kansanterveyden kehyksessä on erotettavissa 

kaksi representaation tapaa, joista ensimmäisen ideologisena perustana on, että 

yhteiskunnan terveysasiantuntijoiden ja -ammattilaisten on kontrolloitava sairastuneita 

ihmisiä ja sairastumisriskin alaisia kansalaisia sekä heidän elintapojaan. Toisen 

representaation ideologinen ajatus on, että tutkimus pelastaa terveysongelmista kärsivät 

ihmiset. Nämä kaksi representaatiotapaa osittain myös risteävät, ja samassa tekstissä 

voidaan vedota sekä kontrolliin että tutkimukseen. Olennaista tulkinnan kannalta on, 

kumpaa vaihtoehtoa korostetaan ongelman ratkaisuna. 

 

Kontrollia korostavissa teksteissä valta representoituu terveysalan asiantuntijoille ja 

ammattilaisille, joiden on holhottava epäterveellisesti eläviä ja sairaita ihmisiä. 

Tutkimukseen luottavissa teksteissä valta-asemassa ovat tutkijat, joiden selvittämillä 

tiedoilla elintapaongelmiin ja heikosti hoidettavissa oleviin sairauksiin saadaan lisää 

ymmärrystä. Perustutkimuksesta saatava tieto johtaa ennen pitkää käytännön tasolle ja 

tavallisen kansan valistukseen, joten kaksi ongelmien ja ratkaisujen esittämiseen tapaa 

asettuvat jatkumoon. Sekä kontrollia korostaviin että tutkimukseen luottaviin teksteihin 

rakentuu ideologinen näkemys, että sairaudet on parannettava. Ketään ei haluta jättää 

sairaaksi, vaan lääketiede auttaa niin ihmistä kuin yhteiskuntaa, ja näin tiede perustelee 

olemassaoloaan.  
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6.1.1 Yhteiskunnan kontrollia korostava representaatio 
 

Yhteiskunnan kontrollia korostavissa teksteissä käsitellään esimerkiksi 

välilevyrappeumia, alaselkäoireita, suunterveyttä, muistisairauksia, skitsofreniaa, 

itsetuhoisuuden ja psykoosilääkkeiden käytön yhteyttä sekä keskosuuden ja sydän- ja 

verisuonitautien yhteyttä. Vaivat liitetään usein epäterveellisiin elintapoihin. Teksteissä 

käytetään ylipainon, tupakoinnin ja nuuskauksen kaltaisia ilmauksia. Terveysongelmiin 

liittyviä uhkakuvia maalaillaan puhumalla syrjäytymisestä, itsemurhista ja positiivisen 

kehityksen pysähtymisestä. Epäterveellisesti elävästä nuoresta miehestä piirretään varsin 

räikeä ja negatiivinen kuva: – – vähäinen liikunta, epäterveelliset ruokailutottumukset, 

tupakointi, humalajuominen ja huono suun hygienia sekä heikko fyysinen kunto ovat 

yhteydessä heikkoon terveystiedon lukutaitoon (Epressi.com 30.11.2015a). 

 

Teksteissä osapuoliksi piirtyvät yksilö ja yhteiskunta. Terveysalan ammattilaisten on 

holhottava ja valistettava kansalaisia, jotka ovat jo sairastuneet tai heillä on riski 

sairastua. Epäterveelliset elintavat ja sairaudet aiheuttavat menetyksiä niin sairastuneelle 

itselleen kuin yhteiskunnalle. Teksteissä on havaittavissa viranomaistason näkökulma. 

Toinen tyypillinen osapuolten jaottelu kontrolliteksteissä on sairaan ja parantajan 

asetelma. Parantajiksi teksteissä nimetään lääkärit, hoitajat, sairaan omaiset sekä 

asiantuntijan rooleissa esiintyvät tutkijat. Tekstien perusteella sairaus ei ole yksityisasia, 

vaan se vaikuttaa ympäröivään yhteisöön. Sairastunut ihminen näyttäytyy muille jopa 

taakkana. Esimerkiksi skitsofreniapotilaiden hoitoon kehitettävän mobiilisovelluksen 

tarkoituksena on tukea heidän [sairastuneiden] läheisiään ja luoda uusia työtapoja 

ammattihenkilöstölle (Radiopooki.fi 26.05.2015). Muistisairaiden ja heidän omaistensa 

elämänhallinnan keinoja käsittelevästä väitöksestä kertovassa uutisessa sairaus kuvataan 

koko perheen asiana: tukea ei tarvitse vain sairastunut, vaan myös hänen läheisensä 

(Mediuutiset.fi 4.5.2015). 

 

Kontrollia korostavissa teksteissä ilmenee myös terveiden ja sairaiden ihmisten 

vastakkainasetteluja. Sairaat ja epäterveellisesti elävät ovat yhteiskunnallinen pulma, 
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toisin kuin terveet ja terveellisesti elävät. Teksteissä asetetaan vastakkain myös 

tyypillisesti kehittyvät lapset ja ne lapset, joilla ilmenee terveydellisiä häiriöitä. 

Ongelmatapauksia verrataan ihanteellisiin kansalaisiin eli terveisiin, jotka eivät tarvitse 

hoitoa tai apua, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi:  

 

 Tutkimuksen mukaan tupakoitsijoiden suun terveys oli selkeästi 

 tupakoimattomia huonompi, mutta nuuskaajien suun terveys ei eronnut heistä, 

 jotka eivät käyttäneet  tupakkatuotteita. Lisäksi tupakointi oli yhteydessä myös 

 muihin huonoihin terveystottumuksiin – – . (Iltasanomat.fi 14.8.2015.) 

 

 Nuorilla miehillä, joilla on runsaasti epäterveellisiä elintapoja, on usein 

 vaikeuksia  löytää, arvioida ja ymmärtää terveystietoa. – – Hyvä 

 terveystiedon lukutaito on tavallisempaa lukiolaisilla ja niillä miehillä, joilla on 

 korkeassa sosioekonomisessa asemassa oleva vanhempi. (Epressi.com 

 30.11.2015a.) 

 

Asetelmat pohjustavat kontrollia korostavien tekstien tyypillistä ongelman määrittelyä: 

yhteiskunnan tarjoama apu tai tieto ei tavoita sitä tarvitsevia. Ongelmien myös kuvataan 

aiheuttavan menetyksiä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Psykiatrista hoitoa 

tarvitsevien sitoutumista hoitoon on tutkittu ja havaittu, että koulun erityispalvelut, 

kuten erityisopetus ja tarkkailuluokka, vahvistavat hoitoon sitoutumista (Mediuutiset.fi 

18.5.2015). Kaikkia erityispalvelut eivät kuitenkaan tavoita. Logopedian alaan 

kuuluvasta väitöksestä kertovassa uutisessa sanotaan, että kerronnan ja itseilmaisun 

ongelmista voi seurata oppimisvaikeuksia ja syrjäytymisvaaraa (Potilaanlaakarilehti.fi 

3.2.2015). Toistuvat nielutulehdukset taas aiheuttavat lääkärikäyntejä ja poissaoloja 

töistä (SSS.fi 1.5.2015). Aineiston perusteella yksilön ongelmat ovat myös yhteisölle 

rasite. Inhimillinen kärsimys näyttäytyy yhteiskunnallisena ongelmana. 

 

Ratkaisuksi viranomaisten tavoittavuusongelmaan sekä yksilön ja yhteiskunnan 

menetyksiin teksteissä ehdotetaan ylhäältäpäin kohdistettua viranomaiskontrollia, jopa 

holhouksenkaltaista elintapavalistusta. Lapsen puheenkehityksen ongelmat on 

tunnistettava ja hoidettava ne kuntoutuksella (Potilaanlaakarilehti.fi 3.2.2015). 
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Keskosina syntyneiden on hyvä tiedostaa korkeampi riskinsä sydän ja 

verisuonitaudeille, joten he voivat hyötyä terveellisistä elämäntavoista erityisen paljon 

(Potilaanlaakarilehti.fi 19.5.2015a). Itsetuhoisuuden ja psyykenlääkkeiden käytön 

yhteyttä tutkinut väittelijä antaa konkreettisia neuvoja, joiden valossa 

terveysammattilainen on ratkaisu ongelmaan: 

 

 Tutkimuksessa muistutetaan, että itsetuhoisuuteen tulee aina hakea apua. 

 Omista tai läheisen itsetuhoisista ajatuksista voi kertoa terveydenhuollon 

 ammattilaisille. (Potilaanlaakarilehti.fi 19.5.2015b.) 

 

 Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että terveysviestintä tavoittaa huonosti ne, 

 joihin  viestinnällä halutaan vaikuttaa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

 nuorten miesten terveyden edistämisessä. Terveystiedon lukutaitoa voidaan 

 edistää koulutuksen avulla ja terveysviestintää on mahdollista räätälöidä 

 vastaamaan paremmin yksilön ominaisuuksia ja tarpeita. (Epressi.com 

 30.11.2015a.) 

 

Aineistoni perusteella näyttää siltä, että ihmisten elintavat eivät ole linjassa 

asiantuntijoiden neuvojen kanssa. Teksteissä representoidaan terveysalan ihmisten 

valta-asemaa tavallisia ihmisiä kohtaan. Petersin (2008, 77) mukaan tieteilijät 

mielellään puhuvat julkisuudessa erityisalansa faktoihin nojaten, usein myös 

varoittavaan ja opettavaiseen sävyyn. Kansanterveyden kehyksessä asiantuntijoiden 

valistava tyyli mukailee tätä havaintoa. Bauer (1998, 745) sanoo, että tiedeuutiset ovat 

medikalisoituneet, mikä tarkoittaa sitä, että lääketiede hallitsee tieteen julkisuutta. Myös 

yhteiskunta on medikalisoitunut, ja sen Bauer liittää sekularisaatioon: maallistuneessa 

maailmassa uskonnollisten auktoriteettien tilalle ovat tulleet tieteelliset auktoriteetit, 

jotka antavat moraalisia arvioita siitä, miten on elettävä. Kansanterveyden kehyksessä 

terveysalan asiantuntija-auktoriteetit kertovat tietämättömille kansalaisille, miten 

terveellinen elämä saavutetaan.  
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6.1.2 Tutkimukseen luottava esittämisen tapa 
 

Tutkimukseen luottavassa representoinnin tavassa käsitellään muun muassa 

syöpätutkimusta, eläinallergioita ja lääkeaineiden yhteisvaikutuksen tutkimista. 

Osapuoliksi asemoidaan tutkija ja sairaat. Tutkijat esiintyvät auttajina, jotka selvittävät, 

miten hoitomenetelmiä voitaisiin kehittää. Syöpätutkija haluaa selvittää keinoja 

tunnistaa syövän esiasteita aiemmin sekä parantaa ja kehitellä hoitoja, koska syöpä on 

tappava tauti (Oululehti.fi 23.2.2015). Myeliinin kehityksen tutkiminen mahdollistaa 

ääreishermoston myeliiniin liittyvien sairauksien hoitojen kehittämisen (Epressi.com 

30.11.2015b). Tässä esittämisen tavassa inhimillinen kärsimys korostuu yhteiskunnan 

näkökulmaa enemmän. Tutkijan tehtävänä on pelastaa ihmiset, joilla on erilaisia 

vaivoja. Teksteissä puhutaan selkävaivoista, altistuksesta ja riskeistä. Ihmiset kärsivät 

ja potevat. Tutkijan tietojen avulla on mahdollista saada hoitoa, helpotusta, kuntoutusta 

ja parannusta.  

 

Terveysongelmia määritellään tutkimustiedon ja hoitokeinojen vajavaisuuden kautta. 

Syöpien hoidossa sanotaan olevan kehitettävää (Oululehti.fi 23.2.2015), ja 

raskausdiabeteksen hoitoon käytettyjen lääkeaineiden vaikutusta lapsen kehitykseen on 

tutkittu vähän (Potilaanlaakarilehti.fi 28.8.2015). Lääketieteellistä perustutkimusta 

tehdään, koska esimerkiksi ääreishermostosairaus neuropatiaan ei juurikaan ole hoitoa 

(Epressi.com 30.11.2015b). Varsinaiseksi uutishitiksi vuoden 2015 toukokuussa nousi 

eläinallergioihin liittyvä tutkimustulos, jossa aiemmat käsitykset kyseenalaistetaan. 

Allergian lisäksi tekstissä ongelmaksi määritellään, että tieto on ollut ristiriitaista. 

Tieteelle ominainen aiempien tulosten kumoaminen on uutinen: 

 

 Tieto varhaisen eläinaltistuksen yhteydestä eläinallergioiden ilmaantumiseen on 

 ollut ristiriitaista. Tutkijat pitävät nyt saamiaan havaintoja aiempaa tarkempina 

 ja vahvempana näyttönä tilastollisesta yhteydestä varhaisen eläinaltistuksen ja 

 samalle eläimelle herkistymisen ja allergian ilmenemisen välillä. (Karjalainen.fi 

 11.5.2015.) 
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Tutkimustiedon ja hoitokeinojen puutteellisuuteen ratkaisuna näyttäytyy tiede.  Löydös 

ja tutkimuksen tulos poistavat ongelmia ja epätietoisuutta. Lääkeaineita voidaan todeta 

turvallisiksi (Potilaanlaakarilehti.fi 28.8.2015). Syöpätutkimusta on tehtävä, jotta hoidot 

kehittyvät ja ihmishenkiä pelastuu (Oululehti.fi 23.2.2015). Neuropatian hoitamisen 

edistämisessä on tärkeä tuntea paremmin myeliinin muodostumista solutasolla ja tutkia 

proteiinien vuorovaikutusta hermosoluissa, jotta ymmärrys taudin kehittymisestä 

paranee (Epressi.com 30.11.2015b). Näin perustutkimus on ensiaskel hoitoja 

kehittävälle jatkotutkimukselle ja lopulta ihmisten parantamiselle. Ratkaisu ongelmiin 

ei välttämättä olekaan kontrollirepresentaation mukainen elintapojen muuttaminen, vaan 

sairaus voi olla niistä riippumaton, joten solutason mutaatioita ymmärtämällä avautuu 

uusia syy-seuraussuhteita:  

 

 Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi suurimmista sairastavuuden ja 

 kuolleisuuden  aiheuttajista länsimaissa. Suuri osa näistä sairauksista on 

 hankittuja ja ikääntymisen  myötä ilmaantuvia, mutta nykyään tunnetaan myös 

 satoja erilaisia mutaatioita, jotka voivat johtaa sydänlihaksen rakenteen ja 

 toiminnan muutokseen. – – väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

 kollageeni XIII:n merkitystä sydämen rakenteessa ja toiminnassa sekä 

 patologisessa sidekudosmuodostuksessa. (Epressi.com 30.11.2015c.) 

 

Peters (2008, 71) tekee eron tieteellisen tiedon ja asiantuntijatiedon välille: tieteellinen 

tieto pyrkii syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen, asiantuntijatiedon avulla 

analysoidaan käytännön ongelmia, etsitään niihin ratkaisuja ja annetaan neuvoja. 

Kansanterveyden kehyksessä nämä kaksi tiedosta viestimisen tapaa yhdistyvät. 

Tutkimukseen luottavassa representoinnissa välitetään tieteellistä tietoa, kun 

kansanterveydellisten ongelmien syitä  selitetään. Yhteiskunnan kontrollia korostavassa 

representoinnissa taas tieteellisen tiedon välittämiseen liitetään asiantuntijatiedon 

jakamista, kun annetaan valistavia vihjeitä ongelmien ratkaisemiseksi.  
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6.2 Kilpailukyvyn kehys – rahanhankintaa ja innovaatioita 
 

Kilpailukyvyn kehykseen kuulu saman verran tekstejä kuin kansanterveyden kehykseen, 

eli 21 kappaletta, joten ne ovat laadulliseen tarkasteluun valikoituneen aineistoni 

hallitsevat kehykset. Kilpailukyvyn kehyksessä käsitellään pääasiassa teknillisten 

tieteiden ja taloustieteiden tutkimusta. Mukaan mahtuu myös lääketiedettä, biologiaa ja 

arkeologiaa käsittelevät tekstit, joissa korostuu kilpailukyvyn näkökulma: teksteissä 

painotetaan taloudellisia toimintaedellytyksiä tai suorituskykyä kansainvälisessä 

kontekstissa. Kehyksen tekstilajeihin kuuluu uutisia, mielipiteellisiä tekstejä sekä 

tiedote. Julkisuuden kynnyksen ovat ylittäneet väitöstutkimukset, erilaisten teknisten 

laitteiden kehittäminen sekä yliopiston tutkimuksen ja toiminnan ajankohtaisia aiheita 

koskevat tekstit. 

 

Kuten kansanterveyden kehyksessä, myös kilpailukyvyn kehyksessä erottuu kaksi 

representaation linjaa. Ensimmäisessä korostetaan tutkimuksen taloudellisia resursseja, 

toisessa suorituskyvyn edistystä. Molempiin sisältyvät ideologiset valta-asetelmansa. 

Rahallisia resursseja korostavassa representoinnin tavassa tiede esitetään rahan vallan 

alaisena. Ilman rahaa ei ole toimintaedellytyksiä, ja ilman tutkimusta ei ole 

elinvoimaista elinkeinoelämää. Nämä ideologiset näkemykset heijastelevat vuonna 

2015 Suomessa vallinneita tiedepoliittisia linjauksia. Suorituskyvyn edistystä 

korostavassa representaatiossa tiede asetetaan tekniikan, teollisuuden ja yrityselämän 

vallan alle. Innovointi, kasvun tarve ja globaalissa kehityksessä mukana pysyminen 

sanelevat sen, mitä tutkimuksen on oltava. 

 

6.2.1 Taloudelliset resurssit edellä 
 

Taloudellisia resursseja representoivissa teksteissä käsitellään esimerkiksi Euroopan 

unionilta mahdollisesti saatavaa tutkimusrahaa, yliopistojen uuden rahoitusmallin 

seurauksia, eläinmuseon rahallista ahdinkoa ja yliopiston saamaa lahjoitusta. 

Vastakkain asetetut osapuolet ovat rahanjaosta päättävän tason edustajat ja tutkimusta 

suorittavan tason edustajat. Taloudellisista resursseista kilpailevat osapuolet 

näyttäytyvät suuren kokonaisuuden pieninä toimijoina, jotka taistelevat 
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olemassaolostaan. Eläinmuseon raha- ja tilaongelmia käsittelevässä tekstissä biologian 

tutkimusyksiköt asetetaan toimimaan yliopiston hallinnon armoilla (Oululehti.fi 

21.2.2015). Yliopiston rehtori kirjoittaa mielipiteellisessä tekstissään Oulun yliopiston 

rahallisten resurssien turvaamisesta ja asemasta suhteessa kansalliseen ja 

kansainväliseen tutkimuskontekstiin (Kaleva.fi 19.2.2015). Eräässä tekstissä kerrotaan 

Euroopan unionilta mahdollisesti saatavasta tutkimusrahoituksesta, josta kilpailevat 

sekä eurooppalaiset että suomalaiset yliopistot (Kaleva.fi 17.2.2015). Oulun yliopisto 

esitetään yhtenä koneiston osana, jolle irtoaa pieni murunen, jos päättäjät sen antavat. 

 

Rahallisten resurssien käsittelyssä määriteltyjä ongelmia ovat rahapula ja huoli 

yliopiston sekä tutkimuksen toimintaedellytyksistä. Kirjoituksessaan (Kaleva.fi 

19.2.2015) rehtori Jouko Niinimäki kertoo, että uuden yliopistolain mukaan yliopistoja 

rahoitetaan vaikuttavuusmittarien mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä saatavaan rahoitukseen vaikuttavat tuotettujen tutkintojen sekä 

julkaistujen tutkimusten määrä. Niinimäki on huolissaan, että rahanjaossa Oulun 

yliopisto voi jäädä tuotteliaampien yliopistojen jalkoihin, ja se vaarantaa Oulun 

yliopiston toimintakykyä ja asiantuntijoiden kouluttamista, jos tieteenaloja joudutaan 

karsimaan vähäisten tutkintojen tai julkaisujen määrän vuoksi. Hän viittaa Suomen 

heikkoon taloustilanteeseen, yliopistojärjestelmään kohdistettuihin säästöihin ja 

leikkauksiin. Niinimäen teksti heijastelee suoraan Suomen tiedepolitiikan linjausten 

vaikutusta Oulun yliopiston tieteeseen. 

 

Rahoitusmallin äärellä ollaan myös eläinmuseon tilaa koskevassa tekstissä: 

 

 Nykyisistä eläinmuseon tiloista joudutaan luopumaan jo lähiaikoina. – – Aspin 

 mukaan nykyinen yliopistojen rahoitusmalli ei ole kovin armelias yksikölle, joka 

 ei tuota tutkintoja tai opintosuorituksia. – – Kaikilla yliopiston kokeellisen 

 tutkimuksen  laitoksilla painitaan rahan riittämättömyyden kanssa. – – 

 Biologian laitos on joutunut varojen vähäisyyden vuoksi luopumaan 

 muutamasta vuosia kestäneestä pitkäaikaisseurannasta kuten Perämeren 

 kalastoseurannasta sekä pikkunisäkässeurannoista. (Oululehti.fi 21.2.2015.) 
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Rahapula näyttäytyy uhkana tutkimuksen tekemiselle, ja uhkakuvaa luodaan sellaisilla 

ilmauksilla kuin painitaan rahan riittämättömyyden kanssa ja on joutunut varojen 

vähäisyyden vuoksi luopumaan. Toisaalle rahaa sen sijaan ilmestyy: sijoitusyhtiö 

Partneran kirjoitetaan lahjoittaneen 150 000 euroa kaupallistamisen tutkimukseen. 

Partneran väliaikainen toimitusjohtaja näkee tutkimuksen puutteen ongelmana. Hänen 

mukaansa Oulun yliopistossa on kansainvälisen huipputason teknologista osaamista, 

joka tuottaa hienoja ideoita ja innovaatioita, mutta niiden kaupallistamisessa 

kohdataan haasteita. Tähän pulmaan hän toivoo yliopiston tuovan ratkaisuja. Tekstissä 

myös sanotaan, että Partnera sijoittaa kasvaviin, kilpailukykyisiin ja kannattaviin 

yrityksiin. (Tekniikkatalous.fi 28.8.2015.) 

 

Näkemysten taustalla vaikuttaa ajatus, että raha mahdollistaa tutkimuksen, ja 

yliopistotutkimus sekä -koulutus mahdollistavat kilpailukyvyn ja talouskasvun. Näin 

tutkimus valjastetaan yrityselämän auttajaksi. Mineraalialan innovaatiomiljoonia 

tarjolla Oulun yliopistolle -otsikon alla kirjoitetaan Euroopan innovaatio- ja 

teknologiainstituutin (EIT) mahdollisesti myöntävän muutaman miljoonan rahoituksen 

Oulun yliopistolle. Tekstin lopussa kerrotaan, mitä varten EIT on olemassa: 

 

 Innovaatiokeskittymän tavoitteena on syventää eurooppalaista raaka-aineisiin 

 pohjautuvaa osaamista, saada aikaan niihin perustuvia uusia innovaatioita ja 

 vahvistaa Euroopan kilpailukykyä (Kaleva.fi 17.2.2015). 

 

Tieteen olemassaolon oikeutuksena nähdään sen tuottavuus ja elinkeinoelämän 

edistäminen.  Kilpailukyvyn kehyksessä viitataan useita kertoja Suomen heikkoon 

taloustilanteeseen, mikä liittää puheenaiheet vallitsevaan tiedepoliittiseen diskurssiin. 

Reijo Miettisen ja Juha Tuunaisen (2006, 13) mukaan viime vuosikymmeninä 

korkeakoulupolitiikkaan onkin tuotu yhä enemmän innovaatiopolitiikan ja 

kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmaa. Talouskehityksen vauhdittajina on pidetty 

tiedettä, tutkimusta ja näihin perustuvaa tuotekehitystä, mikä edesauttaa Suomen 

vaurastumista ja kansalaisten hyvinvointia maailmassa, joka perustuu globaaliin 

kilpailuun (Miettinen & Tuunainen 2006, 13). 
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Tekstien perusteella rahapula ratkaistaan lahjoitusten lisäksi myös leikkauksilla: 

biologian laitos joutuu lopettamaan tutkimusprojektejaan (Oululehti.fi 21.2.2015), ja 

rehtori maalailee skenaariota, jossa osa Oulun yliopiston aloista voi joutua 

lakkautettaviksi (Kaleva.fi 19.2.2015). Nämä äänet näyttäytyvät hätähuutoina, joissa 

muistutetaan, että yliopisto ja tiede tarvitsevat rahaa. Tiede ei olekaan vain vaurauden 

tuottaja, vaan tutkimustyö vaatii rahaa. Miettisen (2006, 33) mukaan tieteen 

rahoittamista pidetään investointina: koska tiede nähdään teknisen ja taloudellisen 

kilpailun avaintekijänä, tutkimuksen on myös todistettava tuloksellisuutensa, jotta 

sijoitetuille varoille saadaan vastinetta. Aineistoni perusteella nykyiset 

rahoitusperiaatteet asettavat heikompaan asemaan ne tieteenalat, joiden tuloksellisuus ei 

ole nopeasti ja selkeästi mitattavissa. 

 

6.2.2 Suorituskyvyn edistyminen korostuu 
 

Rahapulan problematiikkaan verrattuna positiivisempaa representaatiota rakennetaan 

teksteissä, joissa korostetaan suorituskyvyn edistystä. Näissä teksteissä kirjoitetaan 

esimerkiksi kaivosten jätevesien mittaamiseen kehitetystä laitteesta, yliopiston 

innovaatiojohtajasta, 5G-verkosta ja pedagogiikan sekä arkeologian materiaalien 

digitalisoimisen eduista. Osapuoliksi asemoidaan tekniikkaa ja ihmistä. Myös yritys- ja 

teollisuuskontekstit asetetaan osapuoliksi yliopistoon ja tieteeseen nähden. 

 

Ihmisen ja tekniikan vastakkainasettelussa ongelman määrittely ei ole suoraa, vaan 

teksteissä korostetaan ongelmien sijasta tekniikan tuomia helpotuksia. Rivien väleihin 

asetetaan oletuksia. Jätevesien mittaus on ollut hidasta ja kallista, mutta nyt on kehitetty 

manuaalista mittausta luotettavampi huippulaite (Kainuunsanomat.fi 6.2.2015b). 

Ihminen näyttää tarvitsevan luonnossa liikkuessaan reitinoptimointiin teknisen 

apuvälineen (Tekniikkatalous.fi 12.5.2015). Turvallisuuden vuoksi ajoneuvoihin on 

saatava reaaliaikaista tietoa esimerkiksi tiesäästä, ja tätä varten on kehitetty tekninen 

kommunikointiverkosto (Ilmatieteenlaitos.fi 6.5.2015). 5G-verkon kehittämisen syyksi 

määrittyy oletettu ihmisten vaatimus arkisten toimintojen automatisoitumisesta. 

Professori kertoo tekstissä, että kodinkoneet voivat pian kommunikoida keskenään, 
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mutta muotoilee sille vielä itsekin perustetta: Teknologiat ovat valmiina, mutta toinen 

kysymys on, miksi ne puhuisivat keskenään (YLE.fi 27.8.2015).  

 

Osapuoliksi asetellaan myös tiedettä ja teollisuutta tai yrityselämää, kun uusi 

yhteistyösuhteiden vararehtori keskittyy tutkimuksen sidosryhmäsuhteisiin sekä 

innovaatioiden edistämiseen (Kaleva.fi 6.2.2015, Radiopooki.fi 21.8.2015), ja 

teollisuuden prosesseissa likaantuvia lämmönsiirtopintoja kerrotaan tutkitun 

(Talotekniikka-lehti.fi 10.11.2015). Näissä teksteissä ongelmaksi piirtyy tehottomuus. 

Uusi yhteistyösuhteiden vararehtori tarvitaan edistämään innovaatiotoimintaa ja 

monitieteistä projektitoimintaa sekä vastaamaan suurten tutkimushankkeiden 

suunnittelusta ja yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Tutkimusta lämmönsiirtopintojen 

puhdistamiseksi on tehty, koska likaisuus haittaa teollisten prosessien 

energiatehokkuutta ja vähentää tuotannon taloudellista kannattavuutta.  

 

Michael Gibbons (2000, 159) esittelee niin sanotun tiedon tuotannon malli 2:n (mode 

2), joka on syntynyt muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin. Tiedettä ei tehdä enää 

tieteenalakohtaisesti akateemisissa lokeroissa, kuten tiedon tuotannon mallissa 1 (mode 

1), vaan mallille 2 on ominaista, että tutkimustieto syntyy poikkitieteellisissä ryhmissä, 

jotka koostuvat eri instituutioiden asiantuntijoista. Tiedettä tehdään yhteiskunnan 

tarpeisiin. Mukana prosessissa ovat niin valtiovalta, teollisuus, markkinat kuin 

sosiokulttuurinen ilmapiiri ja tiede. Koska yhteiskunnan intressiryhmät rahoittavat 

tutkimusta, he myös odottavat tieteen antavan jotain takaisin. Usein toiveissa ovat 

innovaatiot. (Gibbons 2000, 160–161.) Teollisuuden ja tieteen vuorovaikutteisuus käy 

kilpailukyvyn kehyksessä selväksi. 

 

Suorituskyvyn edistystä korostavassa representaatiossa ratkaisuksi ihmisen 

turvattomuuteen ja tehottomuuteen ehdotetaan tekniikkaa. Reitinoptimointi helpottaa 

metsässä liikkumista ja auttaa metsäalan ihmisiä valitsemaan tehokkaita reittejä 

(Tekniikkatalous.fi 12.5.2015).  Liikenteen avuksi kehitetty kommunikointiverkosto 

edistää turvallisuutta ja toimii alustana uusille palveluille: kommunikaatioarkkitehtuurin 

jatkokehityksen sanotaan keskittyvän enenevissä määrin lähelle kaupallisia markkinoita 

(Ilmatieteenlaitos.fi 6.5.2015). Kaupallistaminen onkin kilpailukyvyn kehyksessä 
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käytetty taikasana. Tutkimus näyttää tähtäävän siihen, että tulokset ovat 

kaupallistettavissa. Kaupallisuuteen vedotaan myös 5G-verkosta kertovassa tekstissä. 

Aihe on aineistossani hyvin edustettuna, jopa varsinaisena hittinä jo helmikuussa, 

jolloin Oulun yliopiston ja VTT:n 5G-hanke kiinnosti verkkomedioita ympäri Suomen. 

5G-verkosta esitetään tekstissä mullistava kuva, sillä otsikossa 5G:n odotetaan 

räjäyttävän verkon. 

 

 Tulevaisuuden 5G-verkkoa kuvataan esineiden internetiksi. Laitteet 

 kommunikoivat keskenään ja tämän pitäisi tehdä ihmisen elämästä helpompaa 

 ja jouhevampaa. – – Northern Glow -yritysseminaarin yhteydessä 

 kahvipöytäkeskusteluissa tulevaisuuden 5G-verkosta puhuttiin 'insinöörien 

 Guggenheimina' eli täysin uudenlaisena avauksena positiivisessa sävyssä 

 ajateltuna. – – Tutkijoiden toiveissa on, että 5G-verkko olisi kaupallisessa 

 käytössä viiden vuoden päästä. – –  "Meidän sielumme ovat nyt 

 operaattoreiden käytössä." (YLE.fi 27.8.2015.) 

 

Teollisuuden ja yritystoiminnan sekä tutkimuksen tehottomuuteen ratkaisuna esitetään 

näiden tahojen yhteistyötä. Yhteistyösuhteiden vararehtori astuu kahden maailman 

välikädeksi (Kaleva.fi 6.2.2015, Radiopooki.fi 21.8.2015). Uudistus vie Oulun 

yliopistoa Henry Eztkowitzin (2003, 333) hahmotteleman yritysyliopiston suuntaan: 

Yritysyliopisto ottaa tutkimuksen ja koulutuksen rinnalle kolmanneksi tehtäväkseen 

innovaatioiden tuottamisen. Etzkowitzin mukaan tieteen tekeminenkin on muuttunut 

yritysmäisemmäksi, kun tutkimusryhmät kilpailevat rahoituksista ja innovaatioita 

kehitettyään voivat jopa irtautua erillisiksi yrityksiksi.  Hän pitää yritysyliopistoa 

akateemisen maailman uutena vallankumouksena. Innovaatioita tuotetaan yliopiston, 

valtiovallan ja teollisuuden muodostamassa vuorovaikutteisessa kolmoiskierteessä 

(engl. triple helix). Kolmoiskierre ja yritysyliopisto liittyvät Gibbonsin tiedon tuotannon  

uuteen malliin (mode 2), jossa tutkimus ei jää ideoiden pyörittelyksi yliopiston omaan 

norsunluutorniin. (Etzkowitz 2003, 295, 317–318, 328, 333.) 

 

Tieteen olemassaolon perustelu kilpailukyvyn kehyksessä mukailee Gibbonsin 

tiedontuotannon mallia 2 ja Etzkowitzin kolmoiskierteen käsitettä: tutkimuksen on 
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tuotettava kilpailukykyisiä innovaatioita yhteiskunnan hyödyksi. Sekä Gibbonsin että 

Etzkowitzin malleja on kritisoitu yksinkertaistaviksi ja tieteen muutokseen liian jyrkästi 

suhtautuviksi. Mallien kaavailema muutos ei ole väistämätön kehityskulku eivätkä 

tieteen, teollisuuden ja politiikan instituutiot ole sulautumassa toisiinsa. Edelleen on 

otettava huomioon, että näitten tahojen tavat tuottaa tietoa poikkeavat toisistaan, vaikka 

ne ovatkin vuorovaikutuksessa keskenään. (Miettinen & Tuunainen 2006, 19–21.) 

 

Erkki Kauhanen, Jari Kaivo-oja ja Antti Hautamäki (2007, 7, 10) määrittelevät 

innovaation tulevaisuuskeskustelun iskusanaksi, joka on peräisin latinan kielen sanasta 

in-novare (suom. tehdä uudeksi). He sanovat, että globalisaation ja ilmastonmuutoksen 

kaltaiset suuret kysymykset vaativat teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 

innovaatioita, joiden esiin nostamisessa medialla on vastuullinen tehtävä (Kauhanen 

ym. 2007, 7, 10). Kilpailukyvyn kehyksessä Oulun yliopiston tieteestä annetaan melko 

yksipuolinen esitys: tieteen tekeminen kytkeytyy rahaan joko sen puutteen tai 

tuottamisen kautta. Innovaatiot nähdään rahan tuojina. Kaikki tutkimus ei kuitenkaan 

voi tehdä uudeksi, vaan toisilla tieteenaloilla pyrkimyksenä on ymmärtää. Aineistoni 

herättää kysymään, onko verkkomedioissa sijaa myös Kauhasen ja kumppaneiden 

mainitsemille sosiaalisille ja kulttuurisille innovaatioille. 

 

6.3 Kulttuurisen sivistyksen kehys – mono- vai monikulttuurisuutta? 
 

Laadulliseen tarkasteluun valikoituneista teksteistä noin viidennes, 13 kappaletta, 

kuuluu kulttuurisen sivistyksen kehykseen, jossa käsitellään humanistista ja 

kasvatustieteellistä tutkimusta sekä tieteen tekemistä yleisellä tasolla. Tekstilajeja 

kehyksessä ovat uutiset, ilmiöjutut ja yksi henkilöjuttu. Verkkojulkisuutta ovat saaneet 

tutkimusta esittelevät tapahtumat, väitökset, yliopiston tutkijoiden tekemät tutkimukset 

ja asiantuntijoiden antamat lausunnot koskien yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiöitä. 

Kehyksen nimen mukaan teksteissä korostuvat eri kulttuureihin liittyvän tuntemuksen ja 

sivistyksen näkökulmat. 

 

Kaksi hallitsevaa representaation tapaa kehyksessä ovat tasavertaisuus ja asiantuntijuus. 

Tasavertaisuuden representaatio liittyy ihmisryhmien välisiin asenteisiin ja 
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tasavertaisuuden ongelmiin. Teksteissä käsitellään esimerkiksi tutkimuksia, jotka 

koskevat sukupuolten epätasa-arvoa työelämässä, saamelaisten ja suomalaisten 

kulttuuristen käsitysten yhteentörmäyksiä, globaalikasvatusta, kulttuurien kohtaamisen 

tutkimusyhteisöä sekä rasismia. Asiantuntijuuden representaatiossa puheenaiheina ovat 

esimerkiksi tieteen periaatteet, arkeologian tutkimus sekä yliopiston avajaisiin kuuluva 

Tieteen päivät -tapahtuma. Tasavertaisuuden representaatiossa on toisinaan piirteitä 

myös asiantuntijuuden representaatiosta, kun kulttuurien välistä kanssakäymistä 

esitetään asiantuntijuuden kautta. 

 

Tasavertaisuutta ja asiantuntijuutta korostavissa representoinnin tavoissa ideologinen 

tausta-ajatus on, että ilmiöiden, ihmisten ja kulttuurien ymmärtäminen – näillä tiedoilla 

sivistyminen – ovat perusteita tieteen tekemiselle. Tasavertaisuuden representoinnissa 

tavoitteena on tutkimuksen avulla purkaa vinoutuneita valta-asetelmia, joissa jokin 

ihmisryhmä on joutunut alisteiseksi. Tutkimus on kiinni ajankohtaisissa, suomalaista 

yhteiskuntaa koskevissa ongelmissa, kuten maahanmuuttajien kotoutumisen 

vaikeuksissa ja suomalaisen asenneilmapiirin sisäänpäinkääntyneisyydessä. 

Asiantuntijuuden representoinnissa valta on asiantuntijalla, jolla näyttää olevan 

hallussaan tärkeää tietoa. Tiedolle ja sivistykselle esitetään arvo. 

 

6.3.1 Tasavertaisuuden ideologiaa 
 

Tasavertaisuutta korostavassa esittämisen tavassa osapuoliksi asetetaan vahvemman 

asemassa oleva enemmistö ja heikompi vähemmistö. Kulttuurisen valtaväestön eli 

suomalaisten vastinpareja teksteissä ovat Suomen kielelliset ja kulttuuriset 

vähemmistöt, kuten suomenruotsalaiset ja saamelaiset sekä erittelemättömästi 

ilmaistuina maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja ei-suomalaiset. Vastakkain 

asetetaan myös miehet ja naiset sekä opettajat ja oppilaat. Kaikissa tasavertaisuutta 

korostavissa teksteissä ongelmaksi kuitenkin oletetaan, että taustoiltaan erilaisten 

ihmisryhmien kohtaamisiin liittyy hankaluuksia ja epätasa-arvoa. Näitä ongelmia 

pyritään ratkomaan tutkimuksen avulla. 
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Tieteellisen tutkimuksen tehtäväksi on luonnehdittu suurten globaalien ongelmien 

ratkaisemista ja kansallisten ongelmien nostamista julkiseen keskusteluun, jotta 

ymmärrys omasta yhteiskunnasta lisääntyy ja päätöksentekoa tuetaan (Muhonen & 

Puuska 2014, 12). Aineiston perusteella eri kulttuurien ja ihmisryhmien keskinäistä 

vuorovaikutusta voi Suomessa pitää kansallisena haasteena. Suomalaisten ja 

saamelaisten yhteiselon ongelmista kertoo Giellagas-instituutin professori Veli-Pekka 

Lehtola, joka on tutkinut saamelaisten kulttuurisia käsitteitä. Kun 1800-luvun lopussa 

suomalaiset aloittivat saamelaisia kohtaan suomalaistamispolitiikan, esimerkiksi 

maanomistukseen liittyvät käsitykset törmäsivät: 

 

 –  Saamelaisilla ei ole erottelua luonnon ja rakennetun ympäristön välillä. Siksi 

 saamelaisten maankäyttöä ei voi tarkastella kuten suomalaisten käsityksiä 

 maankäytöstä.  – – Maisema ja maankäyttö liittyy saamelaisilla Lehtolan 

 mukaan perheiden ja sukujen käyttämiin alueisiin. – – Tämä näkemys jää 

 suomalaisen tilan ja yksityisomistuksen käsitteiden jalkoihin. – – Vasta 

 maanviljelys toi aitaukset ja yksityisomistuksen. Tuolloin myös saamelaiset 

 joutuivat hankkimaan uudistiloja. Lehtola huomauttaa 1800-luvulla 

 hallintovirkamiesten katsoneen, että ainoastaan maataloudella on Lapissa 

 tulevaisuutta ja maanviljelystä ajettiin Lappiin pakolla. (Kansanuutiset.fi 

 9.5.2015.) 

  

Saamelaisten kulttuuria ei haluttu ymmärtää, vaan sen käsitteet jäivät jalkoihin, 

saamelaiset joutuivat hankkimaan uudistiloja ja luopumaan perinteisestä elinkeinostaan, 

koska maanviljelystä ajettiin pakolla. Lapin sodan jälkeen tilanne kurjistui entisestään, 

kun Lehtolan mukaan jälleenrakennus tuhosi Lapin vuosisataiset perinteet ja 

asuntolakoulut vieroittivat saamelaiset omasta kielestään ja kulttuuristaan. Koulutus oli 

kuitenkin ratkaisu saamelaisten kulttuuriseen ahdinkoon, sillä se antoi välineitä 

saamelaisten etnopoliittiseen heräämiseen. Tutkimuksen avulla kulttuurien piirteitä on 

mahdollista ymmärtää. Eräässä tekstissä kerrotaan, että humanistisessa tiedekunnassa 

aloittaa Transcultural Encounters -niminen tutkimusyhteisö, jossa kulttuurien välisiä 

kohtaamisia tutkitaan maantieteellisesti ja historiallisesti (Oululehti.fi 26.5.2015). 

Tutkimusta aiheesta siis kaivataan. 
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Ihmisryhmien kohtaamiseen liittyen ongelmiksi määritellään myös suvaitsemattomuus 

ja Suomeen tulevien ihmisten kotoutumisen vaikeus. Kahdessa kehykseen 

valikoituneessa tekstissä sosiologian professori Vesa Puuronen kommentoi kesällä 2015 

alkaneeseen turvapaikkakriisiin liittyviä kysymyksiä (TS.fi 2.8.2015, YLE.fi 4.8.2015). 

Puuronen on tutkinut rasismia ja kertoo, että äärioikeistolainen liike on ottanut 

radikaalin ja militantin linjan. Tutkija huomauttaa, että rasistiselle ajattelulle 

tyypillinen yksittäisten rikostapausten yleistäminen koskemaan koko ryhmää on 

perusteetonta. Puuronen on huolissaan ääriliikkeiden noususta ja suomalaisten ja 

muualta tulleiden vastakkainasettelusta. Tutkija sanoo, että jokaisen kansalaisen on 

kriittisesti arvioitava ideologisia kannanottoja, jotta ilmapiiri Suomessa ei kärjisty. 

Ratkaisuksi muodostuu mentaalinen teko: asenteen muuttaminen. 

 

Kehykseen kuuluu tekstejä, jotka käsittelevät kasvatustieteiden tiedekunnassa tehtyjä 

monikulttuurisuuteen liittyviä väitöstutkimuksia. Väittelijät ovat tutkineet 

turvapaikanhakijatyttöjen kokemuksia Suomessa (YLE.fi 24.11.2015), 

monikulttuurisuuden esittämistä lastenkirjoissa (Epressi.com 30.11.2015d) ja 

globaalikasvatuksen tilaa suomalaisissa kouluissa (YLE.fi 14.8.2015). Tutkijat 

käyttävät suvaitsevaisuuden sanastoa, kun he viittaavat ihmisoikeuksiin, ihmisarvoon, 

yksilöllisyyden huomioimiseen ja yhdenvertaisuuden periaatteeseen. Globaalikasvatus ei 

kuulu suomalaiseen opetussuunnitelmaan, vaikka kouluissa on lapsia yhä useammista 

kulttuureista. Globaalikasvatus on tutkijan mukaan avain moniarvoiseen yhteiskuntaan: 

 

 – – se voisi parhaimmillaan auttaa avartamaan omaa maailmankuvaa. 

 –On olemassa paljon eettisiä ja moraalisia ongelmia, joita on hyvä katsella 

 vähän  muistakin näkökulmista kuin tällaisen niin sanotun monokulttuurin 

 näkökulmasta, Pudas muistuttaa. – – globaalikasvatus voisi auttaa esimerkiksi 

 maahanmuuttajataustaisia lapsia kiinnittymään paremmin suomalaiseen  

 yhteiskuntaan. – Se ei tarkoita sitä, että suomalaisuuden pitäisi muuttua, vaan 

 että myös valtaväestö voisi pysähtyä miettimään sitä, onko meidän tapamme 

 ainoa tapa ajatella asioista, Pudas sanoo. (YLE.fi 14.8.2015.) 
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Sukupuolten tasa-arvoisuuteen työelämässä perehtynyt tutkija maalailee, että päällikön 

paikalle kapuaa edelleenkin aika usein mies, johtopaikat voivatkin täyttyä miehillä eikä 

sukupuolikysymyksiä välttämättä osata aina ottaa huomioon, jolloin kyse on 

sukupuolisokeudesta. Näitä automatisoituneita tapoja tutkija kehottaa 

kyseenalaistamaan, jotta viimeisetkin jäänteet katoavat. Tasavertaisuuden 

representaatiossa tausta-ajatuksena on, että ihmisryhmien välinen epätasa-arvo ratkeaa, 

kun jämähtäneet ajattelutavat niin monikulttuurisuus- kuin sukupuolikysymyksissä 

käännetään kohti modernia moniarvoisuutta. Kyse on jälleen kerran mentaalisesta 

muutoksesta. 

 

Suvi Ronkaisen, Asko Suikkasen ja Marika Kunnarin (2014, 92) mukaan humanistisen 

ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tavoitteena on avata uusia puhe- ja ajattelutapoja, 

jotka kiinnittyvät osaksi kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tiedepoliittisessa keskustelussa 

kuitenkin tuntuu unohtuvan näiden tieteenalojen merkitys esimerkiksi poliittiselle 

toiminnalle ja asiantuntijainstituutioille, kun yhteiskunnallista merkityksellisyyttä 

määritellään mitattavalla tuloksellisuudella, joka hyödyttää pääasiassa elinkeinoelämää.   

(Ronkainen ym. 2014, 92–93.) Vaikka tiedepolitiikan linjauksissa korostuvatkin 

taloudellisesti tuottava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tiede, 

verkkotekstiaineistossani esille pääsee myös kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen tilaan 

perehtyvä tutkimus, joka operoi abstraktilla tasolla. 

 

6.3.2 Asiantuntijuus ytimenä 
 

Asiantuntijuuden representoinnin osapuolia ovat tieteelliset auktoriteetit ja 

maallikkoyleisö. Tässä representoinnin tavassa ei keskitytä vain humanistisiin tieteisiin 

tai kasvatustieteisiin, vaan tiedettä lähestytään myös yleisenä ilmiönä metatasolla. 

Teksteissä tiedeyhteisön toimintaa avataan ihmisille ja ikään kuin tullaan heidän 

keskuuteensa kertomaan, mitä tiede on ja miten ihmiset siihen voivat osallistua. 

Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani kertoo, miksi yliopisto-opetus on 

tieteellistä (YLE.fi 6.2.2015). Yliopiston avajaisohjelmaan kuuluva Tieteen päivät 

esittelee tiedettä kansalle (Kaleva.fi 31.8.2015). Arkeologit kaipaavat yleisöltä 

havaintoja kvartsiesiintymistä (Kymensanomat.fi 8.8.2015).  
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Otsikolla Yliopisto-opetuksen tulee olla tiedettä – Lobotomiakin oli joskus tiedettä 

(YLE.fi 6.2.2015) toimittaja johdattelee kysymyksen äärelle, miksi kesäyliopistossa 

voidaan opettaa elämäntaitovalmennusta tai koivurisutöitä, mutta yliopistossa ei. 

Ongelmaksi määrittyy, mitä yliopistossa saa tieteen nimissä harjoittaa. Haastatteluun 

valikoitunut koulutusdekaani kertoo, että yliopisto-opetuksen tulee perustua tieteeseen, 

ja että tiede on itseäänkorjaava, mukautuu yhteiskunnan muutoksiin, eikä 

tiedeyhteisössäkään vallitse yksimielisyys. Tekstissä käytetään varsin värikkäitä 

ilmauksia kuvailemaan tieteen mahdollista rapautumista. Toimittaja kuvailee, että 

liikuntatiede aiheutti aikoinaan akateemista parran pärinää ja kysyy, voidaanko 

tulevaisuudessa perustaa höpöhöpötieteen laitoksia. Dekaani kieltää skenaariot 

toteamalla, että kansainvälinen tiedeyhteisö valvoo itse itseään. Tiede ei ole kriisissä, 

sillä tieteellisyys määrittyy kriittisyydellä sekä tieteellisen tiedon ja 

paikkaansapitävyyden arvioinnilla. Ylhäältä annetut painavat sanat kumoavat 

toimittajan värikkäät ilmaukset. 

 

Kepeää sanastoa viljellään myös Tieteen päivien ohjelmaa käsittelevässä uutisessa 

(Kaleva.fi 31.8.2015). Lukuvuoden käynnistymisen alkuhulinoihin kuuluu esimerkiksi 

kemiashow, jossa yliopiston henkilökunta esittelee näyttäviä kemiallisia taikatemppuja. 

Selkeää ongelmaa tekstissä ei määritellä, mutta rivien väliin kirjoitettu peruste 

tapahtuman järjestämiselle on, että tiede liittyy tärkeisiin kysymyksiin ja tieteestä on 

kerrottava ihmisille: – – asiantuntijat keskustelevat tieteestä ja vastailevat yleisön 

kysymyksiin. Sekä tieteellisen tiedon tuottaminen että siitä kertominen näyttäytyvät 

ratkaisuina ihmisiä koskettaviin pulmiin. Arkeologien toivomista havaintopyynnöissä 

asetelma kääntyy päinvastoin: yleisö onkin se, joka havaintoineen auttaa pulaan 

joutuneita tutkijoita (Kymensanomat.fi 8.8.2015). Tekstien perusteella tiede näyttää 

keskustelevan yleisön kanssa. 

 

Petersin (2013, 14103) tutkimuksen mukaan tieteilijät käsittävät alansa sisäisen 

viestinnän erilliseksi julkisesta viestinnästä, kuten journalismista. Sekä lääke- että 

luonnontieteilijöiden ja ihmis- ja yhteiskuntatieteilijöiden käsityksiä koskeneessa 

maailmanlaajuisessa tutkimuksessa selvisi, että tieteilijöiden mielestä tiedontuottaminen 
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ei kuulu yleisölle, ja tieteellistä tietoa myös pidetään erityistietona, jota on hankala 

avata maallikoille. Kovien tieteiden ja ihmistieteiden edustajien välillä ilmeni kuitenkin 

ero: tieteellisen ja populaarin areenan välinen kuilu on pienempi ihmistieteilijöillä, 

koska tutkimusaiheet koskevat arkielämää. Kovat tieteet vaativat enemmän 

popularisointia. (Peters 2013, 14103.) Tekstiesimerkeissä arkeologit pyytävät yleisöä 

mukaan tiedontuottamiseen. Kemian kaltaista kovaa tiedettä on popularisoitava 

taikatemppujen ja show'n avulla. 

 

Kulttuurisen sivistyksen kehyksessä esitellyt ratkaisuehdotukset ovat abstrakteja, ne 

liittyvät ajatusmaailmoihin ja ihmisten toimintaan. Ratkaisut eivät ole konkreettisia 

innovaatioita, kuten kilpailukyvyn kehyksessä, vaan ymmärryksen lisäämistä, mikä 

liittyy luvussa 6.2.2 mainittuun sosiaalisten innovaatioiden tarpeeseen (Kauhanen ym. 

2007, 7, 10). Ronkainen ym. (2014, 115) sanovat, että monimuotoinen tieto on 

sosiaalinen innovaatio, joka liittää ihmisiä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja globaaliin 

yhteisöön. Monimuotoinen tieto vahvistaa yksilöiden toimijuutta, kun jokaisen on 

mahdollista valita ideologioiden ja arvojen väliltä sekä identifioida itsensä osaksi 

kulttuuria, yhteiskuntaa ja maailmaa (Ronkainen ym. 2014, 115). Kulttuurisen 

sivistyksen kehyksessä käsitellyistä tutkimuksista esimerkiksi globaalikasvatukseen 

kannustaminen liittyy kuvatun kaltaisiin sosiaalisiin innovaatioihin.  

 

6.4 Luonnon vaalimisen kehys – saastumista ja selityksiä 
 

Luonnon vaalimisen kehyksen tekstit muodostavat alle kymmenesosan kehysanalyysiin 

valikoituneista teksteistä, sillä niitä on vain 5 kappaletta. Kehyksessä käsitellään 

eläintieteen, kemian, prosessitekniikan sekä vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusta. 

Suurin osa aiheista liittyy väitöstutkimuksiin; yksi teksti koskee tutkimusryhmän työtä, 

johon liittyen mainitaan myös väitöstutkimus. Tekstilajeja kehyksessä ovat tiedotteet, 

uutinen ja uutiseksi luokittelemani popularisoitu tiedejournalistinen teksti. 

 

Edeltävistä kehyksistä poiketen luonnon vaalimisen kehyksessä ilmenee sen suppeuden 

vuoksi vain yksi representoinnin tapa: teksteissä korostuu luonnolle aiheutuneiden 

haittojen korjaaminen ja estäminen. Väitöstutkimuksia on tehty 
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vedenpuhdistusmateriaaleista, öljyisten jätevesien käsittelystä, orgaanisten yhdisteiden 

biohajoavuudesta ja ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta lumensadantaan. 

Kiiltomatojen lisääntymistä uhkaavia tekijöitä on tutkittu. Osapuoliksi teksteissä 

asetetaan ihminen ja luonto, jota edustavat vesi, lumi, ilmasto ja eläimet. Suhdetta ei 

esitetä vuorovaikutteisena, vaan ihmisellä näyttää olevan kontrolli luonnosta, niin 

hyvässä kuin pahassa.  

 

Ongelmia on teksteissä määritelty rivien väleihin. Väitöstöissä on tutkittu, miten 

raskasmetalleja ja orgaanisia haitta-aineita sekä öljyjä voidaan poistaa vesistä. 

Ilmauksiin sisältyy oletus, että likaiset vedet ovat ongelma. Tekstien lopussa viitataan 

myös laajempiin ongelmiin: puhtaan veden puute määritellään maailmanlaajuiseksi 

ongelmaksi, ja kehitysmaissa raskasmetallien saastuttamia luonnonvesiä käytetään 

juomavetenä (Tekniikkatalous.fi 11.5.2015). Öljyisten vesien puhdistamisessa viitataan 

öljyntorjuntaan, millä perustellaan öljyn haitallisuutta luonnolle. Lisäperuste öljyisten 

vesien puhdistamiselle on, että jätevedet tarvitsevat tehokkaan käsittelymenetelmän, 

jotta ympäristölainsäädännön ja luvituksen ehdot täyttyvät (Talotekniikka-lehti.fi 

25.8.2015). Likaisten vesien ongelmaan esitetään ratkaisuksi tutkijoiden kehittämät 

puhdistusmenetelmät, joita voi hyödyntää myöhemmissä tutkimuksissa.  Sanasto on 

varsin ylistävää. Ihmisen aiheuttamat haitat ympäristölleen näyttävät ratkeavan 

tieteellisesti kehitettyjen korjausmenetelmien avulla: 

 

 Maatalousjätteellä ja valolla puhdasta vettä – Suomalaistutkija poisti vedestä 

 jopa tuholaismyrkyt (Otsikko) 

 Paikallisista raaka-aineista valmistetut aktiivihiilet toimivat hyvinä 

 vedenpuhdistusmateriaaleina. Oulun yliopiston väitöstutkija Minna Pirilä 

 valmisti perulaisesta maatalousjätteestä kemiallisella aktivoinnilla aktiivihiiltä, 

 joka poisti vedestä tehokkaasti raskasmetalleja ja orgaanisia haitta-aineita. 

 (Tekniikkatalous.fi 11.5.2015.) 

 

 Mirjam Karhun väitöstyössä saavutettiin väkevien öljyisten vesien käsittelyssä 

 sekä elektrokoagulaatiolla (saostavien metalli-ionien sähkökemiallinen 

 liuottaminen anodilta) että positiivisia kuplia hyödyntävällä 
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 korkeapaineflotaatiolla erittäin hyvät puhdistustulokset. Lisäksi kyseisiä 

 käsittelymenetelmiä voidaan hyödyntää esikäsittelymenetelmänä yleisesti 

 käytössä olevalle ultrasuodatukselle. Väitöstyössä  todettiinkin 

 ultrasuodatuspohjaisen prosessin olevan tehokas väkevien öljyisten jätevesien 

 käsittelyssä. (Talotekniikka-lehti.fi 25.8.2015.) 

 

Toinen ongelmanmäärittelyn tapa luonnon vaalimisen kehyksessä on, että tieto on ollut 

epäselvää. Rivien väliin kirjoitetaan orgaanisten yhdisteiden biohajoavuuteen liittyviä 

ongelmia: ne on tärkeä tuntea, jotta voidaan arvioida orgaanisia yhdisteitä sisältävien 

aineiden – – käyttäytymistä luonnon olosuhteissa (Ammattilehti.fi 16.11.2016). Myös 

jätelainsäädännön muutos asettaa uusia vaatimuksia biohajoavien jätteiden 

hyödyntämiselle. Lumensadannan ja ilmastonlämpenemisen vaikutuksista tehty 

tutkimus antaa kattavan kuvan näiden ilmiöiden keskinäisestä suhteesta, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää keväisten tulvahuippujen syitä (Epressi.com 30.11.2015e). 

 

Tiedon puuttuminen esitetään ongelmana myös kiiltomatojen tutkimukseen liittyen, 

sillä kiiltomatojen esiintymistä ei ole kartoitettu aiemmin, joten vertailutiedot puuttuvat 

(HS.fi 22.8.2015). Tutkimuksen edetessä on havaittu, että kiiltomatojen 

suvunjatkamista uhkaavat valosaaste ja vihreät led-valot. Ihmisen toiminta on siis 

haitaksi luontokappaleelle. Tiedejournalistisessa tekstissä kiiltomadot esitetään 

vetävästi: eläin kuvataan harvinaislaatuisena olentona, jonka suvunjatkamiselkeet 

muistuttavat ihmisen vastaavia. Kiiltomadoilla kirjoitetaan olevan jopa seksielämä: 

 

 Ledit vaarantavat kiiltomatojen seksielämän – koiras lähtee oikopäätä 

 kirkkaimman valon perään (Otsikko) 

 – – Jos naaras erehtyy loistamaan vaikka katulamppujen katveessa 

 piennarheinikössä, ei lentävä koiras näe sitä. Lentokyvytön naaras jää turhaan 

 säteilemään vihreää valoaan. – – Kiiltomatokoiras etsiytyy oikopäätä kaikkein 

 kirkkaimman naaraan luo. Itse asiassa se näyttää etsiytyvän kirkkaimman 

 vihreän valon luo, oli tämä oikeasti naaras  tai ei. Hopkins huomauttaa, että 

 vihreitä ledejä on nykyään kaikkialla. "Kiiltomatonaaras on aika himmeä otus. 

 Valon ei tarvitse olla kirkaskaan", Hopkins  sanoo. Kiiltomato on siitä 
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 erikoinen eläin, että juuri naaras houkuttelee koreana koirasta. Yleensä koiras 

 on sukupuolista näyttävämpi. "Ihmisillä tietysti on samoin kuin kiiltomadoilla", 

 Kaitala sanoo. (HS.fi 22.8.2015.) 

 

Luca Carra (2007, 101) kirjoittaa, että biolääketieteen journalismin suosion taustalla 

vaikuttaa kiinnostus elämän alun perusasioihin, eli suvunjatkamiseen ja 

seksuaalisuuteen. Esimerkkinä hän käyttää Dolly-lampaan tapausta. Carran mukaan 

lampaan kloonaaminen täytti menestyksekkään tiedejournalistisen jutun kriteerit: 

sensaatiomaiseen tapaukseen liittyi kuoleman ja elämän kysymyksiä, se järisytti 

luonnonjärjestystä ja suorastaan kummastutti. Koukuttavaa oli myös se, että nisäkkään 

suvunjatkamisen tapa sai uuden käänteen. (Carra 2007, 101–103.) Kiiltomatojen 

tapauksessa luonnonjärjestys on järkkynyt ihmisen takia, kiiltomadot ovat 

kummastuttavia ja ihmeellisiä otuksia, jotka uhkaavat kuolla. Huomiota herättävimpänä 

koukkuna tekstissä viitataan ihmiselle ominaiseen lisääntymiskäyttäytymiseen. Asiasta 

innostui myöhemmin  kirjoittamaan myös YLE.fi otsikolla Valovoimaisen seksikäs otus 

– kiiltomatonaaraan kirkkaus kiihottaa lajin urospuolisia siipiveikkoja (15.11.2015). 

Revittelevä otsikointi liittynee myös verkkomedioiden pyrkimykseen tavoitella uteliaita 

lukijoita sivustoilleen. 

 

Epäselvän tiedon ongelmaan ratkaisuksi ei esitetä konkreettisia menetelmiä, vaan 

vastaukseksi riittää selitys. Tutkittavina olleiden orgaanisten yhdisteiden 

biohajoavuudet todettiin korkeiksi (Talotekniikka-lehti.fi 25.8.2015). Ilman lämpötilan 

todettiin kohonneen ja vuosisadannan lisääntyneen Suomessa viimeisen vuosisadan 

aikana (Epressi.com 30.11.2015e). Valon määrän tiedetään nyt vaikuttavan 

kiiltomatojen esiintyvyyteen (HS.fi 22.8.2015). Jos konkreettiset menetelmät 

mahdollistavat ongelman poistamisen, epäselvän tiedon korvaaminen selityksillä auttaa 

mahdollisesti ongelman estämisessä. Luonnon vaalimisen kehyksessä käsitellään 

perustutkimusta, jota oletetaan seuraavan lisätutkimusta. Tutkimustulokset eivät ole 

innovaatioita, joihin median olisi helppo tarttua. Pelkästä vastauksesta ei saa myyvää 

otsikkoa. Se voi selittää kehykseen valikoituneiden tekstien vähäistä osuutta. 
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Ideologinen tausta-ajatus luonnon vaalimisen kehyksessä on, että saastumista tai 

luonnonjärjestyksen järkkymistä on pyrittävä välttämään. Ihminen esitetään velvollisena 

korjaamaan ja estämään toiminnastaan luonnolle aiheutuneet haitat. Tähän puututaan 

myös ympäristö- ja jätelainsäädännön kautta. Kehyksessä on havaittavissa Etzkowitzin 

kolmoiskierre (luku 6.2.2): poliittinen hallinto vaikuttaa teollisuuden toimintaan, tiede 

taas auttaa teollisuutta. Luonnon vaalimisesta huolimatta valta-asema on ihmisellä. 

Ihminen on toiminut luonnosta piittaamattomasti ja saa nyt tieteen avulla korjata 

virheensä. 

 

6.5 Tieteen kehystämisen pohdintaa 
 

Kehysanalyysissa olen tarkastellut Oulun yliopistossa tehtävän tieteen kehystämistä 

verkkomediateksteissä. Neljän kehyksen sisällä on erotettavissa useita representoinnin 

tapoja, joihin on sisältynyt erilaisia ideologisia toimijapositioita ja argumentointeja 

tieteen rooleista yhteiskunnassa. Nämä representaatiot ja argumentoinnit vaihtelevat 

tieteenaloittain. Karvonen (2014, 53) sanoo, että tieto on perspektiivistä sekä intressi- ja 

intentiosidonnaista. Tämä liittyy yhteiskunnassa käytävään kilpailuun siitä, mikä ryhmä 

saa välitettyä näkökulmansa ihmisten mieliin luonnollistetuksi, hegemoniseksi 

arkijärjeksi. Tieteiden välinen hegemoniakilpailu on tästä oiva esimerkki (Karvonen 

2014, 53). Se näkyy myös tieteen kehystämisessä. Luvussa 3.2 määrittelinkin 

kehystämisen perustuvan siihen, että jokin intressiryhmä saa näkökulmansa 

julkisuuteen. 

 

Hallitsevimmat kehykset näyttävät olevan lääketieteen ja tekniikan aloihin liittyvät 

kehykset kansanterveydestä (35 %) ja kilpailukyvystä (35 %). Nämä alat vastaavat 

ajanhengen mukaista tiedekäsitystä ja tiedepolitiikan ihanteita: lääketieteen ja tekniikan 

tutkimus on kansainvälistä ja taloudellisesti tuottavaa, joten sillä on paikkansa 

julkisuudessa. Humanististen ja kasvatustieteellisten alojen tutkimusta käsittelevä 

kulttuurisen sivistyksen kehys (22 %) jää kahdesta yleisimmästä hieman jälkeen, vaikka 

globalisoituneen elämän ja monikulttuurisuuden haasteet ovat olleet ajankohtaisia. 

Vähiten vaikutusvaltaa näyttää olevan luonnon vaalimisen kehyksellä (8 %). 

Luonnontieteiden ja tekniikan perustutkimus eivät ylitä julkisen kiinnostavuuden 
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kynnystä, vaikka myös ympäristöongelmat ovat suuria kysymyksiä. Kahden yleisimmän 

kehyksen perusteella voi sanoa, että luonnollistettuna arkijärkenä sanomansa saavat 

verkkomedioissa läpi etenkin lääketiede ja tekniikan alat.  

 

Kehykset myötäilevät Suomen tiedepoliittisia linjauksia. Kansanterveyden kehyksessä 

käsitelty lääketieteen tutkimus on usein kansainvälistä, julkaisutahdiltaan nopeaa ja 

yleisöä kiinnostavaa, joten se saa yleistajuista verkkojulkisuutta. Kaiken lisäksi 

kansanterveyden kehyksessä argumentoidaan, että terveys vaikuttaa myös yhteiskunnan 

rahallisiin menoihin, minkä voi nähdä liittyvän kilpailukyvyn ideologiaan. 

Kilpailukyvyn kehyksessä tiede esitetään konkreettisia innovaatioita ja talouskasvua 

tuottavana. Kulttuurisen sivistyksen kehyksessä tiede sen sijaan näyttäytyy 

abstrakteihin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin keskittyvänä, mikä on tiedepolitiikan 

linjauksissa sivuutettu. Luonnon vaalimisen kehykseen kuuluva perustutkimus ei 

näyttäydy mediaan sopivana, sillä tutkimuksella on antaa vasta selityksiä – 

kiinnostavampia olisivat todennäköisesti konkreettiset innovaatiot. 

 

Kehysanalyysini perusteella Oulun yliopiston tieteen avulla pyritään ratkomaan 

kansallisia ongelmia, jotka liittyvät myös globaaliin kontekstiin. Kehykset muodostuvat 

kirjoittajien valintojen ja pois jätettyjen asioiden tuloksena (Entman 1993, 52). 

Yliopistojen tieteenalojen kirjoa taas halutaan muokata profiloinnilla ja niin kutsutuilla 

poisvalinnoilla (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014a, 3). Vaikka ilmiöiden välillä on 

valintaprosesseihin liittyvä analoginen yhteys, suoria johtopäätöksiä Oulun yliopiston 

tiedettä koskevien verkkomediakehysten ja tiedepoliittisten päätösten yhteydestä ei voi 

tehdä. Julkisessa puheessa vallalla olevat tiedeaiheet näyttäytyvät kuitenkin 

yhteiskunnallisesti vaikuttavina. 
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7 PÄÄTÄNTÖ  
 

Tutkimusaiheeni kumpusi yliopistoja ja tiedettä koskevasta huolen sävyttämästä 

julkisesta puheesta. Tarkoituksenani on ollut selvittää Oulun yliopiston 

verkkomediavälitteistä julkisuutta ja sitä, miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä 

verkkomediateksteissä kehystetään. Kiinnostustani ohjasi verkkojulkisuuden 

vaikuttavuuden korostuminen tiedeviestinnän ja tiedejournalismin kanavana. Lisäksi 

Suomen tiedepoliittiset suunnat asettivat tutkielmalleni kontekstin: tiede on valjastettu 

talouskasvun kiihdyttäjäksi, kun hallitus odottaa tuottavia innovaatioita aloilta, jotka 

eivät ole yliopistoille ja valtiolle kulueriä. Kiertoilmauksin puhutaan profiloinnista ja 

poisvalinnoista (Opetus ja kulttuuriministeriö 2014 3, 15), kun tarkoitetaan, että 

tuottamattomat ja tuntemattomat alat joutavat budjettilaskelmista syrjään – siis pois 

yliopistojen toiminnasta. 

 

Varovaisena odotuksenani oli, että toimijoiden ja tieteenalojen julkisuuden määrissä ja 

tieteen kehystämisessä saattaisi ilmetä piirteitä, jotka mukailevat tiedepoliittisia suuntia: 

kansainvälisesti menestyvät ja taloudellisesti tuottavat alat voivat olla kärjessä. 

Julkisuuden ja representaation käsitteiden sekä agenda-setting-teoriaan ja 

kehystämiseen liittämieni sisällön erittelyn ja kehysanalyysin menetelmien avulla pyrin 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Tarkoituksenani ei ollut pohtia, miten Oulun 

yliopiston verkkojulkisuutta voitaisiin kehittää. Tutkielmani tulosten avulla kykenen 

vain kokoamaan verkkojulkisuuden tilanteen neljän kuukauden osalta vuodelta 2015. 

Yliopiston hallinnossa lienee omat suunnitelmansa viestintänsä varalle, eivätkä 

uusimmat viestintästrategian linjaukset olleet vielä voimassa tarkasteluvuoteni aikana. 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni oli, missä verkkomedioissa Oulun yliopisto saa 

julkisuutta ja minkälaisten tekstien kautta. Alueellisuus ja Oulun seutu korostuvat 

yleisimmissä verkkomedioissa. Valtakunnallisissa ja Etelä-Suomen medioissa Oulun 

yliopisto ei ole yhtä suuresti uutisagendalla, joten verkkojulkisuuden luoman 

vaikuttavuuden näkökulmasta Oulun yliopistolla on matkaa vetovoimaiseksi ja 

kansainväliseksi eturivin innovaatioyliopistoksi, jollaiseksi yliopistoa ollaan viemässä 

(Oulun yliopisto 2016, 2). Tuloksistani on havaittavissa tiedejournalismin vähäisyys, 

sillä verkkojulkisuus keskittyy uutisiin. Varsinaiset tiedeaiheetkin usein perustuvat 
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tiedotteisiin. Oulun yliopistolla ei ole enää omaa tiedelehteä, jonka kautta yliopistossa 

tehtävä tiede pääsisi esille. Tutkimuksesta kuitenkin kirjoitetaan yliopiston 

verkkosivuille. Tämä aineisto ei ole Webnewsmonitorilla tekemiini hakuihin osunut, 

sillä yliopiston omat verkkosivut eivät mediaseurantaan kuulu.  

 

Huomionarvoista on lisäksi tieteilijöiden oma-aloitteisen kirjoittamisen vähyys, sillä 

mielipiteellisiksi luokiteltavia tekstejä, kuten vieraskynä- ja blogitekstejä, ei kovin 

runsaasti aineistoni osumiin kerry. Saattaa tietenkin olla, että Webnewsmonitor ei 

seuraa sivustoja, joilla Oulun yliopiston tieteilijät blogejaan pitävät. Kun 

tiedejournalismi verkossa keskittyy lähinnä tiedotteisiin perustuvien uutisten 

julkaisemiseen, tieteilijöillä olisi tilaisuus välittää asiantuntijatietoa verkossa ilman 

välikäsiä (Brumfiel 2009, 276). Myös Nancy Baron (2010, 63) sanoo, että yleistajuisen 

tiedekirjoittamisen siirtyminen verkkoon avaa tieteilijöille uuden viestimisväylän. 

Baron korostaa esimerkiksi juuri blogien vuorovaikutteisuutta, sillä omien tekstien 

kirjoittamisen lisäksi blogien kommentoijana ja kollegojen blogien vierailevana 

kirjoittajana voi kiinnittää median ja politiikan toimijoiden huomion (Baron 2010, 70–

71).  

 

Oma-aloitteinen vaikuttaminen liittyy myös toiseen tutkimuskysymykseeni: Mitkä 

Oulun yliopiston toimijat ja tieteenalat verkkojulkisuudessa näkyvät? Aineiston 

hallitseva toimija on pelkkä henkilöimätön maininta yliopistosta. Tekstilajien 

yleisyydestä päätellen toimijat esiintyvät haastateltuina lausuntojen antajina, eivät 

aktiivisina tiedon tuottajina. Tieteilijöiden oma-aloitteista mediakirjoittamista voi 

tulevaisuudessa entisestään rajoittaa se, että vuonna 2017 voimaan astuvassa 

yliopistojen rahanjakomallissa aiempaa enemmän korostuu julkaiseminen 

Julkaisufoorumin korkeatasoisimmiksi luokittelemissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). Yleistajuisesta kirjoittamisesta ei palkita.  

 

Tieteenalojen näkyvyyden kannalta merkittävää on mainittujen ja pääteltyjen 

tieteenalojen välinen ero. Tulkintani on, että yleisimmät päätellyt tieteenalat ovat niin 

tuttuja ja itsestään selviä, ettei niitä tarvitse erikseen mainita. Tämä kertonee 

tieteenalojen statuksesta: lääketieteellä, tekniikalla ja luonnontieteillä on asema, jossa ne 
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saavat sanomansa kuuluviin luonnollistettuna arkijärkenä. Kasvatustieteet ja 

humanistiset tieteet näyttäytyvät erikoisempina aloina, joten niiden julkisuus perustuu 

mainintoihin. Jopa yllättävänä sen sijaan voi pitää kauppatieteiden vähäistä osuutta 

verkkojulkisuudessa. Kolmen kärki on linjassa aiempien tieteenalojen julkisuutta 

koskeneiden tutkimusten kanssa. Espanjalaisessa verkkomediassa ovat 2000-luvun 

alkupuolella olleet vallassa lääketiede sekä energia- ja ympäristöteemat (Groves ym. 

2016, 699). Suomalaisessa sanomalehdistössä tiedejournalismia hallitsivat Kauhasen 

(1997, 42–43) mukaan noin 25 vuotta sitten luonnontieteet, lääketiede ja 

yhteiskuntatieteet, tekniikka vasta neljänneksi yleisimpänä. Kauhasen tuloksiin omiani 

ei voi verrata, mutta Oulun yliopiston tapauksessa tekniikan alat esitetään 

korostuneemmin, mikä liittynee Oulun yliopiston tekniikkapainotteiseen perinteeseen 

sekä maailmanlaajuiseen digitalisaatioon.  

 

Agenda-setting-teorian mukaan julkisuuden määrä vaikuttaa siihen, kuinka tärkeänä 

julkisuutta saanutta asiaa pidetään (McQuail & Windahl 1981, 62). Tästä johdettuna 

tieteenalojen vaikuttavuus ja tärkeys ovat yhteydessä verkkojulkisuuden määrään. On 

liioiteltua väittää, että näkymättömyys johtaisi automaattisesti niin kutsuttuihin 

poisvalintoihin, joihin tiedepoliittiset puheet kannustavat. Silti voi kysyä, onko 

tulevaisuudessa rahallisesti mahdollista tehdä tiedettä, joka ei näy julkisuudessa. 

Olennaista on huomioida tieteenalojen esittämisen tapojen erot: tietyt alat esitetään 

itsestään selvinä, toiset taas kaipaavat selityksen. 

 

Sisällön erittelyn vaiheessa aineistoni runsaus konkretisoitui. Aineiston rajauksen 

jälkeenkin materiaalia luokiteltavaksi jäi niin paljon, että jälkeenpäin ajateltuna siitä 

olisi riittänyt analysoitavaa kahteen pro gradu –työhön. Otokseni olisi voinut koskea 

lyhyempää aikajaksoa tai olisin voinut rajata haun vain muutamiin julkaisuihin 

pitemmältä aikaväliltä. Laajalle levittyvä, useista verkkomedioista kerätty aineisto oli 

pirstaleinen ja sen kokoamiseen ja hahmottamiseen kului aikaa. Erityisen haastavana 

koin aineiston luokittelun luokitusrungon sisältöluokkien alaluokkiin. Toisinaan jouduin 

puntaroimaan kahden tai useamman alaluokan välillä. Toinen tutkija olisi saanut aikaan 

toisella tavalla järjestyneen aineiston, kolmas tutkija kolmannella tavalla. 
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Sisällön erittelyn ja määrällisen tutkimuksen objektiivisuusihanteesta huolimatta 

analyysiani ei voi pitää tutkijasta riippumattomana, vaan mielestäni laadulliseen 

tekstiaineistoon perustuva määrällinen erittely on hyvinkin subjektiivista, sillä luokittelu 

on riippuvaista tutkijan omasta esiymmärryksestä ja tulkinnasta. Erityisesti pääteltyjen 

tieteenalojen erottelu lisäsi luokitteluni subjektiivisuutta. Reliabiliteettia en kohottanut 

hankkimalla toista tutkijaa luokittelemaan aineistoa, jotta erittelyjä olisi voinut verrata, 

vaan tarkistin itse erittelyni ensimmäisen erittelykierroksen jälkeen. Luokittelussani 

luotin siihen, että noudatan johdonmukaisuutta ja että luokitteluni olisi validi eli 

sisältöluokkani vastaisivat tutkimuskysymyksiäni. 

 

Lisää varauksellisuutta tuloksiani kohtaan luo aineistonkeruuseen käyttämäni 

Webnewsmonitor-mediaseurantaohjelma, joka ei välttämättä kerää kaikkia mahdollisia 

Oulun yliopistoon liittyviä verkkomainintoja. Voi olla, että seurantaan ei ole valittu 

kaikkia sivustoja, joilla Oulun yliopisto mainitaan. Myös osa verkossa julkaistuista 

teksteistä on saatettu poistaa internetistä, ennen kuin koostin aineistoni. Lisäksi rajasin 

näköislehdet aineistostani pois. Tulokseni perustuvat vain koostamaani aineistoon, josta 

voi myös puuttua verkossa julkaistua ja tuloksistani poikkeavaa sisältöä. Perinpohjainen 

tilastoanalyysi aineistolleni olisi antanut mielenkiintoista tietoa eri sisältö- ja 

alaluokkien välisistä korrelaatioista. Keskityin kuitenkin tekemään vain 

katsauksenomaisen prosentti- ja lukumääräkuvauksen, jolla pohjustin laadullista 

analyysiosuuttani. Pelkässä määrällisyydessä pitäytymisen sijasta halusin syventää 

analyysiani laadullisella lähestymistavalla.  

 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli, miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä 

verkkomedioissa kehystetään. Hallitsevimmat kehykset ovat kansanterveyden ja 

kilpailukyvyn kehykset, mikä jatkaa määrällisen erittelyni yleisimpien tieteenalojen 

linjaa: lääketieteellä on hegemoninen asema, mutta tekniikkaan liitetty taloudellinen 

kilpailukyky nousee tutkimusta käsittelevissä teksteissä yhtä yleiseksi kuin lääketiede. 

Näin ollen kehysanalyysi tuo aineistosta esille teemallisen tason, joka ei määrällisessä 

erittelyssä käy yhtä selkeästi ilmi. Kilpailukyvyn kehyksessä tutkimukseen liitetään 

huolta taloudellisista resursseista sekä toivoa suoristuskyvyn ja tuottavuuden 
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edistymisestä. Tiedepolitiikan linjaukset heijastelevat tutkimukseen ja lyövät 

julkisuudessa läpi. 

 

Kansanterveyden kehyksessä korostuvat yhteiskunnan kontrolli ihmisten terveydestä 

sekä tutkimuksen tuomat hyödyt. Suomalaisen joukkoviestinnän tiedepuhetta ja 

terveyskäsitystä tutkinut Setälä-Pynnönen (2015, 55) on havainnut tutkimuksessaan, 

että 2000-luvulla median välittämä terveyttä koskeva puhe sisältää oletuksen, että 

ulkoinen taho tietää yksilöä paremmin, miten elämää tulee elää. Biotieteellinen puhe 

siirretään automaattisesti koskemaan arkielämää (Setälä-Pynnönen 2015, 55). 

Kansanterveyden kehys toistaa tätä piirrettä sekä lääketieteen yleistä valta-asemaa 

tieteen representaationa mediassa. Lääketiede sopii myös tiedepolitiikan linjauksiin, 

sillä se on kansainvälistä ja julkaisutahdiltaan ripeää. 

 

Tiedepolitiikan linjauksiin kuulumatonta tutkimusta edustaa kulttuurisen sivistyksen 

kehys, jossa käsitellään ihmisryhmien tasavertaisuutta ja tieteellisen tiedon olemusta. 

Tutkimuksen kohteet ovat kehyksessä abstrakteja ilmiöitä, eivätkä tutkimuksen tulokset 

ole konkreettisia innovaatioita, vaan ennemminkin sosiaalisia innovaatioita, kuten 

Kauhanen ym. (2007 7, 10) sanovat. Myös luonnon vaalimisen kehyksessä keskitytään 

suurelle yleisölle kenties hankalammin lähestyttävään perustutkimukseen ja laajoihin 

ympäristökysymyksiin liittyviin aiheisiin. Näitä kulttuurisia ja ympäristöön liittyviä 

teemoja ei verkkojulkisuudessa Oulun yliopiston tieteeseen yhtä helposti yhdistetä kuin 

konkreettisia lääketieteen ja teknisten innovaatioiden aiheita. 

 

Väliverrosen (2016, 107) mukaan tutkimuksen yhteiskunnallista, kulttuurista, eettistä ja 

ympäristöä koskevaa vaikuttavuutta on syytä arvioida taloudellisen vaikuttavuuden 

rinnalla. Sosiaalinen vaikuttavuus on sitä, miten tutkimus avaa uusia näkökulmia 

yhteiskunnalliseen keskusteluun, kykenee ratkaisemaan sosiaalisia ongelmia ja 

vaikuttaa politiikkaan. Kulttuurisesti tutkimuksella vaikutetaan esimerkiksi kulttuuristen 

arvojen säilyttämiseen ja historiatietouden kasvattamiseen. Tutkimuksen esiin nostamat 

ympäristöongelmat ovat tärkeitä avauksia julkiseen keskusteluun. (Väliverronen 2016, 

107–108.) Aineistoni perusteella suomalainen monikulttuurisuus ja maailmanlaajuinen 

ilmastonmuutos pysyvät vielä Oulun yliopiston verkkojulkisuuden sivuosissa. 
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Kehysanalyysilleni varauksia asettaa se, että yksittäisen yliopiston tieteen esittäminen 

verkkomedioissa on laaja kohde kehysten analyysille. Yksittäinen tieteenala tai tiedettä 

koskeva teema olisi ollut kehysanalyysille tyypillisempi asetelma. Kolmesta kehyksestä 

löysin kaksi representaation linjaa, mikä antaa viitteitä siitä, että esimerkiksi yhteen 

tieteenalaan keskittymällä olisi voinut löytää tieteenalan sisäisiä kehyksiä. 

Kehysanalyysiin yhdistettynä representaatio ei liene tyypillisin analyysitapa, mutta 

koin, että representaation käsite tuki kehysten tunnusosien kokonaisuuden 

hahmottamista. Laadullisena menetelmänä kehysanalyysiin liittyy korostunut 

subjektiivisuus: toinen tutkija olisi saanut aikaan toisenlaisen kehysanalyysin. 

 

Jälkeenpäin voin todeta, että pro gradu –tutkielmaan olisi riittänyt suppeampi aineisto 

tai olisin voinut keskittyä aineiston analyysiin vain yhdellä metodilla. Se olisi auttanut 

kohdentamaan tutkielmanteon fokusta, joten kokonaisuudesta olisi voinut tulla 

napakampi. Tilastoanalyysiin keskittyminen tai yksittäistä tiedettä koskevaa teemaa 

käsittelevä kehysanalyysi olisivat myös olleet varteenotettavia lähestymistapoja 

tutkielmalle. Toisaalta määrällinen ja laadullinen metodini täydensivät toisiaan, joten 

tutkimusasetelmaani ne sopivat. Tutkielmani puutteeksi voi mainita 

verrokkitutkimusten vähäisyyden, sillä vastaavanlaista tutkimusasetelmaa yksittäisen 

yliopiston verkkojulkisuudesta tai tieteen kehystämisestä en onnistunut löytämään. 

Vertasin tuloksiani yleisemmällä tasolla tehtyihin tieteen julkisuuden tutkimuksiin, 

mutta vertaamiseen tulee suhtautua varauksellisesti, sillä tutkimusten asetelmat ovat 

omastani poikkeavia. 

 

Kysymyksenasetteluani ja analyysiani ohjasi ajatus verkkojulkisuuden 

yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta: se mistä puhutaan, on myös yleisön, kuten 

rahoituspäätöksiä tekevien toimijoiden mielissä. Toisin sanoen se mikä näkyy, on myös 

olemassa. Keskityin tarkastelemaan yleistajuisia yliopistoa ja tiedettä koskevia tekstejä, 

jotka sijoittuvat Bucchin (1998, 12–14) tiedeviestinnän jatkumomallin yksinkertaistetun 

tiedonvälityksen populaariin ääripäähän. Väliverronen (2016, 141) kritisoi 

jatkumomallia kapeaksi ja havainnollistaa, miten tiede ja tutkijat pikemminkin 

seitsemän eri tiedejulkisuuden areenan kautta toimivat osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. 



	  

	  

101 

Myös Karvonen (2014, 75) toteaa, että tieteen vaikuttavuutta lisää tutkimustulosten 

viestiminen laajalle yhteiskuntaan, eikä pelkkä ylhäältä alas suuntautuva valistava 

tiedeviestintä sovellu nykyisenkaltaiseen, monien yleisöjen maailmaan. 

 

Väliverronen (2016, 141) hahmottelee tiedejulkisuudelle seitsemän areenaa. Niistä 

ensimmäinen on tiedeyhteisö, jossa viestitään artikkelien, kirjojen, keskustelujen sekä 

konferenssi- ja seminaariesitysten kautta. Toinen areena on opetuksen ja kulttuurin 

areena, johon kuuluvat niin yliopisto-opetus kuin tiedekeskusten näyttelyt. Kolmannen 

areenan muodostavat professiot, joiden kautta esimerkiksi lääkärit ja juristit vaikuttavat 

yhteiskuntaan. Neljännellä areenalla eli julkishallinnossa ja politiikassa tieteellistä 

tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Viidennellä areenalla, 

kansalaisyhteiskunnassa, tiede ujuttautuu järjestötoimintaan, mikä on eräänlaista 

ruohonjuuritason tieteellistä käytännön vaikuttamista. Kuudennella areenalla, 

kaupallisilla markkinoilla, tutkimustietoa hyödynnetään yrityksissä esimerkiksi 

tutkijoiden konsultoinnin kautta. Areenat eivät Väliverrosen mukaan asetu lineaariseen 

jatkumoon vaan ympyrämäiseksi kokonaisuudeksi, jonka keskellä on seitsemäs areena 

eli media, johon kuuluvat internet, sosiaalinen media, radio, televisio, lehdistö sekä 

kirjallisuus. (Väliverronen 2016, 141–144.) 

 

Media siis asettuu areenoiden keskelle, joten sillä on viestinnällinen rooli jokaisella 

areenalla tiedeyhteisössä, opetuksessa, professioissa, politiikassa, 

kansalaisyhteiskunnassa ja kaupallisilla markkinoilla. Etenkin verkko korostunee 

viestintävälineenä areenalla kuin areenalla. Aineistoni analysoituani koen, että kun tiede 

on esillä julkisuuden eri areenoilla, eri tieteenaloihin ja aiheisiin kytkettynä, kyse on 

yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Aktiivinen tiedevaikuttaminen vaatii muutakin kuin 

maininnan verkkotekstissä, joka häipyy internet-selaimesta tai puhelimen ruudulta 

sormen heilautuksella muiden puheenaiheiden tieltä. Verkkotekstien todellinen 

vaikuttavuus olisi jo aivan muuhun tutkielmaan liittyvä tutkimusaihe. 

 

Tutkimusasetelmani herätti miettimään uusia tutkimusaiheita erityisesti aineiston 

koostamisen näkökulmasta. Analyysistani pois jääneiden näköislehtien osuutta Oulun 

yliopiston verkkojulkisuudessa ja tieteen kehystämisessä voisi tutkia. Vertailuun voisi 



	  

	  

102 

ottaa verkkojulkisuuden myös tietyllä verkkosivustolla pitemmällä aikavälillä, tai 

vertailla esimerkiksi eteläsuomalaisen ja pohjoissuomalaisen verkkomedian tapaa 

esittää Oulun yliopisto ja sen tiede. Vaikka verkkomedioiden käyttö yleistyy, myös 

printtimedioiden välittämä yliopiston ja tieteen julkisuus on edelleen tutkimisen 

arvoista. Mielenkiintoista olisi verrata printti- ja verkkomedioissa julkaistua 

tiedejournalismia.  

 

Peters (2013, 14108) kehottaa tutkimaan, miten sosiaalinen media ja blogit muuttavat 

tiedeviestintää ja tieteilijöiden mediasuhdetta. Sosiaalisen median kautta rakentuva 

yliopiston ja tieteen julkisuus ovat varmasti tulevaisuudessa merkittäviä 

tutkimusaiheita. Koska aineistoni perusteella Oulun yliopiston tieteilijöiden oma-

aloitteinen verkkokirjoittaminen on vähäistä, mahdollinen tutkimusaihe olisi myös se, 

miten tieteentekijät omaksuvat verkon viestintäympäristökseen ja mitkä tekijät 

omaksumiseen vaikuttavat. Luonnollisesti kaikki edellä mainitut tutkimusaiheet ovat 

sovellettavissa minkä tahansa Suomen yliopiston tapaukseen. Myös yksittäisen 

tieteenalan verkkojulkisuus olisi tärkeä tutkimuksen aihe näinä aikoina, kun päättäjät 

pohtivat yliopistojen eri tieteenalojen olemassaolon oikeutusta.  

 

Koska tieteen julkisuus on yksi yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa, ei 

ole yhdentekevää, minkälaisena Oulun yliopisto ja sen tiede medioissa näyttäytyvät. 

Esillä olevat tieteenalat pysynevät elinvoimaisina, sillä niitä osataan rahoittaa. Tällä 

hetkellä vaikutusvaltaisimpia tieteeseen kytkeytyviä aiheita Oulun yliopiston 

näkökulmasta ovat terveys ja tekniikka. Oulun yliopiston julkisuus ja tieteestä 

kirjoittaminen voisivat liittyä myös ympäristöön, koulutukseen, kulttuuriin ja 

ihmisyyteen sekä talouden ymmärtämiseen. Nähtäväksi jää, otsikoidaanko 

tulevaisuudessa miljoonalahjoituksista, joita suunnataan muuhunkin kuin konkreettisten 

innovaatioiden kehittämiseen. 
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Humanistinen tiedekunta              59 

tiedekunta 12 

kirjallisuus 8 

informaatiotutkimus 6 

arkeologia 5 

viestintä 5 
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kulttuuriantropologia 4 

pohjoismainen filologia 4 

germaaninen filologia 3 

historia 3 

suomen kieli 4 

saamen tutkimus 2 

logopedia 1 

Suomen ja Skandinavian historia 1 

tiedotusala 1 

 

Lääketieteellinen tiedekunta                43 

lääketiede 15 

tiedekunta 4 

 

hoitotiede 3 

hammaslääketiede 2 

psykiatria 2 

vatsaelinkirurgia 2 

terveysteknologia 2 

patologia 2 

biolääketiede 1 

fysiatria 1 

kardiologia 1 

kliininen lääketiede 1 

korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1 

lastentautioppi 1 

neurologia 1 

terveydenhuollon tietojärjestelmät 1 

terveystiede 1 

toksikologia 1 

terveyshallintotiede 1 

 

Luonnontieteellinen tiedekunta             36 

tiedekunta 11 

kemia 6 

biologia 4 

eläinteide 3 

matematiikka 3 

maantiede 2 

solu- ja kehitysbiologia 2 

ekologia 1 

eläinfysiologia 1 

kokeellinen ja teoreettinen fysiikka 1 

kulttuurimaantiede 1 

astrofysiikka 1 

 

Arkkitehtuurin tiedekunta             26 

arkkitehtuuri 21 

tiedekunta 3 

yhdyskuntasuunnittelu 1 

rakennusoppi 1 

 

Teknillinen tiedekunta            22 

konetekniikka 4 

tiedekunta 3 

prosessitekniikka 3 

tekniikka 3 

mittaustekniikka 2 

tuotantotalous 2 

vesi- ja ympäristötekniikka 1 

mekatroniikka 1 

konediagnostiikka 1 

säätötekniikka 1 

mikroelektroniikka 1 

 

Kauppakorkeakoulu             20 

kauppakorkeakoulu       12 

kansainvälinen liiketoiminta         3 

markkinointi         3 

rahoitus         1 
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johtaminen ja organisaatiot         1 

 

Ei tiedekuntaa               18 

rakennustekniikka 7 

opettajankoulutus, Kajaani 7 

suomalais-ugrilaiset kielet 2 

rakennus- ja kiinteistöala 1 

talonrakennustekniikka 1 

 

Biokemian ja molekyylil. tdk   7 

biokemia 4 

lääketieteellinen biokemia 1 

molekyylibiologia 1 

farmakologia 1 

 

Kaivannaisalan tiedekunta   7 

tiedekunta 4 

geotieteet 2 

kaivosala 1 

 

Tieto- ja sähkötekn. tiedekunta 6 

sähköosasto 2 

sähkötekniikka 2 

tietoliikennetekniikka 1 

tiedekunta 1 

 

 

 

 


