
 
 

Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Heinineva 

 

 

”NIIN YLEISTAJUISTA KUIN VAIN MAHDOLLISTA!” 

Tiedote tieteestä tiedottamisen välineenä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedeviestinnän maisteriohjelman 

pro gradu -tutkielma 

Oulu 2017 



 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO.……………………………………………………………………. 4 

 1.1 Tutkielman aihe………………………………………………… 4 

 1.2 Tavoitteet ………………………………………………………. 6 

 1.3 Tutkimustausta…………………………………………………..7 

2 KATSAUS TIEDETIEDOTTAMISEEN………………………………………. 10 

 2.1 Tiedeviestintä kontekstina……………………………………… 10 

 2.2 Tieteen tiedotteet……………………………………………….. 14 

 2.3 Mediatiedote tutkimuksesta…………………………………….. 16 

3 TEEMAHAASTATTELUN PROSESSI……………………………………….. 19 

 3.1 Tutkimusmenetelmä……………………………………………..19  

 3.2 Aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu haastattelu……...21 

 3.3 Esimerkkitiedotteen laadinta ja mediaseuranta………………… 22 

 3.4 Kysymykset…………………………………………………….. 23 

 3.5 Haastattelujen toteutus…………………………………………. 25 

 3.6 Aineiston litterointi ja analyysin kirjoittaminen………………... 27 

4 TIETEESTÄ TIEDOTTAMINEN……………………………………………… 28 

 4.1 Tiedetiedotteen määritteleminen……………………………….. 28 

 4.2 Tiedetiedotteen tärkeimmät tehtävät…………………………… 31 

 4.3 Tiedetiedotteen lähettäjänä ja vastaanottajana…………………. 34 

 4.4 Vuorovaikutuksen kehittäminen………………………………... 37 

5 TIEDETIEDOTTEEN KOHDERYHMÄT…………………………………….. 40 

 5.1 Kohderyhmien tunnistaminen…………………………………... 40 

 5.2 Miten puhua kohdeyleisölle?........................................................ 43 

 5.3 Kohderyhmän valinta ja sanomanvälitys……………………….. 47 

6 TIEDETIEDOTTEEN RAKENNE…………………………………………….. 49 

 6.1 Tiedotteen asiaelementit ja sisällön järjestys…………………… 49 

 6.2 Otsikointi……………………………………………………...... 54 

 6.3 Tekstin yleistajuisuus…………………………………………....56 

 6.4 Tausta- ja yhteystiedot sekä liitteet…………………………….. 58 

7 UUTISKRITEERIT…………………………………………………………….. 61 

 7.1 Media tarvitsee uutisen…………………………………………. 61 

 7.2 Tiedotettavan asia merkittävyys………………………………... 63 

 7.3 Uutuusarvo ja ajankohtaisuus…………………………………... 66 

 7.4 Tiedotteen viihdearvo…………………………………………... 69 

 



 
 

8 TUTKIMUS TIEDOTTEEN AIHEENA……………………………………….. 71 

 8.1 Arkeen ja terveyteen liittyvät aiheet kiehtovat…………………. 71 

 8.2 Tarinat metodeista…………………………………………….... 73 

 8.3 Tiedotteen ajoittaminen………………………………………… 75 

9 TIEDETIEDOTTEEN KIRJOITTAMINEN…………………………………… 77 

 9.1 Kansantajuisuus ohjenuoraksi………………………………….. 77 

 9.2 Terminologian yleistajuistaminen……………………………… 80 

 9.3 Sitaateista tiedotteen suola……………………………………… 82 

 9.4 Verkkoon tuotettava tiedote……………………………………. 85 

 9.5 Suomeksi suomalaisille………………………………………… 87 

10 LÄHETYSTAVAT JA JULKAISUKANAVAT……………………………… 90 

 10.1 Jakelulistat ja tiedotejakelupalvelut…………………………… 90 

 10.2 Julkaisukanavan valitseminen………………………………… 92 

 10.3 Tiedotteen räätälöinti………………………………………….. 94 

11 ASENTEET TIEDOTTAMISEN TAUSTALLA…………………………….. 97 

 11.1 Kohti yhteisymmärryksen aikaa………………………………. 97 

 11.2 Motivoivat asiat……………………………………………….. 100 

 11.3 Viestintäponnistus…………………………………………….. 102 

12 ESIMERKKITIEDOTTEEN ARVIOINTI……………………………………. 104 

 12.1 Tiedotteen rakenne……………………………………………. 104 

 12.2 Yleistajuisuus…………………………………………………..107 

 12.3 Aiheen merkittävyys ja kiinnostavuus………………………… 108 

 12.4 Suositeltavin julkaisukanava………………………………….. 111 

13 TUTKIMUSTULOKSET……………………………………………………… 112 

14 PÄÄTÄNTÖ…………………………………………………………………... 120 

 14.1 Johtopäätökset………………………………………………… 120 

 14.2 Jatkotutkimusehdotukset…………………………………….... 124 

 14.3 Omat kokemukset……………………………………………... 125 

 14.4 Kiitokset………………………………………………………..125 

LÄHTEET……………………………………………………………………….... 126 

LIITTEET…………………………………………………………………………. 134 

 Liite 1. Haastatellut henkilöt……………………………………….. 134 

 Liite 2. Haastattelun kysymysrunko………………………………... 137

 Liite 3. Esimerkkitiedote…………………………………………… 141 

 Liite 4. Esimerkkitiedotteen mediaseuranta………………………... 142  



4 
 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman aihe 

 

Tämä tutkielma käsittelee yleistajuista, tieteellisestä tutkimuksesta kertovaa mediatiedo-

tetta ja sen hyödynnettävyyttä edesauttavia ominaisuuksia. Näitä tiedetiedotteen ”hyviä” 

ominaisuuksia selvitetään tiedeviestinnän ammattilaisten sekä väitöksestään tiedottanei-

den henkilöiden näkemysten valossa. Samalla käsitellään tutkimuksesta kertovan tiedot-

teen laatimisen mahdollisia kipukohtia. 

 

Pääaineistoksi on teemahaastateltu vuonna 2016 yhteensä 16 tiedeviestijää (ks. liite 1), 

jotka on tutkielmassa ryhmitelty tiedottajiin (lyhenne TI), toimittajiin (TO), asiantunti-

joihin (AS) sekä väitöksestään tiedottaneisiin (VT). Haastattelujen toteutuksesta kerron 

luvussa 3. Tiedote on mielestäni välineenä relevantti tarkastelun kohde arvioitaessa 

joukkoviestintävälineiden kiinnostusta johonkin tiedeaiheeseen, koska joukkoviestin saa 

tutkimuksesta tiedon useimmiten tiedotteen välityksellä. 

 

Tiedotetta kutsutaan tässä tutkielmassa pääsääntöisesti joko mediatiedotteeksi tai tiede-

tiedotteeksi, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan samaa asiaa, eli käytännössä joukko-

viestintävälineille kirjoitettua tiedonantoa tieteestä. Tiedetiedote-termin ei katsota tämän 

tutkimuksen puitteissa käsittävän esimerkiksi tieteellisten raporttien tiivistelmiä. Medi-

alla tarkoitan joukkotiedotusvälineitä, eli keskeisimmin lehdistöä, televisiota ja radiota. 

Näihin välineisiin luetaan lähtökohtaisesti myös verkko, jota kaikki edellä mainitut 

hyödyntävät joukkoviestinnässään. Kuten haastateltujen suulla nimiösivulla kiteytetään, 

on hyvän tieteestä kertovan mediatiedotteen syytä olla mahdollisimman yleistajuinen, 

jotta se onnistuu toteuttamaan tehtävänsä. 

 

Tiedetiedotteen tehtävät saattavat vaihdella riippuen siitä, halutaanko sillä kertoa tutki-

musuutinen median jaettavaksi vai kenties herättää toimittajien mielenkiinto tutkimus-

aihetta tai miksei muitakin tieteen parissa tapahtuvia asioita kohtaan. Kun tutkielmassa 

puhutaan tiedotteen ominaisuuksista, tarkoitetaan niillä tieteen mediatiedotteen joko 
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hyödyllisyyttä tai epähyödyllisyyttä määritteleviä ominaispiirteitä esimerkiksi tiedotteen 

asiasisällössä tai tiedotetekstin kirjoittamistavassa. 

 

Tutkielmaa varten haastatellun tiedeviestinnän asiantuntija Minna Meriläinen-Tenhun 

(2016) mukaan yksinkertainen lähestymistapa tiedetiedotteen kirjoittamiseen on seuraa-

vanlainen: minulla on asia, jonka haluan kertoa – ja sitten siitä vain väännetään ”tolkul-

lista rautalankaversiota”. Näin siis kärjistetysti, mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, 

että onnistuneen tiedottamisen taustalla vaikuttavat paitsi monet tiedotteen rakenteelliset 

ratkaisut myös kaikkien viestintäketjun toimijoiden asenteet aina tutkijasta median toi-

mittajaan. Voidaan tietysti argumentoida, että tieteen mediatiedote voidaan viime kä-

dessä katsoa onnistuneeksi vasta silloin, kun uuden tiedon loppukäyttäjä, eli suuri ylei-

sö
1
, sisäistää aiheen merkityksen arkielämässään. Sitä ei tämän tutkimuksen puitteissa 

ollut mahdollista selvittää. 

 

Aiheen yleishyödyllisyys on mielestäni merkittävä, koska tutkimus tuottaa tiedeviesti-

jöille ajantasaista tietoa siitä, mitkä ovat tiedetiedotteen vahvuuksia ja mitä asioita toi-

saalta tulisi välttää tiedetiedotteita laatiessa. Näitä ratkaisuja käydään läpi myös käytän-

nön esimerkin (ks. liite 3) kautta. 

 

Osa tutkielmaa varten haastatelluista henkilöistä pohti medialle suunnatun tiedetiedot-

teen rinnalla tiedotteen roolia myös tieteellisessä, tutkijoiden välillä tapahtuvassa, vies-

tinnässä. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin joukkoviestintävälineille lähetettä-

vään tutkimustiedotteeseen sekä tiedeorganisaation omia kanavia, kuten esimerkiksi 

sosiaalinen media, pitkin julkaistavaan kaikille kansalaisille tarkoitettuun tiedotesisäl-

töön. 

 

Tutkielma jakaantuu johdannon jälkeen seuraavanlaisesti. Tiedetiedottamista yleisem-

mällä tasolla tiedotepainotteisesti käsittelevän pääluvun jälkeen kuvailen tiiviisti tutki-

mushaastattelun vaiheet. Sen jälkeen vuorossa on pääaineiston analyysi, joka seuraa 

                                                           
1
 Suuri yleisö voidaan käsittää vapaasti valikoituvaksi viestin vastaanottajakunnaksi. Suurta yleisöä ovat 

kaikki ne henkilöt, ryhmät tai yhteisöt, jotka vastaanottavat viestintää usein omassa yksityisyydessään. 

(Kuutti 2006, 275.) 
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melko tarkasti haastattelurunkoa. Lopuksi käyn läpi tutkimustulokset, pohdiskelen tut-

kimuksen antia ja esitän jatkotutkimusehdotuksia. 

 

 

1.2 Tavoitteet 

 

Tutkimuskysymykseni kuuluu seuraavasti: minkälainen on hyödyllinen tieteellisestä 

tutkimuksesta kertova mediatiedote ja mitä ominaisuuksia siltä edellytetään? Tutkiel-

massa on tavoitteena tarkastella populaarin tiedetiedotteen hyötyominaisuuksia sekä 

tiedeviestinnän parissa työtehtävässään toimivien että väitöstutkimuksestaan tiedotta-

neiden henkilöiden näkökulmien avulla. Samalla on tarkoitus selvittää mahdollisia epä-

hyödyllisiä, mediajulkisuuden saantia hidastavia tiedetiedotteen ominaisuuksia. Tut-

kielmassa ei käsitellä minkään tietyn tieteenalan tiedotetta, vaan pyritään löytämään 

ainoastaan yleishyödyllisiä ominaisuuksia. 

 

Tavoitteeni on lopulta selvittää niitä ominaisuuksia, joiden perusteella medialle lähetet-

tävän tiedetiedotteen ”hyvyys” voidaan määritellä. On samalla muistettava, että tutki-

mukseni ikään kuin lopputuotteena syntyvä tieteen hyvän mediatiedotteen käsite perus-

tuu ainoastaan teemahaastattelemieni henkilöiden kollektiiviseen näkemykseen. Arvion 

relevanttiuden mielestäni määrittävät keskeisimmin haastateltaviksi valittujen tiedevies-

tijöiden professionaalisuus sekä kokemus tekemäni ryhmäjaon osoittamalta tehtäväalu-

eelta. Tutkielmani tulosten pohjalta syntyvän vertailukohdan näkisin mielelläni jatkossa 

edesauttavan sekä yleistajuista tieteestä tiedottamista että vuorovaikutusta tiedemaail-

man ja median välillä. 

 

Tutkielmassa ei ole tavoitteena antaa normatiivista kuvaa siitä, miten yliopistoviestin-

nässä tai muissa yksittäisissä tiedeviestintäorganisaatioissa maassamme tiedotteiden 

kohdalla toimitaan. Tarkoituksena on pikemminkin tarkastella sitä, miten näissä organi-

saatioissa työskentelevät ammattiviestijät, sanomalehdissä tiedesisältöjä tuottavat toi-

mittajat sekä väitöksestään tiedottaneet hahmottavat ja arvottavat paitsi tiedetiedotteen 

ominaisuuksia myös tiedotteen tehtävää tutkimustiedon välittäjänä niin sanotulle suurel-
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le yleisölle. Tutkielmassa ei myöskään (esimerkkitiedotetta lukuun ottamatta) tarkastella 

yksittäisiä tiedotteita. 

 

Käsitellessäni tiedotetta tutkimuksesta kertomisen välineenä koen sisällönanalyysinä 

toteutetun tutkielman tekijänä samaan aikaan viestiväni tieteestä. Tästä näkökulmasta 

olen pyrkinyt opinnäytteessäni samalla mahdollisimman yleistajuiseen ilmaisuun, jopa 

luettavuuteen – tutkielmalle ominaista formaattia unohtamatta. 

 

 

1.3 Tutkimustausta 

 

Mistä puhumme, kun puhumme viestinnästä? Wiion (1984, 76) mukaan ”puhumme 

inhimillisestä viestinnästä eli tietojen vaihdannasta ihmisten välillä”. Nykyään toki 

kommunikoivat keskenään yhä enemmän myös koneet, ja toisaalta viestintä voidaan 

käsittää myös merkitysten sekä yhteisyyden tuottamiseksi. Tässä tutkielmassa pidättäy-

dytään kuitenkin ihmisten välisessä viestintätulkinnassa. Tiedonsiirron keskeisenä väli-

neenä tutkimuksessani keskitytään kirjoitettuun tiedotteeseen. Wiion (emt., 81) määrit-

telyjä myötäillen sen ymmärretään tässä yhteydessä tarvitsevan sanoman välittämiseen 

lisäksi kanavan, kuten sähköpostin. Tutkielmassani sähköposti mielletään lähetystavak-

si, kun taas julkaisukanavalla tarkoitetaan ensisijaisesti joukkoviestintä, kuten esimer-

kiksi sanomalehteä, joka tieteellisen tiedon yhtenä välittäjänä (ja välineenä) uutisoi tie-

don yleisölle. On vielä lisättävä, että määrittelen julkaisukanaviksi myös internetin sekä 

sosiaalisen median. Oleellista lopulta on tieteellisen tiedon siirtyminen tiedeyhteisöltä 

arkikokemuksiin. Tiedote on siis vain yksi viestinnän välineistä. 

 

Powellin (2009, A35–37) mukaan media- tai lehdistötiedotteita (engl. press release) 

pidetään korkeakoulutiedotuksessa usein itsestäänselvyyksinä. Tässä voi olla yksi syy 

siihen, miksi yleistajuisen tiedetiedotteen hyötyominaisuuksia on tietojeni mukaan tut-

kittu varsin niukasti. Powell (emt.) arvelee, että tiedotteiden tiheä julkaisutahti ja ”al-

hainen” asema ovat vaikuttaneet siihen, että tiedotteita tehtaillessa unohdetaan usein 

pitää mielessä etusijalla niiden loppukäyttäjät, eli toimittajat. Tämä arvio tukee mieles-

täni osaltaan ratkaisua sisällyttää haastattelututkimukseen myös tiedetiedotteita vastaan-
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ottavien sanomalehtitoimittajien näkökulma. Järven ja Vainikaisen (2010, 65) mukaan 

ajankohtaiset asiat päätyvät toimituksiin yleensä siksi, että niistä on sinne tiedotettu. 

Tutkijan olisi hyvä yhdistää oma asiantuntemuksensa ajankohtaisiin asioihin ja lähestyä 

toimituksia esimerkiksi tiedotteilla. Hyvät yhteistyösuhteet toimittajaan voivat tarjota 

tutkimukselle hyvän näkyvyyden joskus myös kohdistetummalla yhteydenotolla skuu-

pin muodossa. Powellin edellä maalailema kuva korkeakoulutiedottajien intohimotto-

masta suhtautumisesta tiedotteisiin ei ole heijastunut Suomessa ainakaan yliopistoista 

toimituksiin saapuvien tiedotteiden määrässä. Uutistoimittaja Pekka Rahko (2016) tote-

aa haastattelussa tiedotteen lähettäjän ja vastaanottajan vuorovaikutusta pohtiessaan, 

että yliopistoista tulee tiedotteita valtavasti, jopa liiankin kanssa. Voidaankin ajatella, 

että tiedotteen olisi läpimenon ja tutkimuksen näkyvyyden kannalta syytä erottua mas-

sasta. 

 

Populaariin tiedetiedotteeseen, etenkin poikkitieteellisessä mielessä, täsmällisesti koh-

distuvaa tutkimustietoa on siis olemassa vähän – joskin sinällään peruspätevää tiedot-

teen laatimisen ohjeistusta on jonkin verran saatavilla. Syy tieteen mediatiedotteen tut-

kimusvajeeseen on ehkä myös siinä, että mielenkiinto on pikemminkin kohdistunut tie-

dottamiseen, tieteen yleistajuistamiseen sekä populaariin tiedekirjoittamiseen yleisem-

min, ja toisaalta ehkä siinä, että mediatiedotteen muoto on varsin vakiintunut. Tutki-

mukseni tietoperusta rakentuu täten pitkälti tiedottamisen ja journalismin sekä tiedevies-

tinnän ja tieteen yleistajuistamisen tutkimuksen ajatuskulkuihin, joiden viitekehyksiin 

olen pyrkinyt sisällönanalyysissäni tieteen mediatiedotteen sijoittamaan. 

 

Tiedeviestinnän pro gradu -tutkielmassaan tieteen popularisointia Geologian tutkimus-

keskuksen lehdistötiedotteissa tutkineen Hannu Panttilan (2009, 47–48) mukaan tieteel-

listen tutkimuslaitosten tiedotteet sisältävät usein vaikeaa kieltä, vaikka ne kokonaisuu-

dessaan onnistuvatkin popularisoinnissa. Tiedottajia ja toimittajia haastatellut Anna 

Suutari (2009, 108) puolestaan toteaa yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielmassaan, että 

ihmisten kiinnostuksen herättämisen kannalta on olennaista, että tiedeviestijä viestii 

ajankohtaisista ja uutisarvoisista aiheista. Hän lisää vielä, että tutkimustiedon avulla 

voidaan tuoda tieteen näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mielenkiintoisen 

havainnon tiedeaiheiden esillepääsyyn tv:ssä liittyen on puolestaan tehnyt Maija Mokki-
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la (2011, 135–136) tiedotusopin pro gradussaan. Hänen mukaansa aiheiden läpipääsyyn 

vaikuttavat toimittajien ja tutkijoiden välisten ristiriitojen sijaan monet kummankin ta-

hon sisäiset kysymykset, kuten tutkijoiden haluttomuus mielipiteiden ilmaisemiseen. 

Tutkijoita ja toimittajia haastatellut Mokkila (emt., 138) jatkaa, että tutkimusorganisaa-

tioiden tiedotusosastoilta ja tiedottajilta odotetaan samalla aktiivisempaa roolia tiedeai-

heiden kaivelussa ja tiedottamisessa. 

 

Tieteellisen tutkimusartikkelin ilmaisutavassa ja sisällössä tapahtuvaa popularisoitumis-

ta tiedeviestinnän jatkumolla pro gradussaan tutkinut Sampsa Saikkonen (2011, 1) nos-

taa johdannossaan esille haastattelututkimukseni tuloksiin sisältyvän tiedejournalistisen 

peruskonfliktin. Hänen mukaansa tutkimusartikkelin abstraktien asioiden yleistajuista-

minen rajallisessa tilassa vaatii asian pukemista erilaiseen muotoon. 

 

Käsitteenä tieteen popularisointi ei ole yksiselitteinen. Kiikerin ja Ylikosken (2004, 

188–189) mukaan tieteen popularisoinnin yleisöksi ajatellaan usein niin sanottu suuri 

yleisö, eli tavalliset ihmiset, vaikka todellisuudessa suuri yleisökin kätkee taakseen eri-

laisia yleisöjä. Vertaiskommunikaatioon eli tiedeyhteisön sisäiseen viestintään verrattu-

na popularisoija joutuu yksinkertaistamaan ja sovittamaan viestinsä yleisön puuttuvaan 

taustatietoon sekä rajattuun kiinnostukseen. Kiikeri ja Ylikoski (2004, 188–189) muis-

tuttavat, että periaatteessa myös jonkin tietyn tieteenalan ulkopuoliset, toisten tieteen-

alojen, edustajat voivat olla popularisoinnin tärkeitä kohteita, vaikka heitä ei välttämättä 

miellettäisikään varsinaiseksi suureksi yleisöksi. Tässä tutkielmassa ei juurikaan käsitel-

lä tiedeyhteisön sisäistä tiedottamista, mutta edellä mainittu esimerkki kertoo mielestäni 

silti siitä, että mediatiedotteenkin kohdalla voidaan perustellusti keskustella popula-

risoinnin tason riittävästä määrästä. 

 

Lehdistötiedotteen merkitystä korkeakoulumaailmassa on perusteltu muun muassa sillä, 

että toimittajat tekevät tiedotteiden perusteella johtopäätöksiä, tietoisesti tai ei, niiden 

kirjoittajista ja näiden edustamista instituutioista. Tieteen mediatiedote voi siis olla 

yleisilmeeltään, yleistajuisuudeltaan ja kieliopiltaan konkreettinen representaatio
2
 yli-

                                                           
2
 Representaation käsitteellä tarkoitetaan yleensä jonkin asian tai ajatuksen esittämistä sanallisten, äänel-

listen tai kuvallisten merkkien avulla. Representaatiossa on kyse jonkin tekemisestä uudelleen läsnä ole-

vaksi. (Seppänen & Väliverronen 2012, 92.) 
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opistosta tai tutkimuslaitoksesta. Saattaa myös olla, etteivät tiedotteen pohjalta uutisoi-

vat toimittajat käytännössä juurikaan ehdi vierailemaan tieteentekijöiden parissa, jolloin 

tiedotteesta tulee oletusarvoisesti eräänlainen korvike sen edustamalle tieteelle. (Powell 

2009, A35–37.) 

 

Syyskuussa 2014 toteutetun verkkokyselyn mukaan lehdistötiedotteet ovat suomalais-

toimittajille kaikkein merkittävin tietolähde työssään. Toimittajat kokivat, että heidän 

työnään on jalostaa tiedosta oleellinen esiin. Kommenteista ilmeni myös, että hyvin 

laaditulla ja ammattimaisella tiedotteella on paremmat mahdollisuudet päätyä julkisuu-

teen kuin huonosti laaditulla mainosmaisella tekstillä. Raportissa todetaan lisäksi, että 

yritys tai yhteisö, joka ei julkaise ja lähetä tiedotteita, ei ole toimittajien informaatiovir-

ran piirissä eikä siten kykene saamaan tunnettuutta median kautta. Kyselyyn vastasi 792 

toimittajaa. (Vasala 2014, 2.) 

 

 

2 KATSAUS TIEDETIEDOTTAMISEEN 

 

2.1 Tiedeviestintä kontekstina 

 

Tieteen mediatiedotetta käsitellään tässä tutkielmassa ensisijaisesti tieteestä tiedottami-

sen ja tiedetoimittamisen konteksteissa
3
. Tällä viitataan siihen, että yliopistoista ja tut-

kimuslaitoksista tiedotteen lähettää yleensä tiedottaja, ja tiedotteen pohjalta uutisoi me-

diassa toimittaja. Tiedottaessa siis informoidaan, eli lähetetään tietoa jotakin viestinnän 

kanavaa pitkin. Aluksi on kuitenkin syytä hieman tarkastella näille konteksteille perus-

tan muodostavaa tiedeviestintää käsitteenä. 

 

Tieteellä tarkoitetaan Niiniluodon (1997, 13) luonnehdinnan mukaan paitsi luontoa, 

ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien tietojen systemaattista kokonaisuutta, myös näiden 

tietojen tarkoituksellista ja järjestelmällistä tavoittelua – siis tieteellisen tutkimuksen 

tuloksia ja tieteellistä tutkimusprosessia. Salonen (2007, 110) taas kiteyttää tieteen tie-

don uudistuvaksi organisoinniksi ja tiivistämiseksi. Tiedeviestintä (engl. science com-

                                                           
3
 ”Mediatekstin suhteuttaminen sen tekemiseen, tuottamiseen ja tulkintaan liittyviin kehystäviin tekijöi-

hin” (Kuutti 2006, 99). 
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munication) kattaa käsitteenä sekä tutkijoiden välisen tieteellisen viestinnän että suurel-

le yleisölle popularisoidun yleistajuisen tiedeviestinnän (engl. public communication of 

science). (Karvonen 2014a, 49.) 

 

Tieteen yleistajuistamisen teoreettisella ja empiirisellä tutkimuksella on Bucchin (2008, 

57) mukaan varsin lyhyt historia verrattuna tiedeviestinnän harjoittamisen perinteeseen. 

Tieteen julkistamisen voidaan nähdä kehittyneen kytköksissä kahteen laajempaan pro-

sessiin: tutkimuksen ammattimaistumiseen sekä joukkoviestinten kasvuun ja leviämi-

seen. Tieteellisen tiedon julkisuudelle on myös kehitetty ihanteita, kuten tiedenormit 

(Merton 1973; tässä Karvonen 2014a, 53). Niiden mukaan tieto tulee jakaa tiedeyhtei-

sölle, tieto on arvioitava riippumatta siitä, kuka väitteen esittää, tietoa tulee etsiä ilman 

hyötymistarkoitusta, ja neljänneksi; tieteen tuloksia on järjestelmällisesti epäiltävä. Vä-

liverronen (2016, 122) lisää vielä, että edellä mainitut tiedenormit esitellyt Robert Mer-

ton suositteli tieteen tuloksista tiedotettavan myös tiedeyhteisön ulkopuolelle. 

 

Tiedeviestintä-termillä viitataan toisinaan suppeasti vain tieteellisen tiedon yleistajui-

seen julkistamiseen median kautta suurelle yleisölle. Tiedeviestintä voidaan kuitenkin 

perustellusti käsittää myös yleisemmäksi termiksi, jolloin se populaarin yleistajuistami-

sen ohella kattaa tieteen sisäisen, tutkijoiden välisen tieteellisen kommunikaation. (Kar-

vonen 2014c, 165.) Karvosen (2014c, 167) mukaan näiden tiedeviestinnän lajien välillä 

on monia eroavaisuuksia. Tieteellisessä vertaisviestinnässä esimerkiksi keskustellaan 

asiantuntijoiden välillä englanniksi ja kaavamaisesti, kun taas tiedettä popularisoidessa 

täytyy kirjoittaa kansallisilla kielillä, välttää erikoistermejä sekä varustautua kiinnosta-

villa esimerkeillä. Kuten tutkielmassakin myöhemmin haastatteluvastausten perusteella 

esitetään, kyse on siis erilaisista kohdeyleisöistä, ja siitä, että eri kanavat tarvitsevat 

omanlaiset viestintätapansa. Tiedeviestintä on merkittävässä roolissa myös puhuttaessa 

yliopistojen niin kutsutusta kolmannesta tehtävästä. Tutkimuksen ja opetuksen ohella 

tiedeviestinnällä voidaan edistää vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta muun yhteiskunnan 

suuntaan. Tämä tehtävä konkretisoituu dialogisena tiedeviestintänä. (Karvonen 2014b, 

53–54.) 
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Edellä kuvailtua tiedeviestinnän monitasoisuutta havainnollistaa Massimiano Bucchin 

esittämä tiedeviestinnän jatkumomalli (ks. kuvio 1). Siinä tiedeviestintä jaetaan neljään 

eri tasoon: intraspesialistinen taso, interspesialistinen taso, pedagoginen taso sekä popu-

laari taso. Intraspesialistisella tasolla keskustellaan tiedeyhteisön sisäisesti omissa tie-

teellisissä julkaisuissa, jolloin yleistajuistamiselle ei ole minkäänlaista tarvetta. Inter-

spesialistisella tasolla viestitään jo eri alojen asiantuntijoiden välillä. Pedagoginen taso 

on merkittävä askel kohti tieteen popularisointia, koska siinä tietoperusta siirretään op-

pikirjoihin. Populaarilla tasolla ollaan lopulta tämän tutkielman aiheen äärellä - viesti-

mässä tutkimuksesta yleistajuisesti tiedotteiden kautta. (Cloître & Shinn 1985, Fleck 

1935; tässä Bucchi 2008, 61–62.) 

 

Karvonen (2014c, 168–169) lisää Bucchin esittämän pohjalta, että jatkumomallissa tie-

teellinen tieto ”suodattuu” tiedeviestinnän tasojen läpi siten, että lopulta vain jotkut tut-

kimusjulkaisuista ylittävät uutiskynnyksen mediassa ja tulevat populaariin julkisuuteen. 

Karvonen (emt.) muistuttaa lisäksi, että tämä tiedeviestinnän vakiomalli voidaan toisaal-

ta kyseenalaistaa esimerkiksi siten, että tutkija voi puhutella mediaa ja suurta yleisöä 

suoraan. Vastaavasti viestintä ei ole yksisuuntaisen siirron prosessi, vaan jopa useam-

pisuuntaista vuorovaikutusta, jossa tutkimusideat voivat kummuta myös populaarista 

julkisuudesta. Tiedeviestinnän jatkumolta viidennen tason, kvasipopulaarin, löytänyt 

Saikkonen (2011, 70) muistuttaa, että sille tasolle sijoittuvat osittain populaarit tekstit, 

kuten tiedotteet ja yliopistojen laatimat uutiset, jotka ovat suunnattu esimerkiksi medial-

le. Hän havaitsi myös, että puhetavaltaan journalistisemmaksi muokatuilla teksteillä on 

paremmat mahdollisuudet mennä ”läpi” mediassa. (emt., 69.) 
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Pohja-ajatuksena tässä haastattelututkimuksessa on ollut joukkoviestinnän siirtomallia 

(Kunelius 2009, 17–18) karkeasti myötäillen seuraavanlainen tiedonsiirron järjestys: 1.) 

tutkija tai tutkimusryhmä; 2.) tiedottaja; 3.) toimittaja; 4.) suuri yleisö. Kuneliuksen 

(emt.) tavoin voidaan myös tämän tutkimuksen haastattelujen perusteella todeta, ettei 

yksisuuntaisuuden painotuksesta kannata kokonaan luopua, vaikka vuorovaikutteisuus 

on toki edellä mainitunkin kaltaisessa tiedonsiirrossa lisääntynyt verkkoviestinnän aika-

na. Tätä käsitystä vahvistivat etenkin haastatteluvastaukset, joissa tiedottajan ja tutkijan 

yhteistyössä laatimaa mediatiedotetta pidettiin edelleen tärkeänä tiedeviestinnän muoto-

na. Pietilän mukaan viestintä voidaan käsittää myös yhteisyytenä, joka siis toimii siirto-

jäsennyksen (joka on ollut ominainen muun muassa MCR-perinteelle
4
) vaihtoehtoisena 

esimerkkinä klassisesta viestinnän luonnehdinnasta. Pietilä kiteyttää näkemykseensä 

viestinnän yhteisöllisyydestä John Deweyn ajattelun. Sen mukaan viestintä mahdollistaa 

ihmisten yhteiselämän juuri pitämällä yllä yhteisyyttä. Samassa yhteydessä hän toteaa 

viestinnän käsittämistavan – siis joko siirtona tai yhteisyytenä – jakaneen joukkovies-

tinnän tutkimusta eri leireihin. (Pietilä 2007, 126.) 

 

                                                           
4
 MCR-perinteeksi (mass communication research) kutsuttu suuntaus käynnistyi Yhdysvalloissa 1930-

luvun lopulla. Sen tärkein kiinnostuksen kohde oli joukkoviestinnän vaikutukset. (Kunelius 2009, 133.) 

1. Intraspesialisti-

nen taso 

taso 
3. Pedagoginen taso  

2.Interspesialistinen   
taso 

             taso 

4. Populaari taso 

Kvasipopulaari taso 

Kuvio 1.Tiedeviestinnan jatkumomalli Massimiano Bucchin (1998) mukaan.  
              Lisäyksenä Sampsa Saikkosen (2011) kvasipopulaari taso. 
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Tieteestä pitkään kirjoittaneet toimittajat ovat tämän tutkimuksen vastausten mukaan 

havainneet tutkijoiden suhtautumisessa mediaan positiivisen suunnan. Tästä huolimatta 

on yhä selvää, ettei tieteen esittely ja yleistajuistaminen joukkoviestimissä ole tänäkään 

päivänä täysin ongelmatonta. Allardt (1987, 11) totesi kolme vuosikymmentä sitten, että 

tutkimustiedotuksen lisääntyessä monet tutkijat pitävät ulostuloa arveluttavana, koska 

pelkäävät julkisuuden alkavan liiaksi ohjata tieteellisen tutkimuksen kulkua ja hyväk-

syntää. Toimittajien vastaukset kertovat, että Allardtin näkemys on kestänyt aikaa koh-

talaisen hyvin, vaikka onkin kuljettu avoimempaan suuntaan. 

 

Bowater ja Yeoman (2013, 71) muistuttavat, kuinka tutkijat ovat alkaneet nähdä tiede-

viestinnässä yhä enemmän myös yhteiskuntaa laajemmin hyödyttäviä puolia. Näitä ovat 

muun muassa asiantuntijuuden tarjoaminen sekä uuden tutkijasukupolven innoittami-

nen. Tätä positiivista kehitystä ovat samaan aikaan haastaneet tiedeyhteisön asiantunti-

juutta koetelleet paineet median uutisoidessa Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden 

ja Meksikonlahden öljyonnettomuuden kaltaisista katastrofeista. 

 

 

2.2 Tieteen tiedotteet 

 

Yleistajuisen tiedotteen historian kulkua suomalaisen tieteen parissa hahmoteltaessa 

voidaan ehkä paradoksaalisestikin ajatella popularisoinnin tarpeen kasvaneen viime 

vuosisadalla, vaikka samaan aikaan esimerkiksi viestintäkeinot ovat lisääntyneet ja mo-

nipuolistuneet. Tähän tapaan voi leikitellä ajatuksella, kun ottaa huomioon, mitä Saxén 

(2002, 25) toteaa tieteen ja tiedon kasvua Suomessa pohtiessaan. Tiedon voidaan nähdä 

palanneen harvojen etuoikeudeksi. Tieteen erikoistumista paisuvan tietomäärän ja kan-

sainvälistymisen puserruksessa on heijastellut myös tieteen muuttunut kieli, joka on 

etääntynyt yhä kauemmaksi arkikielestä ja hioutunut ilmaisutavaltaan kullekin kapealle 

tieteenalalle. Julkaisutulvan ohella se on sekä kasvattanut kuilua tieteentekijöiden välillä 

että asettanut omat haasteensa tieteen yleistajuistamiselle. (emt.) 

 

Helsingin yliopisto sai ensimmäiset päätoimiset tiedottajat 1960-luvulla, jolta lähtien 

yliopistoissa on kehitetty voimakkaasti tutkimuksesta tiedottamista. Kehitystä on vauh-
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dittanut tarve kertoa ennen kaikkea siitä, mitä yliopistoissa tehdään. Vuonna 1974 pide-

tyn tutkijoiden, tiedottajien ja tieteestä kirjoittavien journalistien seminaarin aineistosta 

koottu Tieteen tiedotus -julkaisu viritteli uusia keinoja kertoa tieteellisestä tutkimukses-

ta. Tieteen tiedotusta alettiin kehittää vuodesta 1977 lähtien myös Tieteen päivien muo-

dossa, vaikka jo 1920-luvulla oli järjestetty tieteen katselmuksia. (Heikkilä 2002b, 592–

593.) Tiedottamisen tarvetta tuki toisaalta myös tieteellisen julkaisutoiminnan vauhdit-

tuminen 1970- ja 1980-luvuilla (Heikkilä 2002a, 586). Tasokkaan ja monipuolisen tie-

teestä tiedottamisen todettiin lisäävän ihmisten kykyä ymmärtää tieteen mahdollisuuksia 

(Ketonen 1989, 14). Tieteen popularisointiin keskittyvien tiedelehtien ohella myös pe-

rinteiset joukkoviestimet ovat lisänneet 2000-luvulla tieteellisen tutkimuksen tuloksiin 

perustuvaa uutisointia (Heikkilä 2002b, 593). Edellä olevan lyhyen katsauksen tarkoi-

tuksena on määritellä karkeaa kivijalkaa tieteestä tiedottamisen, ja epäilemättä tieteen 

tiedotteidenkin, perustaksi Suomessa. 

 

Dunwoody (2008) toteaa tiedejuttuja julkaistun joukkoviestintävälineiden kanavissa 

yhtä kauan kuin nämä julkaisukanavat ovat olleet olemassa. Juttujen kirjoittajat sen si-

jaan ovat yhdysvaltalaisnäkökulmasta vaihdelleet 1800-luvun lopulta saakka aina uutis-

toimittajista erikoistuneisiin tiedetoimittajiin. Erikoistoimittajat tieteen alalla, vaikka 

niiden määrä onkin kasvanut huimasti, ovat mediataloissa yhä yhtä pieni alaryhmä kuin 

missä tahansa erikoisjournalismissa. Merkillepantavaa tiedejournalismin alkuaikoina oli 

tutkijoiden osallistuminen tieteen popularisointiin. Dunwoody muistuttaa, että vaikka 

tieteen ammattimaistuminen 1900-luvun alussa johti tiedeyhteisöjen sisäänpäin käänty-

miseen viestinnässä, on tietoisuus tiedeviestinnän merkityksestä sittemmin jälleen nous-

sut. (Burnham 1987; tässä Dunwoody 2008, 15–16.) 

 

Käsitteellä tiedetoimittaja voi Fogelbergin (1987, 95) mukaan olla joko suppea tai laaja 

merkitys. Suppeassa merkityksessä kyse on journalistista, joka laatii tiedesisältöjä sa-

noma- tai aikakauslehtiin, radioon tai tv:hen. Laajassa merkityksessä tiedetoimittajaksi 

voidaan lukea myös tieteellisten aikakauslehtien toimittajat, tieteen tiedottajat sekä 

muut tieteen tiedotustehtävissä toimivat. Tutkielmassani haastateltu toimittajien ryhmä 

ei sisällä tiedottajia, mutta muutoin se edustaa hieman laajempaa käsitystä, koska mu-

kana on myös yliopistojen palveluksessa työskenteleviä toimittajia. 
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Tiedottaminen, usein käytännössä tiedotteiden laadintaan osallistuminen, on tutkijalle 

tarpeellista, koska muuten uusi tieto jäisi enintään tiedeyhteisön iloksi. Aikaisemmin 

tutkijat ovat käsittäneet tiedottamisen yksinomaan tulosten raportoinniksi tiedeyhteisöl-

leen (Simonsuuri-Sorsa 1987, 13), mutta haastattelututkimukseni perusteella näyttää 

siltä, että nämä käsitykset ovat muuttuneet. Suomessa tieteentekijöiden toivottaisiin 

kuitenkin tarjoavan asiantuntemustaan julkisuuteen vieläkin rohkeammin ja poikkitie-

teellisemmin. Tosin, vaikka tutkija antaisi tieteelleen kasvot ainoastaan yleistajuisten 

tiedotteiden sitaateissa, on tieteen tiedotteille silti nähtävissä suuri tilaus. 

 

Tutkija ei voi paeta julkisuutta, koska ilman ulkopuolelta tulevia sysäyksiä tiede polkisi 

paikallaan ja kangistuisi. Uudet kysymyksenasettelut ja lähestymistavat eivät synny 

sisältäpäin. (Rytilä 1987, 25.) Tiedotettaessa tieteestä medialle on lopulta hyvä muistaa, 

että toimittajat joko tarttuvat uuteen tietoon tai jättävät sen käyttämättä. Ammattitiedot-

tajan ja tutkijan yhteisenä pyrkimyksenä on antaa yleisölle oikeaa tietoa oikealla tavalla. 

(Simonsuuri-Sorsa 1987, 16.) 

 

 

2.3 Mediatiedote tutkimuksesta 

 

Lehdistötiedote on Järven ja Vainikaisen (2010, 67–68) mukaan asiantuntijan ydinviesti 

medialle. Tiedotteen tarkoituksena on välittää mahdollisen uutisen sisältävää informaa-

tiota toimituksiin ja tarjota faktoja, joiden äärellä toimittaja voi työskennellä. Lehdistö-

tiedote välineenä nostaa esiin yhteisön asiantuntemusta ajankohtaisissa asioissa. Lyhyt 

ja ytimekäs tiedote kertoo olennaisen asiasta, josta vastaanottaja ei välttämättä tiedä 

mitään ennakolta. Mikäli toimittajan käteensä saama mediatiedote on epäselvästi laadit-

tu, saattaa jutun teko tyssätä jo alkuunsa (Selänne 2005, 167). 

 

Powell (2009, A35–37) erottelee lehdistötiedotteet kahteen perusryhmään: uutiset ja 

feature-jutut
5
. Edellinen on lyhyt, harvoin liuskaa pidempi, kun taas jälkimmäinen voi 

olla jopa kolmen liuskan mittainen tiedote, joka käy lehteen sellaisenaan, tai vastaavasti 

                                                           
5
 Vapaamuotoinen erikoisjuttu, artikkeli tai reportaasi, joka pohjautuu aiheeltaan usein johonkin uutista-

pahtumaan, mutta on sisällöltään uutista ajattomampi ja monipuolisempi (Kuutti 2006, 40). 
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tulokulmaksi toimittajan omaan juttuun. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin uu-

tismuotoiseen tiedetiedotteeseen. 

 

Tutkijaviestijän sanoman kirkastamiseksi sanomalaatikkomallin (engl. message box, ks. 

kuvio 2) esittäneen Nancy Baronin (2010, 106–109) mukaan malli auttaa tutkijaa kes-

kittymään vain muutamaan yleisön kannalta keskeiseen sanomaan. Aivan aluksi Baron 

kehottaa arvioimaan tutkimustulosten yleistä kiinnostavuutta. Ensimmäisenä varsinaise-

na askeleena voidaan neljänneksistä koostuvan sanomalaatikon avulla pohtia sitä, miksi 

halutaan viestiä. Seuraavaksi tarkennetaan tutkimusongelmaa. Kolmanneksi tulee arvi-

oida asian merkittävyys (mitä sitten?), ja neljäntenä ratkaisuja. Lopuksi tulisi kiinnittää 

huomiota tulosten hyötyihin. Sanomalaatikko on tehokas työkalu juuri epälineaarisuu-

tensa johdosta, eli se auttaa yleistajuistamaan vaikeita kysymyksiä, aloittipa niiden poh-

dinnan mistä ympyrän neljänneksestä tahansa. Karvosen (2014c, 188) mukaan Baronin 

sanomalaatikon pohjalta on helppo valmistautua esimerkiksi lehdistötiedotteen kirjoit-

tamiseen.  

 

 

 

Miksi vies-

tiä? 

Tutkimus-

ongelma? 

Ratkaisut? 

 
Mitä 

sitten? 

Hyö-

dyt? 

Kuvio 2. Nancy Baronin (2010) sanomalaatikko kuvaa ”pakoa norsunluutor-

nista”. 
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Tiedottaja Pirjo Achté (2016) Tampereen yliopistosta toteaa haastattelussa, että media-

tiedotteeseen tarvitaan ensinnäkin aihe. Mediatiedote tutkimuksesta voi syntyä esimer-

kiksi näin: 

Usein tutkija soittaa tai laittaa sähköpostia, jonka jälkeen pyydän muutaman ydin-

lauseen siitä, mikä on tutkimuksen tärkein tulos. Sitten kirjoitan siihen ympärille 

kaiken muun, ja saattaa olla, että pallottelemme sitä tutkijan kanssa pitkäänkin 

siinä. Sitten kun molemmat ovat tyytyväisiä, niin sitten se lähtee. Sähköpostitse 

asiointi on osoittautunut aika hyväksi tavaksi. (Achté 2016.) 

 

Haastateltu tiedeviestinnän asiantuntija Minna Meriläinen-Tenhu (2016) Helsingin yli-

opistosta toteaa, että tiedeviestinnässä puhutaan yleisemmin lähinnä tutkimustiedotteista 

– eli tutkimuksesta kertovista tiedotteista. Asianmukaisimman termin käyttöä tarkastel-

laan myöhemmin luvussa 4.1. Monitulkintainen termi ”tieteellinen tiedote” on mukana 

alkuperäisissä haastattelukysymyksissä siksi, että saataisiin selville, minkälaisia ajatuk-

sia se haastateltavissa herättää. 

 

Tutkimuksesta kertova yleistajuinen mediatiedote ei voi tämän tutkimushaastattelun 

vastausten perusteella olla tieteellinen siten, että se olisi laadittu samalla tavalla kuin 

esimerkiksi tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistu tieteellinen artikkeli, jossa tutkimus 

ikään kuin avataan tieteellisin termein, ja jossa vastaanottajana on tiedeyhteisö. Medial-

le lähetettävän tiedetiedotteen tehtävänä on sen sijaan kertoa tutkimuksen tuloksista 

yleistajuisesti suurelle yleisölle. Kärjistäen ajateltuna tutkimusraportti tehdään julkais-

tavaksi meritoitumista ajatellen. Yleistajuinen tiedeartikkeli luetaan puolestaan vapaaeh-

toisesti, joten siinä on kiinnitettävä huomiota muun muassa kiinnostavuuteen, luettavuu-

teen sekä jopa viihdyttävyyteen. (Ruuskanen 1987, 30.) 

 

Tarkasteltaessa yliopistotiedottajien roolia tutkimusviestinnässä voidaan tiedottajan aja-

tella perinteisesti keskittyneen välittäjiin; eli toimittajiin, jotka ovat toimineet portinvar-

tijoina yleisön suuntaan, sekä tietysti tutkijoihin, jotka puolestaan ovat olleet tiedon por-

tinvartijoita. Tiedottajat ovat kuitenkin internetin myötä voineet sittemmin tavoittaa 

yleisöä myös suoraan. (Holland 2006, 270.) 

 

Kuten Achté jo aiemmin esimerkissään viittasi, syntyvät tieteen tiedotteen usein vuoro-

vaikutuksessa tiedottajan ja tutkijan välillä. Samassa prosessissa sen osapuolet jättävät 
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kukin lopputuotteeseen omat jälkensä tekemiensä valintojen pohjalta. Tällaisessa vuo-

rovaikutuksessa on mahdollista, että tiedotteeseen jää aina myös annos subjektiivisuutta, 

vaikka tutkimuksen faktoista ei tingittäisikään. (Meriläinen-Tenhu 2016.) 

 

 

3 TEEMAHAASTATTELUN PROSESSI 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksen pääaineistoa, eli tiedeviestijöiden haastatteluja, tarkastellaan sisällönana-

lyysin menetelmällä. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysiä, joka diskurssianalyysin tavoin tarkastelee inhimillisiä merkityksiä. Si-

sällönanalyysissä kuitenkin etsitään tekstin merkityksiä, kun taas diskurssianalyysissä 

selvitetään, miten näitä merkityksiä tekstissä tuotetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–

106.) Sisällönanalyysi sopii tutkimukseni metodiksi mielestäni hyvin, koska tavoitteena 

on tiivistää haastateltujen viestijöiden kokemuspohjasta merkityksiä tiedetiedotteen 

hyötyominaisuuksille, ja jotta saataisiin edelleen määriteltyä hyvän tieteestä kertovan 

mediatiedotteen kriteereitä. 

 

Sisällönanalyysin kohdalla on tässä tutkimuksessa tarpeen tehdä ero sisällön erittelyyn 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 107) ehdotuksen mukaisesti. Sisällönanalyysillä tarkoite-

taan laadullisen tutkimukselle ominaisesti pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sa-

nallisesti, kun taas sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien analyysiä, jossa tekstiä 

kuvataan kvantitatiivisesti. Pietilä (1976; tässä Karvonen 2014d) tarkoittaa dokumentilla 

”niitä inhimillisen toiminnan tai käyttäytymisen tuotteita, joita voidaan pitää luonteel-

taan esittävinä”. Haastattelututkimuksessani en esimerkiksi tuota sanallisesti kuvatusta 

aineistosta määrällisiä tuloksia (Catanzaro 1988, Burns & Grove 1997; tässä Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 109). Laadullisen aineiston kohdalla sisällönanalyysi voi siis olla aineis-

tolähtöinen, kuten tässä tutkimuksessa. Sisällönanalyysissä on tarkoitus luoda sanallinen 

ja selkeä kuvaus tutkittavasta aineistosta. Menetelmällä tähdätään aineiston tiiviiseen ja 

selkeään järjestämiseen kadottamatta sen sisältämää informaatiota. 

 



20 
 

Laadullisen aineiston analysoinnin tavoitteena on informaatioarvon lisääminen raken-

tamalla hajanaisesta aineistosta mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. (Hämä-

läinen 1987, Burns & Grove 1997, Strauss & Corbin 1990, 1998; tässä Tuomi & Sara-

järvi 2002, 110.) Aineistolähtöinen laadullisen aineiston analyysi voidaan jakaa karke-

asti kolmevaiheiseksi prosessiksi (Miles & Huberman 1984; tässä Tuomi & Sarajärvi 

2002, 110–111.) Siihen kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klus-

terointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineistoa 

redusoitaessa karsitaan esimerkiksi haastatteluaineistosta tutkimuksen kannalta epä-

olennainen informaatio pois. Klusteroinnissa aineistosta litteroidut alkuperäisilmaukset 

käydään läpi tarkasti, ja niistä etsitään samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia, ja jotka 

sitten ryhmitellään. Abstrahointivaiheessa erotetaan vielä epäolennaista tietoa ja vali-

koidun tiedon perusteella muodostetaan johtopäätöksiä. Aineistolähtöisessä sisällönana-

lyysissä saadaan siis vastaus tutkimuskysymykseen yhdistelemällä käsitteitä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 111–115.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa teorian ja viitekehyksen voidaan katsoa tarkoittavan samaa 

asiaa, sillä kummankin nähdään muodostuvan käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuh-

teista (Tuomi & Sarajärvi 2002, 18). Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen ja mää-

rällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen eroavaisuudet käyvät hyvin ilmi käyttämässäni 

aineistonkeruumenetelmässä. Puolistrukturoidussa haastattelussa käytössä olevat meto-

dit, kuten havainnoiminen, tekstianalyysi, haastattelu ja litterointi ovat kaikki laadulli-

sen tutkimuksen perustyökaluja, kun taas määrällisessä tutkimuksessa niiden rooli on 

rajatumpi (Silverman 1993; tässä Metsämuuronen 2008, 14–15). Laadullisessa tutki-

muksessa tarkastellaan ihmisten välistä ja sosiaalista merkitysten maailmaa, jossa mer-

kityskokonaisuudet ilmenevät ihmislähtöisinä ja ihmiseen päättyvinä tapahtumina (Var-

to 1992; tässä Vilkka 2015, 118). Viestintä on tästä laadullisen tutkimuksen luotaamasta 

maailmasta ehkä kuvaavin esimerkki. 
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3.2 Aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu haastattelu 

 

Haastattelun perusidea on yksinkertaisuudessaan se, että saadaksemme tietää, mitä hen-

kilö ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, asiaa tulee kysyä häneltä (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 74). Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 9) mukaan teemahaastattelun, eli 

puolistrukturoidun haastattelumenetelmän, lähin englanninkielinen vastine on focused 

interview (fokusoitu haastattelu) (Merton, Fiske & Kendall 1990, 3). Teemahaastattelu-

termiä ei esiinny muissa kielissä, vaikka samantyyppistä menetelmää käytetään muual-

lakin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). 

 

Valitsin haastattelututkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidun haas-

tattelun, koska siinä haastattelun teemat eivät ole välttämättä sidottuja ennalta mietittyi-

hin vastausvaihtoehtoihin (Eskola & Suoranta 1998; tässä Hirsjärvi & Hurme 2008, 47), 

ja josta syystä se mielestäni soveltui luontevimmin tutkimuskysymykseni selvittämi-

seen. 

 

Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, 48) toteavat, on puolistrukturoidun tai teemahaastatte-

lun vahvuus myös siinä, että se nostaa keskeisiksi näkökulmiksi ihmisten tulkinnat asi-

oista sekä merkitykset, jotka he tulkinnoilleen antavat. Teemahaastattelu tuo toisin sa-

noen tutkittavien äänen kuuluviin. Koen, että juuri tästä syystä menetelmä sopii parhai-

ten aineistonhankintaan, jossa tavoitteena on koota analyysiaineisto haastateltavien 

omista kokemuksista ja näkemyksiä. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 48) muistuttavat, että 

teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys, mikä omassa tutkimushaastattelussani oli olennaista, koska 

halusin antaa teeman puitteissa haastateltaville mahdollisuuden tarvittaessa poiketa ky-

symystenasettelun rajoitteista. 

 

Teemahaastattelussa lähdetään siitä, että haastateltava on ensinnäkin kokenut tietyn ti-

lanteen, kuten tämän tutkimuksen tapauksessa ollut tekemisissä tiedetiedotteiden kans-

sa. Toiseksi tutkija on alustavasti hahmottanut aiheen kokonaisuutta sekä niitä rakentei-

ta ja prosesseja, jotka oletettavasti liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Sisällön- ja tilanneana-

lyysinsä kautta hän voi olettaa niitä tilanteen määräävien piirteiden seurauksia, joita 
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haastateltava on tilannekokemuksessaan kokenut. Kolmannessa vaiheessa tutkija voi jo 

kehittää haastattelulle rungon. Neljänneksi haastattelu kohdennetaan haastateltavan 

henkilön subjektiivisiin kokemuksiin tutkijan ennalta analysoimista tilanteista, jotta 

varmistettaisiin lopulta käsitys haastateltavan tulkinnasta. (Merton, Fiske & Kendall 

1990, 3.) 

 

Haastattelu perusmerkityksessään on Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 102) mukaan kai-

ken kaikkiaan vuorovaikutustilanne, jossa haastattelijan motiivina on saada tutkimuksen 

kannalta merkityksellistä tietoa. Haastattelutilanne vaatii haastattelijalta toisaalta infor-

maation kulun helpottamista ja sen jäsentämistä ja toisaalta taas haastateltavan moti-

voimista. 

 

 

3.3 Esimerkkitiedotteen laadinta ja mediaseuranta 

 

Tutkimusta varten laadittiin keväällä 2015 esimerkkitiedote (ks. liite 3), jotta haastatte-

luissa saataisiin tarkennettua niissä käsiteltäviä teemoja myös tiedetiedottamisen käy-

tännön näkökulmasta. Kaikki haastatellut saivat haastattelukysymysten lisäksi esimerk-

kitiedotteen haltuunsa ennakkoon, ja ennättivät näin arvioida sitä jo ennen haastatteluti-

lanteita. Haastattelujen yhteydessä esimerkkitiedote käytiin läpi osana haastattelua. 

 

Esimerkkitiedotteen avulla oli mahdollista arvioida yhteenvetona tieteen mediatiedot-

teen keskeisiä sisällöllisiä kysymyksiä. Esimerkkitiedotetta koskevan haastatteluteeman 

kysymykset käsittelivät tiedotteen rakennetta, yleistajuisuutta, aiheen merkittävyyttä, 

tutkimusalan kiinnostavuutta sekä tiedotteen julkaisukanavaa. Haastatelluille annettiin 

näiden kysymysten muodossa tehtäväksi paitsi tiedotteen yleisarviointi myös kehittä-

misehdotukset. 

 

Esimerkkitiedote on alun perin Oulun yliopiston viestinnän tiedotus- ja uutisointikäyt-

töön laadittu kansainvälistä PNAS-artikkelia koskeva mediatiedote. Oulun yliopisto 

(2015) julkaisi tiedotteen pohjalta myös uutisen verkkosivuillaan. Tiedotteen sisältö on 

suunniteltu tutkielman tekijän ja yhteyshenkilönä PNAS-julkaisuun liittyen toimineen 
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yliopistotutkijan yhteistyönä. Tiedotteen varsinainen teksti ja siinä tehdyt rakenteelliset 

ratkaisut ovat tutkielman tekijän. Tiedustelin vielä ennen tutkielman haastatteluja yli-

opistotutkijalta, voisinko hyödyntää tiedotetta esimerkkitiedotteena tutkielmassani ja 

hänellä ei ollut mitään sitä vastaan. 

 

Saadakseni edes hiukan suuntaa antavan käsityksen tiedetiedotteen huomioitavuudesta 

joukkoviestintävälineissä, suoritin alkuperäisen tiedotteen kohdalla välittömästi embar-

gon
6
 18.5.2015 kello 22:00 jälkeen mediaseurannan aikavälillä 18.5.2015–21.5.2015. 

Oulun yliopisto julkaisi verkkouutisensa tiistaina 19.5.2015, ja seuraavana päivänä Hel-

singin Sanomat (2015, ks. liite 4) uutisoi tiedotteen aiheen printtiversiossaan. Tiede-

lehti (2015) uutisoi aiheen verkkosivuillaan 20.5.2015 luurankoaiheisen kuvan kera ja 

samana päivänä tiedotteen aihetta käsitteli myös tiedetoimittaja Jani Kaaro (2015) Hel-

singin Sanomien verkkosivujen Tiede-osiossa, aihekuvituksena kaksi pääkalloa. 

High.fi-sivusto linkkasi puolestaan verkossa 20.5.2015 Kaaron juttuun 20.5.2015. Kale-

va (2015, ks. liite 4) uutisoi aiheen printtiversiossaan torstaina 21.5.2015. Suomen Aka-

temian Tietysti.fi-sivuston verkkolinkin kautta aihe löytyi vielä saman päivän aikana 

Sci-News.comin (2015) uutisoimana, joskin eri lähteiden pohjalta. Mainittakoon vielä, 

että edellä kuvatun, lähinnä verkossa suoritetun lyhyen mediaseurannan aikana en ha-

vainnut, että aihetta olisi uutisoitu esimerkiksi Yle Uutisten verkkosivujen Tiede-

osiossa. 

 

 

3.4 Kysymykset 

 

Tutkimushaastattelun kysymysrunko hahmottui tutkielman aiheen ympärille siten, että 

tutkimuskysymys jaettiin kymmeneen teemaan, joista yksi käsitteli haastateltavan taus-

tatietoja. Kaikkiin haastattelun teemoihin sisältyi kolmesta viiteen ennalta laadittua ky-

symystä. Kysymysrunko suunniteltiin ja laadittiin siten, että siinä teemat noudattivat 

alustavaa tutkielman analyysin jäsennystä. 

 

                                                           
6
 Embargo eli sulkuaika tarkoittaa mediatiedotteen aikaisinta julkaisuajankohtaa tai sitä koskevaa tiedot-

teen laatijan toivetta (Kuutti 2006, 212). 
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Kysymyksiä laadittaessa oli apua varsinkin tiedotteen rakennetta koskevaa teemaa 

suunnitellessa Urpu Strellmanin ja Tuula Vainikaisen artikkeleista kirjassa Tieteen 

yleistajuistaminen. Kysymyksillä voidaan yleisemmin nähdä olevan haastattelussa kah-

denlainen rooli. Ne voivat ohjata keskustelun temaattisesti haastattelun pääaiheeseen, tai 

ne voivat edistää myönteistä vuorovaikutusta dynaamisuutta tavoitellen. (Kvale 1996; 

tässä Hirsjärvi & Hurme 2008, 105.) Kysymykset tutkimukseni teemahaastatteluun laa-

dittiin ilmaisultaan sellaisiksi, että niihin oli mahdollista vastata joko tiedotteen lähettä-

jän tai vastaanottajan näkökulmasta. Kerron seuraavaksi hieman haastattelukysymyksis-

sä käsitellyistä teemoista. 

 

Ensimmäinen haastattelun pääteemoista käsitteli tieteestä tiedottamista ja pyrki muo-

dostamaan kuvan siitä, miten haastatellut tiedeviestijät käsittävät tieteen tiedotteen, ja 

myös siitä, että mitä eroa he kokevat olevan tieteellisellä ja yleistajuisella tiedotteella. 

Teemassa pohdittiin myös tiedetiedotteen keskeisimpiä tehtäviä. Seuraavassa teemassa 

tarkasteltiin kohdeyleisöjä ja arvioitiin sitä, millä tavoin niitä voidaan tiedotteen ja uu-

tisoinnin välityksellä tavoittaa. 

 

Tiedetiedotteen rakennetta käsiteltiin siten, että haastateltaville tarjottiin vastausten tu-

eksi ”asiaelementtejä”, kuten tutkimuksen väitteet, tekijät, aineisto sekä tulokset. 

Strellmanin (2013, 88) mukaan kiinnostavat eli uutisarvoiset sisällöt tulee järjestää tie-

dotteessa siten, että asioiden tärkeysjärjestys kulkee tärkeimmästä lukien ylhäältä alas. 

Strellman muistuttaa myös, että tiedotteen sisältöjä järjestäessä voi kuvitella kirjoitta-

vansa uutista, jota toimittaja voi tarpeen vaatiessa lyhentää lopusta. Seuraavassa kysy-

mysteemassa käsiteltiin tieteen uutiskriteereitä, eli tutkimustulosten uutiskiinnostavuu-

teen vaikuttavia asioita. Uutiskriteeriaiheista teemaa laatiessa tutustuin muun muassa 

Euroopan komission (2007a, 8) tutkimukseen, jossa selvitettiin toimittajien mielipiteitä 

tieteen uutiskriteereistä. Euroopan komissio (2007a, 12, 2007b, 9) oli myös kysynyt 

toimittajien ja kansalaisten mielipiteitä kiinnostavimmista tiedeaiheista. Tutkimusta 

tiedotteen aiheena käsitelleessä teemassa kysyn samaa haastateltavilta. 

 

Tieteestä kertovan tiedotteen kirjoittamista koskevassa teemassa kysyin esimerkiksi, 

että missä määrin tiedetiedotteessa tulisi yleistajuistaa tieteellistä erikoissanastoa. Ky-
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symys on mielestäni oleellinen pohdittaessa tutkimuksesta tiedottamisen mahdollisia 

kompastuskiviä uutisoinnin näkökulmasta. Olin kysymyksissäni kiinnostunut myös sii-

tä, saako tiedotteessa olla subjektiivisesti ilmaistua yleistajuistamista. Helsingin yliopis-

ton Kielikeskuksen Kielijelppi-sivustolla (2017) todetaan, että tieteelliseltä tekstiltä 

vaadittava objektiivisuus ei tarkoita puisevaa ja tylsää kieltä. Samalla muistutetaan, että 

kirjoittajan oma ääni voi näkyä jo näkökulman valinnassa. 

 

Kysymyksilläni halusin herättää ajatuksia myös tiedotteen lähetystavoista ja julkaisu-

kanavista sekä tiedottamisen taustalla vaikuttavista asenteista. Teemahaastattelun kysy-

myksissä käsiteltiin lopuksi esimerkkitiedotetta ja sen kehittämisehdotuksia. Kysymys-

rungon laadittuani lähetin sen ennen haastatteluita luettavaksi tutkielman ohjaajalle, 

informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvoselle, joka antoi kysymyk-

sistä kannustavan palautteen. 

 

 

3.5 Haastattelujen toteutus 

 

Tutkimukseen etsittiin haastateltaviksi tiedeviestinnän parissa joko asiantuntijoina, tie-

dottajina tai toimittajina ammatikseen työskenteleviä henkilöitä sekä väitöksestään tie-

dottaneita henkilöitä. Tavoitteenani oli etsiä haastateltavia tämän ryhmittelyn mukaises-

ti, koska arvioin siten kykeneväni lähestymään tutkimuskysymystäni riittävän kattavalla 

aineistolla. Etsiessäni haastateltavia kiinnitin huomiota haastateltavan työtehtävään sekä 

työkokemukseen tiedeviestinnän alalla. Päädyin etsimään haastateltaviksi myös väitök-

sestään tiedottaneita henkilöitä, koska väitöstiedotteessa tutkimuksesta kertoo medialle 

usein henkilö, jolla ei välttämättä ole aikaisempaa tiedottamiskokemusta. Väitöksestään 

tiedottaneiden tutkijanäkökulma oli mielestäni relevantti aineiston ja tutkimusaiheen 

monipuolisen tarkastelun kannalta. 

 

Tutkimuksen teemahaastattelut toteutettiin 2.5.2016–25.8.2016 välisenä aikana yksilö-

haastatteluina Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Tampereella. Yksi haastatteluista 

toteutettiin videopuheluna ja yksi vastaavasti sähköpostitse. Haastattelut oli alkujaan 

tarkoitus toteuttaa hieman lyhyemmällä aikavälillä, mutta osa niistä jouduttiin sopimaan 
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uudelleen ja siis lykkäämään alun perin sovituista aikatauluista. Haastattelut saatiin kui-

tenkin toteutettua kokonaisuudessaan mielestäni hyvin, lukuun ottamatta edellä mainit-

tua muutaman haastattelun pientä viivästymistä. 

 

Haastatteluista sovittiin haastateltujen kanssa puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikki haas-

tatellut suostuivat haastateltaviksi ensimmäisen yhteydenoton aikana. Yhteydenottojen 

aikana pyrin kuvailemaan haastateltaville tutkimuskysymykseni sekä tavoitteeni mah-

dollisimman kattavasti. Tärkeimpänä asiana haastattelupyyntöjä tehdessäni pidin sitä, 

että haastateltaville muodostaisivat kokonaiskäsityksen tutkimukseni luonteesta ja käyt-

tämästäni tutkimusmenetelmästä. Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2009, 86) suosittelevat, 

pyrin esittämään haastattelupyyntöni kuvaamalla väljästi, kansantajuisesti ja neutraalisti 

tutkimuksen tarkoitusta. Ennen varsinaisia haastatteluja on Hirsjärven ja Hurmeen 

(2009, 73) mukaan päätettävä ainakin haastattelun ajankohdasta, paikasta, likimääräi-

sestä kestosta sekä haastattelun välineistöstä. Haastatteluja edeltävissä yhteydenotoissa 

sovittiin haastattelujen ajoista ja paikoista lähinnä siten, että haastateltavat saivat itse 

ehdottaa itselleen mieluisinta aikaa ja paikkaa. Esitin kuitenkin paikan suhteen muuta-

mia käytäntöön liittyviä toiveita, kuten sen, että haastattelun paikan tulisi olla tallen-

nusmenetelmän onnistumisen kannalta mahdollisimman rauhallinen. Samassa yhteydes-

sä kerroin myös haastattelun tallennusvälineistöni ja esitin arvion haastattelun kestosta. 

 

Haastattelun kysymysrunko (ks. liite 2) ja esimerkkitiedote lähetettiin haastateltaville 

ennakolta sähköpostilla. Esimerkkitiedotteen arviointiin liittyen haastateltaville ei etu-

käteen kerrottu, kuka on esimerkkitiedotteen laatija, jotta arviot olisivat mahdollisim-

man puolueettomia, eivätkä esimerkiksi sympatisoisi tekijää. Toisin sanoen: mikäli 

haastatellut olisivat tienneet esimerkkitiedotteen tekijän, olisivat vastaukset saattaneet 

ainakin jossain määrin vääristyä, koska haastattelija, yhteistyössä tiedotteessa lisätieto-

jen antajaksi merkityn tutkijan kanssa, on tiedotteen tekijä. Haastateltavien henkilötie-

toihin liittyen tutkielmassa oli alun perin tarkoituksena, että haastatellut olisivat esiinty-

neet analyysissä omilla työnimikkeillään sekä omilla nimillään, mutta päätin myöhem-

min käyttää tutkielmassa haastateltujen asiantuntemuksen perusteella tehdyn ryhmitte-

lyn mukaisia lyhenteitä. Perustin ratkaisuni siihen, että omilla nimillä esiintyminen ei 
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lopulta ole tarpeellista tutkimuskysymykseni tarkastelun kannalta. Anonymiteettiä ei 

tosin kukaan haastatelluista vaatinut. 

 

Haastatteluissa käytin tallennusvälineinä Olympus WS-853 -mallista digitaalista sanelu-

laitetta sekä Zoom H2 -mallista digitaalista äänityslaitetta. Laitteet osoittautuivat käy-

tännössä mielestäni toimivaksi haastattelujen tallennusmenetelmäksi. Päätin käyttää 

tallentamiseen kahta eri laitetta, koska arvioin, että aineistonkeruun onnistuminen olisi 

näin kokonaisuudessaan varmempaa. Arvioni osui kohdilleen sikäli, että kahden haas-

tattelun kohdalla jompikumpi laitteista turvasi tallentamista toisen temppuiltua huolelli-

sesta valmistautumisesta huolimatta. Kirjallisia muistiinpanoja en käytännössä tehnyt 

lukuun ottamatta yleisluontoisia merkintöjä haastattelujen aikana. Teemahaastattelujen 

ajalliset kestot vaihtelivat tunnista kahteen tuntiin. Haastattelutilanteet onnistuivat mie-

lestäni kaiken kaikkiaan hyvin. 

 

 

3.6 Aineiston litterointi ja analyysin kirjoittaminen 

 

Viidentoista teemahaastattelun digitaalisesta äänitallennemateriaalista syntyi litteroitua 

eli sanasanaisesti puhtaaksikirjoitettua (Hirsjärvi & Hurme 2008, 138) aineistoa kaikki-

aan 161 täyttä A4-kokoista sivua. Äänitallennemateriaali litteroitiin käytännössä kuun-

telemalla tallennetta ja käyttämällä litteroimiseen tekstinkäsittelyohjelmaa. Litterointi 

tehtiin koko materiaali läpikäyden sanatarkasti, mutta kuitenkin siten, että tutkimusky-

symyksen tarkastelun kannalta epäolennainen informaatio jätettiin pois. 

 

Litteroidusta haastatteluaineistosta jäsennettiin ensin tiiviimpi versio analyysin kirjoit-

tamisen pohjaksi. Tässä vaiheessa litteroidusta aineistosta kiteytyi 87-sivuinen versio. 

Samalla aineistosta alettiin muotoilla alustavasti myös haastateltujen suoria sitaatteja. 

Analyysissä esiintyvät lyhyet sekä pidemmät sitaatit ovat tietoinen ratkaisu, jolla olen 

pyrkinyt tuomaan esiin sisällönanalyysissäni haastateltujen ”äänen”. Haastatteluaineis-

ton analyysiä tukevien sitaattien muotoiluissa on journalistinen ote, eli haastatteluvasta-

uksia ei ole sisällytetty analyysiin sellaisinaan tai vain hieman karsittuina. Sitaatteja 

valitessa ja muotoillessa on pyritty siihen, että ne toimisivat mahdollisimman havainnol-
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listavina esimerkkeinä niistä merkityksistä, joita puolistrukturoidulla haastattelumene-

telmällä tavoittelen, ja jotka puolestaan vahvistaisivat analyysiä. Olen kuitenkin pysynyt 

uskollisena haastatteluvastausten alkuperäiselle sanailmaisulle ja rakenteelle, sekä olen-

naisimpana asiana asiasisällölle. 

 

Lopullinen analyysi tarkentui siten, että jäsennellystä aineistosta tehtiin yksittäisten 

haastatteluvastausten merkitystulkintaa, haastateltujen ryhmittelyjen välistä vertailua, 

muiden lähteiden vertailua haastatteluvastausten merkityksiin – ja lopulta – näiden tul-

kintojen kirjallista tiivistämistä. 

 

 

4 TIETEESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

4.1 Tiedetiedotteen määritteleminen 

 

Minkälaista termiä tiedetiedotteesta tulisi käyttää? Tiedeviestinnän ammattilaisten haas-

tattelut osoittavat, että ei ole aivan sama kutsutaanko tieteen maailmasta tiedottavaa 

viestinnän muotoa tiedetiedotteeksi, tutkimustiedotteeksi, lehdistötiedotteeksi, media-

tiedotteeksi vai kenties tieteelliseksi tiedotteeksi. Tieteestä kertovan tiedotteen määritte-

leminen ei siis ole helppoa. 

 

Tiedote voidaan toki ensin määritellä yleisemmin. Se on yleensä yhteisön tai yrityksen 

medialle toimittama kirjallinen viesti, tiedonanto tai lausunto jostakin jo julkisuudessa 

olleesta tai julkisuuteen haluttavasta uutisarvoisesta asiasta. Tiedotteen tarkoituksena on 

toimia joko sellaisenaan tai uutiseksi muokattuna. Se voi myös toimia herätteenä tai 

taustatietona viestimen omalle aihetta käsittelevälle jutulle, joka saatetaan tehdä myös 

viiveellä. (Ojanen 2003, 49.) 

 

Yleisenä päätelmänä voidaan haastateltujen vastausten perusteella kärjistäen sanoa, että 

tiedetiedote ymmärretään pääsääntöisesti medialle suunnatuksi, tiiviiksi tiedotteeksi, 
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joka kertoo tieteellisen tutkimuksen tuloksista yleistajuisesti. ”[Tiedote] kertoo vaikean 

asian suomeksi. Termit on siis avattava” (TO4), toteaa eräs haastateltu toimittaja. Täl-

lainen tiedote voi olla joko uutinen sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti tarjota juttuvinkkiä 

toimittajille, jotka sitten ottavat yhteyttä yhteystietojen antajaan tai antajiin. Toisinaan 

tiedotettavaan asiaan liittyy myös tutkimuksesta julkaistu artikkeli: 

Mielestäni tiedotteessa pitäisi olla aina joku uusi havainto, joku uusi löydös, joka 

on tieteen ja tutkimuksen keinoin löydetty. Useinhan nämä menevät tiedemaail-

massa niin, että siihen liittyy joku julkaisu. Siinä vaiheessa, kun on julkaistu joku 

vertaisarvioitu artikkeli jossain, niin se on ikään kuin se piste, missä se tiedote 

tehdään, vaikka varsinaiset tulokset ovat saattaneet olla tutkijoilla tiedossa vaikka 

kuinka pitkään. (TI3) 

Tiedetiedotteen, niin kuin mikä tahansa tiedotteen, pitäisi sisältää uutinen, jotain 

muutosta menneeseen olotilaan tai ymmärrykseen. (TI1) 

 

Haastattelujen perusteella tieteellinen tiedote koetaan käsitteenä ongelmalliseksi. Tie-

teen ollessa tiedottamisen ja viestinnän aiheena tieteellinen-sana ei ole yksiselitteinen. 

Se ei tässä yhteydessä tarkoita yleisemmin tiedettä koskevaa tiedotetta: 

Ensimmäinen ajatukseni on heti se, että mitä on epätieteellinen tiedote? Mielestä-

ni tiedote on pelkästään tiedote, ja se voi käsittää ihan mitä tahansa. Jos se kertoo 

tutkimukseen liittyvästä asiasta, niin se on todennäköisesti tutkimustiedote. (AS3) 

Tieteellinen tiedote on minulle [terminä] vieras. Tulee mieleen, että [silloin] siinä 

olisi lähdeviitteitä ja tämmöistä, niin kuin tieteellisessä tekstissä muutenkin. Ehkä 

tässä tarkoitetaan tieteestä kertovia tiedotteita. Itse teen tiedotteita nimenomaan 

tieteestä ja tieteen tekemisestä, ja pääsääntöisesti median suuntaan. (TI2) 

Tieteellisen tiedotteen voidaan ymmärtää tarkoittavan lähinnä esimerkiksi tutkijoiden 

välistä viestintämuotoa: 

Jos se on [puolestaan] tarkoitettu muille kuin toisille tutkijoille, niin rajaisin, että 

’tiede- tai tutkimustiedote’ eli se on silloin muille, vaikka suurelle yleisölle tai jol-

lekin sidosryhmälle, mutta ei toisille tutkijoille. Tieteellisen viestinnän ymmärrän 

[siten], että silloin tutkijat puhuvat keskenään. (TO3)  

Käsitteen ymmärtämistä selkeyttää osaltaan myös havainto, että kun tutkijoille annetaan 

tieteellisen viestinnän koulutusta, niin silloin he opettelevat kirjoittamaan abstrakteja eli 

tieteellisen kirjoituksen tiivistelmiä tutkimuksiinsa. Sitten taas kun puhutaan ”tiedevies-

tinnästä, tutkimusviestinnästä tai popularisoivasta viestinnästä, niin silloin tutkijat opet-

televat kertomaan tavallisille ihmisille, mitä he tekevät” (TO3). 
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Näyttää siltä, että ratkaisevimmaksi tiedetiedotteen määrittelyä ohjaavaksi tekijäksi 

nousee haastattelujen perusteella kohdeyleisö, jolle tiedote kohdistetaan. Median ohella 

tutkimuksesta kertovia, yleistajuisia tiedotteita voidaan suunnata myös muun muassa 

sidosryhmille. ”Tutkimuksesta kertova tiedote voi kertoa tutkimustuloksista, tutkimus-

prosesseista, ja voi kertoa tutkijastakin, jos se pääsisältö on siinä työssä” (TO5), toimit-

taja kuvailee. Tiedetiedotteen nähdään eroavan esimerkiksi tapahtumatiedotteista sekä 

yliopiston muista tiedotteista siinä, että ”tiedetiedotteessa avataan aiheitta hieman syväl-

lisemmin” (TO5). Toisaalta yliopiston viestintäosasto voi tiedottaa tiedotteella myös 

opinnäytteistä, kuten graduista ja väitöskirjoista. 

 

Yksinkertaisimmillaan tiedetiedote tarkoittaa toimittajalle tiedotetta, joka kertoo tutki-

muksen tuloksen: 

Se on varmasti myös yleisin tiedetiedotteen muoto. Tokihan se voi kertoa myös 

paljon muuta – se voi olla esimerkiksi nimitysuutinen. Alkuviikosta tuli Helsingin 

yliopistosta tiedote: akatemiaprofessori Ilkka Hanski on kuollut – joka meni läpi 

valtavan monessa lehdessä. Sekin oli tiedetiedote. Sitten tiedetiedote voi tietysti 

kertoa vaikkapa tutkimuksen alkamisesta, jos siihen tarvitaan esimerkiksi yleisön 

apua ja halutaan rekrytoida ikään kuin koehenkilöitä tai kansalaistieteessä jopa 

tutkimuksen tekijöitä. [Silloin] se tiedote voi olla täysin tutkimuksen alkumetreil-

lä, jolloin ei ole mitään tuloksia, ja kerrotaan vain, mitä halutaan tehdä. (TO2) 

Sen pitää kertoa lyhyesti se, että kuka on tutkinut, missä on tutkinut, mitä on tut-

kinut, mitkä ovat tärkeimmät tulokset, ja mikä on niiden tulosten merkitys. Siinä 

se on tiivistettynä. Hyvä tiedetiedote kertoo nämä asiat selkeästi ja ymmärrettä-

västi. (TO1) 

 

Myös väitöstiedotteen tehneet käsittävät tiedetiedotteen siten, että se ”uutisoi tutkimuk-

sen tuloksista tiivistetysti niin sanotulle suurelle yleisölle” (VT2). ”Tiedetiedotteen pitää 

selkeästi, lyhyesti ja yleistajuisesti kohderyhmä huomioiden ilmaista se, mitä tutkimuk-

sessa on tehty ja miksi” (VT1). 

 

Viestinnän asiantuntija on toimittajan kanssa samaa mieltä siitä, että ”tiedetiedotteella 

voidaan kertoa tiedotusvälineille ja ehkä kunkin alan ammattiväestölle paitsi loppuun-

saatetun tutkimusprojektin tuloksista myös kuvata yhä meneillään olevaa tutkimuspro-
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jektia” (AS2). ”Se popularisoi tiedettä, ja tuo tiedettä ja sen tuloksia suuren yleisön tie-

toisuuteen. Jos ajattelen tiedetiedotetta terminä, niin se tarkoittaa mediatiedotetta, jossa 

on tietty muoto ja malli, ja joka lähetetään medialle” (AS1). 

 

 

4.2 Tiedetiedotteen tärkeimmät tehtävät 

 

Viestinnän asiantuntijat näkevät tiedetiedotteen tärkeimpänä tehtävänä tiedonvälityksen, 

joskin sillä on myös muita tehtäviä, kuten yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä näky-

vyyden tuominen tieteelle ja tutkijoiden työlle. 

 

”Näen sen niin, että se [tiedote] on tällainen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muoto, 

että yliopistot tavallaan tiedottavat laajemmalle yleisölle omasta toiminnastaan ja rele-

vanteista tutkimuksista” (AS2). Haastateltu asiantuntija mieltää tieteestä tiedottamisen 

myös eräänlaisena tutkijan tai tutkimusryhmän markkinointitoimintana sekä ”tietyllä 

tavalla myös julkisuuskuvan luomisena” (AS2). Toisen asiantuntijan mukaan tiedotteen 

tehtävän rakentaa lopulta tiedeviestijä itse, ikään kuin käsityönä: 

Minkälainen se [tehtävä] sitten yksityiskohtaisemmin on, niin sehän riippuu sitten 

yleisöstä. Näkökulma vuoropuheluun, dialogiin pyrkivässä viestinnässä on tietysti 

se yleisö, jota halutaan puhutella. Se [tehtävä] punnitaan joka kerta erikseen, eli 

tämä on ammattilaisen näkökulmasta käsityötä. Ei ole semmoista massameininkiä 

kuin mitä oli ennen vanhaan, vaan jokaisen kohdalla mietitään erikseen, että miksi 

tiedotetaan, mitä tiedotetaan ja kuka kertoo. (AS3) 

Asiantuntijanäkökulmasta nostetaan esiin myös tiedotteen tehtävä tiedeorganisaation 

tunnettuuden kehittäjänä: ”Kun organisaation kannalta ajattelee, niin se on tärkeää, että 

se myös kertoo organisaation toiminnasta – millaista tutkimusta yliopistossa tehdään” 

(AS1). 
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Tieteen tuloksista kertominen suurelle yleisölle on myös tiedottajien näkökulmasta tär-

kein tiedotteen tehtävä. Eräs haastatelluista nosti edellä mainitun tehtävän lisäksi esiin 

neljä huomionarvoista ”tiedotteen oheistuotetta” (ks. kuvio 3) (TI4): 

Kerrottaessa tieteen tuloksista annetaan samalla ehkä ratkaisuja joihinkin yksilön 
tai yhteisön ongelmiin. [Ratkaisut] voivat liittyä esimerkiksi sairauksien hoitoon, 
sosiaalipolitiikkaan tai rauhanvälitykseen. Kun median kautta välittyy tietoa siitä, 
että on löydetty jokin hoitotapa, niin sehän herättää ihmisissä toivoa. Minusta sillä 
on silloin aika syväkin merkitys, vaikkei sitä arkityössä välttämättä niin tulekaan 
ajatelleeksi. Toinen [oheistuote] on sitten se, että välittyy tietoa siitä, että tutkijat 
tekevät hyödyllistä työtä yhteiskunnassa. Kolmas on sitten se, että päättäjille tulee 
pätevää tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteossa. Sitten vielä yksi sivutuote on 
se, että tiedetiedotteen taustaorganisaation maine kasvaa. (TI4) 

 

Kuvio 3.  Haastattelussa esiin tulleet tiedetiedotteen ”oheistuotteet”. 

 

Välitettäessä tietoa tutkimuksesta toinen tiedottaja pitää tärkeänä sitä, että informaatio 

on tiedotteessa sellaisessa muodossa, että se voisi palvella suurta yleisöä mahdollisim-

man ymmärrettävästi. ”[Tiedotteen] tärkein tehtävä on tuottaa uutta tietoa saataville 

sellaisessa muodossa, että se ikään kuin voisi palvella jollain tavalla suurta yleisöä, niin 

Tiedetiedotteen 
tärkein tehtävä on 

kertoa tieteen 
tuloksista suurelle 

yleisölle 
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että oikeasti ymmärretään, että miksi sitä tutkimusta tehdään” (TI3). Yhtenä tiedetiedot-

teen tehtävänä voi hänen mukaansa olla myös tieteen avoimuuden periaatteiden vaali-

minen, toisin sanoen läpinäkyvyys. ”Vaikka tiedettäisiin, että tämä ei ehkä välttämättä 

kiinnosta [monia], niin siitä pitää kertoa sen takia, että on ikään kuin velvollisuus kertoa 

siitä, mitä tieteessä tapahtuu” (TI3). 

 

Erään haastatellun tiedottajan mukaan tiedetiedotteelta vaaditaan samoja ominaisuuksia 

kuin miltä tahansa tiedotteelta: ”Sen pitää kiinnostaa vastaanottajaa ja sen pitää aiheut-

taa hurmos siitä, että tämä asia ylittää uutiskynnyksen tässä mediassa” (TI1). Toisaalta 

hänen mukaansa juuri tiedetiedotteen tehtäviin kuuluu argumentoinnin laadun varmis-

taminen. ”Varsinkin erottaminen huuhaasta on keskeistä. Uutisen merkittävyyden näkö-

kulmasta keskeistä on myös se, sanooko asian vähemmän meritoitunut kuin enemmän 

meritoitunut [henkilö]” (TI1). Yhteiskunnan kannalta merkittävien tutkimustulosten 

leviämisen positiivisina sivuvaikutuksina voidaan tiedottajan mukaan nähdä paitsi tie-

teentekijöiden tunnettuuden lisääntyminen myös apu rahoituksen saamisessa uusia tut-

kimuksia varten. 

 

Toimittajanäkökulmasta tiedetiedotteen tehtävänä on paitsi yleistajuistaminen myös 

mielenkiinnon herättäminen uutisointia silmällä pitäen: 

Tärkein tehtävä on mielestäni kertoa ymmärrettävästi tieteestä ja tutkimuksesta. 

Itselleni se yleistajuisuus on tärkeä, jotta se herättää mielenkiintoa tutkimusta koh-

taan, ja avaa tutkimusta myös ulkopuolisille. Toki tiedetiedotteen kohderyhmä voi 

olla myös yliopiston sisällä: myös eri alojen ihmiset vaativat yleistajuista tietoa. 

[Tiedote] herättää mielenkiintoa, välittää tietoa sekä avaa niitä prosesseja siellä 

taustalla. (TO5) 

Toimittajan mielenkiinto uutisoida tiedotettavasta asiasta herää usein sähköpostiviestin 

otsikon perusteella. Otsikointiin ja muihin tiedetiedotteen laatimisen yksityiskohtiin 

palataan tässä tutkielmassa myöhemmin. Kiinnostava otsikko on kuitenkin tiedotteen 

läpimenon kannalta keskeinen myös sähköpostin aiheena, josta riippuen koko tiedote 

saattaa jäädä jopa kokonaan ilman huomiota: 

[Tiedotteen] tärkein tehtävä on antaa työkaluja sille kohderyhmälle, mille se on 

tarkoitettu. Ja koska minä katson tätä asiaa toimittajan näkökulmasta, niin kyllä 

sen pitää antaa toimittajalle riittävästi aineistoa, että toimittaja pystyy tekemään 
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siitä jutun. Sen pitää herättää mielenkiinto – minäkin luen sähköpostista vain otsi-

kon, ja jos se otsikko ei herätä mielenkiintoa, niin se on sitten sillä selvä. (TO1) 

 

Väitöstiedotteen laatijan näkökulmasta informatiivisten tiedetiedotteiden kautta tieteen-

tekijälle avautuu kaiken kaikkiaan mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen vuoropu-

heluun: 

[Tiedotteen tärkeimpiä tehtäviä ovat] yhteiskunnalliseen vuoropuheluun osallis-

tuminen ja innovaatioiden levittäminen elinkeinoelämään, ja ihan sivistyksen li-

sääminen yhteiskunnassa ja tämän ”norsunluutornin” purkaminen kirjaimellisesti. 

(VT3) 

 

 

4.3 Tiedetiedotteen lähettäjänä ja vastaanottajana 

 

Tieteestä kertovien tiedotteiden laatimiseen haastatelluilla tiedeviestinnän ammattilaisil-

la on kaksijakoinen suhde. Tiedotteet voivat olla inspiroivia työtehtäviä etenkin silloin, 

jos niiden laatija lähestyy asiaa tiedottamisen kautta saatavien hyötyjen näkökulmasta. 

Toisaalta tiedotteet ovat monelle lähettäjän asemassa työskentelevälle niin sanotusti 

peruskauraa. 

 

Toisinaan lähettäjän ja vastaanottajan roolit voivat vaihdella työnkuvan sisällä, jolloin 

esimerkiksi harvemmin tapahtuva vastaanottaminen voi olla pitkäänkin tiedotteiden 

parissa työskennelleelle opettavainen kokemus: ”[Tiedotteet] ovat aika innostavia ja 

kiinnostavia tehdä. Ja sitten taas jos niitä vastaanottaa, vaikka meillä niin ehkä harvem-

min tapahtuukin, niin on aina mielenkiintoista nähdä, että kuinka joku kollega on kerto-

nut jonkin asian. Siitä oppii hyvin paljon” (TI4). 
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Se, millä tavoin tiedottajana työskentelevä tiedotteita laatii, voi vaihdella ammattikun-

nan sisällä esimerkiksi organisaation intressien mukaan. Joissakin tapauksissa tiedottaja 

voi toimia tiedotteiden suhteen myös päinvastaisessa roolissa, eli niiden vastaanottaja-

na: 

En useinkaan alusta asti laadi varsinaisia tiedetiedotteita, vaan ehkä enemmänkin 

käytän muiden laatimia tiedotteita, ja tuon sitten edustamani organisaation näkö-

kulmaa niihin. Olen sitten mahdollisesti näihin tutkijoihin yhteydessä. Tilailen eri 

korkeakoulujen tiedotteita, ja niitä tulee välillä hyvinkin paljon. Kaikki eivät ole 

välttämättä taas sen oman työn kannalta relevantteja. Eli siinä on välillä vähän ris-

tiriitainenkin suhde. (TI3) 

Molemmissa tapauksissa tiedottaja on kuitenkin tiedotteiden parissa työskennellessään 

usein tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Tämä yhteistyö korostuu varsinkin yli-

opistotiedottajilla: 

Teen tiedotteita yhdessä tutkijoiden kanssa siitä heidän tutkimuksestaan; tutki-

muksen tuloksista ja sitten jos jotain hankkeita päättyy ja tämmöisistä. Sieltä tulee 

sitä tietoa. Sitten minä autan sen tekstin muokkaamisessa, kohderyhmien mietti-

misessä ja siinä itse lähettämisprosessissa sekä toimittajien kontaktoinneissa. 

(TI2) 

Organisaatiolla voi myös olla tiedotteiden suhteen erilaisia vaatimuksia, kuten ”määrä-

muotoisuus ja näin ollen ennustettava luettavuus” (TI1). Toisissa tiedetiedotteissa kes-

keisempää on puolestaan ”uutisen kärjen etsiminen uudesta tiedosta, kun taas vaikkapa 

rahoituspäätöksistä kertovissa tiedotteissa uutinen on se, että päätökset on tehty” (TI1). 

 

Tiedeorganisaation palveluksessa työskentelevä toimittaja asennoituu tiedotteisiin sa-

nomalehtitoimittajien tapaan uutisnäkökulmasta, jolloin varsinaista tiedotteen kirjoitta-

mista antoisampaa voi usein olla itse tiedotettava asia eli tiedotteen sisältö: 

Kaikki meiltä lähtevät tiedotteet silmäilen läpi, ja muutenkin olen aina kiinnostu-

nut tiedeuutisista. Mutta se on muotona mielestäni sama kuin uutinen sanomaleh-

dessä. Se on semmoinen tavallaan vakioitu niin, että se on kirjoittajalle tietyllä ta-

valla tylsä – se sisältö on itse asiassa ainoa kiinnostava, mutta sillä muodolla ei 

hirveästi pysty kikkailemaan. (TO5) 

Tiedeorganisaation toimittaja toteaa kiinnostuksen tutkijoiden työhön motivoivan tie-

dottamisprosessia: 

Toistaiseksi tutkijat tarvitsevat siinä apua. Jos tutkija tekee aloitteen ja ehdottaa 

aihetta, [niin siihen pyritään], että jollakin tavalla sitä asiaa tiedotetaan. Olen aina 

ollut kiinnostunut siitä, mitä tutkijat tekevät, hyvinkin monella alalla, ja sehän an-
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taa sitten motivaatiota työhön, että jaksaa heidän kanssaan viedä asiaa eteenpäin. 

(TO3) 

 

Sanomalehdessä työskentelevä toimittaja kokee tiedetiedotteet tärkeiksi uutislähteiksi, 

jos ne ovat ”sujuvasti kirjoitettuja” (TO4). Sanomalehtitoimittajan työ tiedetiedotteiden 

kohdalla on haastattelujen perusteella yksinomaan tiedotteiden vastaanottamista ja nii-

den hyödyntämistä juttuaineistona. Eräs haastatelluista kuvailee suhdettaan tiedetiedot-

teisiin seuraavasti: 

Se on täysin vastaanottamista, eli minä luen niitä ja poimin sieltä aiheita uutisiin. 

Niistä voidaan tehdä juttuja joko ihan siitä nimenomaisesta tuloksesta ja työstä, 

mistä se tiedote kertoo tai voidaan sitten miettiä, että saisiko tästä jonkun laajem-

man jutun, jolloin se tiedetiedote on ikään kuin semmoinen sysäys. Sitten [mah-

dollisesti] laajennetaan näkökulmaa, hankkimalla esimerkiksi lisää tietoa siitä ai-

heesta tai viemällä se jollakin tavalla tavallisen lukijan elämään. Olen siis vas-

taanottaja ja yritän keksiä niistä mahdollisimman hyviä juttuaiheita. (TO2) 

Toinen niin ikään vastaanottajaksi itsensä mieltävä toimittaja jatkaa, että hieman leik-

kisämmin ajateltuna hänen suhteensa tiedetiedotteisiin on ”hyvin tiukasti selkeä työsuh-

de. Se on se sana, millä minä sitä kuvaan. Minä en lue vapaa-aikana tiedotteita. Minä 

luen juttuja, lehtiä, kirjoja tai muuta” (TO1). 

 

Jo edellä on käynyt ilmi lähettäjäosapuolen, kuten esimerkiksi yliopistoviestijöiden, 

tiivis yhteistyö tieteentekijöiden kanssa. Suhde tiedotteisiin mielletään hyvin arkipäiväi-

seksi työksi, jossa tekstejä muokataan yhdessä tutkijoiden kanssa tai heidän työnsä poh-

jalta, toivottuun suuntaan. Asiantuntijan näkökulmasta työkenttä tiedotteisiin liittyen voi 

sijoittua ohjaamisluonteisena myös varsinaisten lähettäjän ja vastaanottajan roolien vä-

lille. 

 

Väitöstutkimuksestaan tiedotteen laatineen suhde tiedetiedotteisiin voi puolestaan olla 

luonteeltaan tarkkaileva: 

Luen tosi paljon erilaisia tiedetekstejä ja olen vastaanottajana hyvin kriittinen. 

Alan nimittäin heti etsiä niitä olennaisia juttuja, mitä niissä pitäisi kaikkien sään-

töjen mukaan olla. Elikkä onko [siellä] tulokset, kaikki mahdolliset taustat ja tut-

kimuksen tavoitteet ja kaikki tämmöiset. (VT1) 
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4.4 Vuorovaikutuksen kehittäminen 

 

Haastatellun tiedottajan mukaan tiedetiedotteita lähetettäessä ja vastaanotettaessa syntyy 

vuorovaikutusta lähinnä tarpeen vaatiessa. Yleisimmin vuorovaikutustilanne syntyy 

siten, että tiedotteen vastaanottaja ottaa lähettäjään yhteyttä lisätietoja kysyäkseen. Toi-

nen tiedottaja puolestaan näkee, että tutkijoiden kannattaisi miettiä yhteistyötahoverkos-

tojaan vuorovaikutuksen kehittämisen näkökulmasta: 

Nimenomaan juuri siten, että tutkija itse miettisi vähän laajemmin sitä yhteistyö-

tahojensa määrää, että se ei ole pelkästään ehkä se oma kotiorganisaatio, joka tie-

tysti saa ensimmäisenä tiedottaa siitä asiasta. Sitten sen jälkeen kun se tieto on 

ikään kuin jo julkista, tutkija voisi miettiä, että ketkä muut voisivat tehdä tästä jut-

tuja. (TI3) 

 

Pohjan tiedottajan ja toimittajan tai tutkijan ja toimittajan vuorovaikutukselle luo kui-

tenkin lähtökohtaisesti hyvin laadittu tiedote: 

Tiedotteiden täytyy olla luotettavia ja hyvin laadittuja. Silloin ne huomioidaan pa-

remmin ja onhan se toimittajillekin mukava, jos he voivat luottaa siihen, että lä-

hettäjä lähettää oikeaa ja hyvää informaatiota. Sitten toki ihan yhteydenpito toi-

mittajien kanssa auttaa niitä vastaanottajia, että ne sitten tietävät enemmän siitä 

yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta ja ovat sitten ehkä kiinnostuneempia niistä 

tiedotteista. (TI2) 

Eräs tiedottajista toteaa, että vuorovaikutuksen kehittämistarpeita arvioitaessa voi olla 

hyödyllistä tiedostaa vuorovaikutukseen mahdollisesti heijastuvat erilaiset asetelmat. 

Hänen mukaansa tiedeorganisaatio voi lähettäjänä olla suodattanut tietoa, ennen kuin se 

lähetetään medialle: 

Jos lähettäjä on tutkija ja vastaanottaja on media, niin siinä on aika paljon erilai-

sempi tilanne kuin siinä, että se lähettäjä on tiedeorganisaation viestintäyksikkö ja 

vastaanottajana media. Tässä on mielestäni kaksi erilaista asetelmaa. Tällä hetkel-

lä voisi sanoa, että tutkijoiden kyky ja halu viestiä omasta tutkimuksesta on mer-

kittävästi parantunut viimeisinä vuosina. (TI1) 

Tutkijoiden keskuudessa yleinen ongelma tiedottamisen suhteen on hänen mukaansa 

ollut se, että 

[Tutkijat] ovat olleet kauhean kiinnostuneita, että tulevatko faktat oikein. Jos fak-

tat eivät tule oikein, niin se on suurin piirtein uran romahdus. Näinhän ei tieten-

kään ole, koska useimmiten jutun sisällöstä vastaa toimittaja, joka allekirjoittaa 
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sen omalla nimellään. Silloin, jos tulkintoja on tehty, niin tulkintojen tekemisestä 

vastaa toimittaja, eikä se lähde. (TI1) 

Toisaalta esimerkiksi rahoituspäätöksistä tiedotettaessa myös suuri yleisö voi olla vas-

taanottajana, mikä tarjoaa vuorovaikutukselle edelleen erityyppisen asetelman. Tiedotta-

ja jatkaa: 

Jos meillä on media vastaanottamassa sitä tiedotetta, niin silloin me voimme aja-

tella, että meillä on mahdollisuus käyttää hieman monimutkaisempaa ja tieteelli-

sempääkin argumentaatiota siinä, ja sitten se media tekee sen mahdollisen suoda-

tuksen siitä. (TI1) 

 

Tiedeorganisaatiossa työskentelevän toimittajan mukaan vuorovaikutusta voitaisiin pa-

rantaa myös kehittämällä kommentointimahdollisuuksia: 

Käytännössä kaikki tiedotteemme menevät verkkoon. Mielestäni olisi ihan kiva, 

jos meillä olisi kommentoimisen mahdollisuus. Moderoituna toki jotta se olisi asi-

allista, eli jonkun olisi pakko vilkaista [kommentointi] ennakkoon läpi, että se py-

syisi semmoisena asiallisena ja laadukkaana. (TO5) 

Internetin tarjoamien mahdollisuuksien kautta vuorovaikutteisuus voi korostua myös 

tiedotteen yhteyteen liitettävien verkkolinkkien kautta. ”Tiedotteeseenhan voidaan ny-

kyisin liittää paljonkin linkkejä, jotka antavat lisää tietoa aiheesta, että mihin kaikkeen 

tämä liittyy”, eräs haastateltu (TO3) kertoo. 

 

Sanomalehtitoimittajat pitävät vuorovaikutuksen kannalta olennaisimpina asioina tie-

dotteen selkokielisyyttä ja hyviä yhteystietoja sekä henkilökohtaisia kontakteja: 

Tiedotteiden lukemista ja vastaanottamista ei saisi tehdä kovin paljon työlääm-

mäksi. Minullekin tulee suurin osa suomalaisten yliopistojen tiedotteista, ja jos 

sieltä esimerkiksi ruvettaisiin perään soittamaan tai kyselemään, että haluaisitteko 

tähän jotakin lisätietoa tai haastateltavaa, niin minähän olisin puhelimessa kaiket 

päivät. Mieluummin niin päin, että jos tarjolla on näitä haastateltavia tai muuta 

matskua, niin siitä olisi selkeät yhteystiedot tiedotteessa. (TO2) 

Toinen toimittaja pitää ensiarvoisen tärkeänä tiedeorganisaatioon sekä tutkijoihin muo-

dostuneiden kontaktien ylläpitämistä: 

Olen huomannut, että tavallaan semmoinen työsuhde menee sen tiedotteen yli, ja 

että sieltä tulee usein muutakin kuin pelkkä tiedote. Kun on semmoinen henkilö-

kohtainen suhde, niin voi soittaa ja kysyä, että kuka teillä tietäisi tästä parhaiten 

tai että mistä minä saisin tästä tietoa? Ehkä kaikista tärkeimpiä ovat juuri tämmöi-

set henkilökohtaiset tapaamiset ja kontaktit. (TO1) 



39 
 

Tiedotteenvälityspalvelut hyvine rekistereineen mahdollistavat asiantuntijan mukaan 

yleensä sen, että tutkimusorganisaatiosta tai vaikkapa tutkimusrahoittajalta lähetetty 

tiedote leviää toivotulla tavalla. Hän kuitenkin muistuttaa, että tänä päivänä se ei vält-

tämättä riitä: 

Jos yksittäinen tutkija tekee [tiedotteen], vaikka harvemmin näin ehkä tapahtuu, 

eli siinä on aina joku viestintä välissä, niin kannattaa sitten ottaa sitä suoraa vuo-

rovaikutusta ja varmistaa joillekin toimittajille se, että minulta tuli nyt tämmöinen 

tiedote. (AS4) 

Vapaamuotoisemmat tiedotustilaisuudet, vaikkapa aamukahvin merkeissä, antavat puo-

lestaan tutkijoille ja toimittajille mahdollisuuden tiedotteen lähettämistä ja vastaanotta-

mista suorempaan vuorovaikutukseen. Tärkeintä vuorovaikutteisuudessa on tiedotteen 

kohdalla lopulta tiedottamisprosessin lopputulos, jossa tieteelle saadaan näkyvyyttä: 

Varmaan kaikki semmoiset keinot käytetään, joilla saadaan luotettava lopputulos, 

joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Vuorovaikutustilanteessa on tärkeää, että jokai-

nen saa siitä jotain, eli tiedottaja saa viestinsä eteenpäin, tutkija saa hakemaansa 

näkyvyyttä asialleen, toimittaja saa rungon jutulleen ja hyvän jutun, ja että lehdel-

lä on lukijoita. (AS3) 

Toisen asiantuntijan mukaan yleistajuinen, tiedottava ja ehkä markkinoivakin kirjoitta-

minen koetaan tutkijoiden keskuudessa lajina usein hieman vieraaksi: 

Ainakin se on sellainen [laji], mitä pitää harjoitella ja kokeilla. Varmaan tutkijoi-

den kykyä kirjoittaa yleistajuisesti ja tiedottavasti voidaan parantaa, mutta ehkä 

parantaa voisi myös toimittajien kykyä ymmärtää tutkijoiden sielunmaisemaa. Jos 

konkreettisesti ajatellaan, niin kurssittamisen tai ohjemateriaalien kautta se ehkä 

voisi kehittyä. (AS2) 

 

Väitöstutkimuksistaan tiedottaneet lähestyvät vuorovaikutteisuuden kehittämistä kohde-

ryhmien määrittelyn kautta, eli ”mietitään, että kenelle viestitään, mikä on se kanava ja 

minkälaisilla sanavalinnoilla ja minkälaisin termein viestitään” (VT3). Eräs haastatel-

luista muistuttaa, että vuorovaikutteisessa tiedeviestinnässä ei tiedotettaessakaan tule 

pidättäytyä yksinomaan ennalta laadituissa tiedetiedotteissa: 

Vuoropuheluahan voi käydä sosiaalisessa mediassa, semmoisten ihmisten kanssa, 

jotka ovat somessa ja vuorovaikuttavat siellä. Lisäksi voi tehdä erilaisia seminaa-

reja tai workshoppeja yliopiston sisällä, tai sitten pyrkiä järjestämään elinkei-

noelämän kanssa yhteisiä foorumeita mihin voi mennä. Tiedeviestijän pitäisi osata 

käyttää eri kanavia ja tuottaa tekstiä, videoita ja ääntä, olla monipuolinen niissä 

viestintätaidoissa. (VT3) 
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Väitöstiedotteen kohdalla eräs haastatelluista toteaa kaivanneensa, ei niinkään ”välipor-

taana” tiedotteen pohjalta jutun kirjoittavan toimittajan, vaan informaation loppukäyttä-

jän, suuren yleisön, näkökulmaa etenkin tiedotteessa käytettävien käsitteiden osalta: 

Jos ajatellaan vastaanottajalla lukijaa, joka siellä aamukahvipöydässä sitä lukee, 

niin itsestä jotenkin tuntui omaa tiedotetta tehdessä, että minulla ei oikein ole pää-

syä sinne vastaanottajan maailmaan. Vaikka itsekin on lehdenlukija, niin huomaa, 

että on jotenkin päätynyt ihan omaan maailmaan sen oman tutkimuksen kanssa, ja 

ajattelee, että kaikkihan tämän tietävät. Minulla oli semmoinen olo, että voi kun 

pääsisin jututtamaan sitä vastaanottajaa, niin olisi hauska kuulla, että minkälaisia 

toiveita hänellä olisi esimerkiksi sille tekstilajille. (VT2) 

Kohderyhmän huomiointia ei voi liikaa korostaa tiedotteen sisältöä muotoiltaessa. Tä-

hän liittyvät vahvasti myös sanavalinnat sekä ymmärrettäväksi jäsennelty teksti: ”Lähet-

täjähän pysyy aina vakiona, mutta vastaanottajana voi olla erilaisia populaatioita, erilai-

sia ihmisiä. Jos ei kukaan saa tolkkua siitä tiedotteesta, niin silloin se vuorovaikutus on 

aika lailla nolla” (VT1). 

 

 

5 TIEDETIEDOTTEEN KOHDERYHMÄT 

 

5.1 Kohderyhmien tunnistaminen 

 

Minkälaisia kohderyhmiä tieteestä kertovalla tiedotteella voi olla? Kohderyhmien ja -

yleisöjen tunnistaminen nousi haastatteluissa esiin jo tiedetiedotteen tehtävien määritte-

lyn yhteydessä. 

 

Ylivoimaisesti suurimmaksi kohderyhmäksi nousi media, jonka tehtävänä on välittää 

tieteestä tietoa niin sanotulle suurelle yleisölle. ”Omassa työssäni media on suurin koh-

deryhmä, ja sitten median kautta tietysti ne median käyttäjät, eli suuri yleisö on sitä 

kautta tavoitekohderyhmä”, kiteyttää eräs haastatelluista tiedottajista (TI2). Toimittajat 

jatkavat, että 

Keskeinen ryhmä on varmaan toimittajat, ja toimittajista vielä erityisesti tiedetoi-

mittajat, jotka työkseen kirjoittavat näistä asioista, vaikka nykyäänhän lähes kaik-
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ki toimittajat kirjoittavat kaikesta. Toimittaja on välilinkki, mutta nykyään, kun on 

tämä internet ja sosiaalinen media, niin kannattaisi ehkä tavoitella suurta yleisöä 

myös ihan suoraan niiden kautta. Yksi kohderyhmä voisi olla toiset tutkimusryh-

mät. (TO1) 

Niin sanottu tavan lukija, eli suuri yleisö, on useimpien tiedetiedotteiden kohde-

ryhmä silloin, kun tiedotetaan isoille sanomalehdille tai muille isoille medioille. 

Sitten voi tietysti ajatella, että tutkijat tekevät tiedotteita toisilleen, mutta käytän-

nössä tämä puoli on aika hyvin hoidettu tieteen omien konventioiden kautta: kuten 

artikkelit, kongressiabstraktit, esitelmät ja muut tämmöiset. En tiedä, kuinka pal-

jon semmoisille [tiedotteille] oikeasti on tutkimusmaailmassa tarvetta, mutta ei kai 

se ajatuksena mahdotonkaan ole. (TO2) 

 

Tieteellisen viestinnän näkökulmasta tiedotteen kohderyhmänä voi siis olla myös tie-

deyhteisö, joko tutkijan oman alan tai vastaavasti toisen tieteenalan sisällä. Tällaiseen 

viestintään liittyvät usein tutkijoiden omat tieteelliset julkaisut, muistuttaa eräs haasta-

teltu. ”Tiedeyhteisölle se tieto menee ehkä enemmän niiden tieteentekijöiden omia reit-

tejä. Toki tieteentekijät lukevat myös sanomalehtiä ja muita ihan samalla tavalla”, toi-

nen haastateltu (TI2) lisää. 

 

Sanomalehtien ohella suuri yleisö voi kiinnostua tiedeaiheista myös seuraamalla esi-

merkiksi yliopistojen omia tiedotuskanavia, kuten sosiaalista mediaa. Kohdeyleisöksi 

mielletään lisäksi tiedeorganisaatioiden ja -yhteisöjen yhteistyökumppanit, eli ”tahot, 

jotka eivät ehkä suoraan rahoita tai omista sitä tutkimusta sinänsä, mutta liittyvät siihen 

tavalla tai toisella tarjoamalla erilaisia palveluita” (TI3). Tiedetiedotteen kohderyhmän 

voivat tiedeorganisaation sidosryhmien ohella muodostaa myös eri alojen, kuten teolli-

suuden tai tietotekniikka-alan, erikoislehdet. Rahoituspäätöksistä tiedottavan organisaa-

tion viestinnässä keskeisellä sijalla on myös hakuviestintä, jonka tehtävänä on ohjeistaa 

tutkimusrahoituksen hakemista yksiselitteisesti. Silloin kohdeyleisönä ovat useimmiten 

yliopistojen tutkimusasiamiehet, ”jotka sitten edelleen mutustelevat sen ohjeistuksen ja 

kertovat sen oman yliopistonsa hakijakandidaateille” (TI1). 
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Ajateltaessa tiedetiedotteen myötä mahdollisesti syntyvää uutista esimerkiksi sanoma-

lehdissä, mieltää eräs toimittajista kohderyhmäksi kaikki kansalaiset, aina nuoria ja lap-

sia myöten. Toinen toimittaja toteaa kohderyhmistä näin: 

Kyllä ne ovat kaikki, jotka pystyvät lukemaan, jos tekstiä käytetään. Pienemmät 

voivat jopa katsoa kuvaa. Sitten taas ovat sidosryhmät, joita tiedetiedotteella voi-

daan lähestyä hyvin profiloidusti. Yliopistolle tärkeitä ovat lukiolaiset, joista osa 

voi kiinnostuneita ryhtymään tutkijoiksi. Yksi ryhmä on yritykset, jotka voivat 

hyötyä siitä tiedosta, mitä tutkimuksessa syntyy. Sitten on suuri kansalaisten 

joukko, joka kuitenkin osallistuu kustannuksiin, ja jolle pitäisi pystyä kertomaan, 

miksi yliopistotutkimusta on olemassa. (TO3) 

Media on tiedonvälittäjänä suurin kohderyhmä tutkimuksesta tiedotettaessa myös vies-

tinnän asiantuntijoiden mielestä. Tiedotusvälineiden kautta tieteen tulosten siis uskotaan 

tavoittavan suuren yleisön sekä päättäjät varmimmin. Tutkimusmaailmaa edustavalle 

asiantuntijalle tärkeitä arvoja ovat tiedonvälityksessä etenkin uskottavuus ja luotetta-

vuus, joiden suhteen ”toimittajilla on korostuva rooli jatkossa” (AS3). 

 

Tiedotettavan asian eteneminen uutiseksi tai laajemmaksi jutuksi ei ole kuitenkaan it-

sestään selvää, vaikka esimerkiksi lehdistön tunnistaisi kohderyhmäksi. Tällaisen ha-

vainnon toteaa tehneensä ammattitiedottajia vähemmän tiedotteita laativa haastateltu: 

Ne kanavat ovat itselläni teollisuus, yritykset ja toimittajat lehdissä. Ongelmana 

on, että toimittajat eivät vastaa viesteihin, eli lehdistöön on mielestäni kaikista 

vaikein saada se vuorovaikutus. Ehkä ne ovat niin infotulvassa. Some onneksi 

mahdollistaa sen, että henkilökohtaisten kontaktien kautta saa suoraan levitettyä 

niitä ajatuksia sinne yrityksiin. (VT3) 

Toinen väitöstiedotteen laatijoiden ryhmän edustaja huomioi kohderyhmien tunnistami-

sen olevan tutkijoille tärkeää tiedekuntien yhteiskunnallisen palvelutehtävän toteuttami-

sen kannalta. Hän kuitenkin lisää, että varsinkin suuren yleisön tapauksessa juuri tietys-

tä tutkimusaiheesta kiinnostuneiden lukijoiden tunnistaminen voi olla haastavaa, johtu-

en kohderyhmän sisällä vaihtelevista intresseistä. Hänen mukaansa esimerkiksi sanoma-

lehden uutinen ilmansaasteiden vaikutuksesta hömötiaisten lisääntymiseen voi toimia 

toiselle lukijalle viihdyttävänä juttuna ja toiselle taas mielenkiintoisina tutkimustuloksi-

na. Kolmas ryhmän haastateltu (VT1) toteaa lajitelleensa kohdeyleisöt kolmeen ryh-

mään: akateeminen väestö globaalisti ja kansallisesti, yliopiston opiskelijat tieteellisen 

ja yleistajuisen välimaastossa sekä suuri yleisö.  
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5.2 Miten puhua kohdeyleisölle? 

 

Tiedetiedotteen tai tiedotettavan aiheen kohderyhmä voidaan asiantuntijoiden mukaan 

huomioida tiedotetta laadittaessa. Tiedotteen kohdeyleisölähtöisessä suunnittelussa on 

tärkeää pohtia muun muassa puhetapaa sekä sitä, tulisiko tiedotteen olla kirjoitustyylil-

tään lehtijuttua muistuttava. Eräs haastateltu nostaa kohderyhmäajattelusta esimerkiksi 

seniorit: 

Jos tutkimus koskee esimerkiksi vanhusten terveyteen liittyviä juttuja, niin kohde-

ryhmää voi tarkentaa ja ottaa ikääntyvät siinä erityshuomioon. Kohderyhmän, 

esimerkiksi median, voi myös valita sen mukaan. Jos se on taas suunnattu nimen-

omaan saman alan tieteentekijöille, niin sitten se sisältökin voi olla tieteellisempi 

siten, että käyttää enemmän alan termistöä. Lähtökohtaisesti ajattelen kuitenkin, 

että kyllä se aika yleistajuista tekstiä pitäisi olla. (AS4) 

Puhetavan lähtökohta on hänen mukaansa asiallisuus. Tiedotteen voi myös kirjoittaa 

juttua muistuttavaksi, eli ”mahdollisimman paljon siihen tyyliin, että toimitukset voivat 

ottaa sen suoraan verkkoon tai painettuun lehteen. Mitä helpommaksi toimittajan työn 

tekee, niin sitä paremmin se [tiedote] menee läpi” (AS4). 

 

Kohderyhmien huomioiminen voi tapahtua käytännöllisimmin keskustelussa viestinnän 

edustajan ja tutkijan kanssa. Viestinnän ammattitaito auttaa tieteentekijää tunnistamaan 

oikean puhetyylin. ”Sinun pitää tuntea yleisö, että tiedät miten sille puhutaan, jos haluat 

saada aikaiseksi jonkun vaikutuksen”, asiantuntija toteaa ja jatkaa, että 

Tavallaan lähdetään aina siitä, että mikä on se tavoite, että miksi halutaan nostaa 

esille tällainen puheenvuoro. Välineet ja kohdeyleisö sanelevat sen puhetavan. Jos 

lähetetään tutkimuksesta kertova tiedote esimerkiksi kansainväliseen jakeluun, 

niin kyllä siellä visusti seurataan ohjeistuksia ja viitteitä, ja se kieli on paljon kan-

keampaa ja tylsempää verrattuna siihen, että sinä heität jonkun tviitin. (AS3) 

Tutkijanäkökulmasta kohderyhmän määrittely, mikä luo pohjan kohderyhmän huomi-

oimiselle, ei ole välttämättä helppoa: 

Työpöydän ääressä ei ole helppoa miettiä, että ketä se lukijakunta tulee olemaan. 

Luulen, että tiedote on tyypillisesti juuri sellainen tekstilaji, jossa saattaa olla usei-

ta kohderyhmiä. Saatetaan kirjoittaa samanaikaisesti sekä maallikoille että asian-

tuntijoille, ja sitten esimerkiksi vaikka rahoittajille. Huomiointi on ylipäätään sitä, 

että miten asioita taustoitetaan, pitääkö joku asia selittää tarkemmin vai riittääkö, 

että mennään suoraan asiaan. (AS2) 
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Toinen asiantuntija muistuttaa, että kaikkia kohderyhmiä ei tavoiteta välttämättä tiedot-

teella. Tällaisissa tapauksissa tutkijan kanssa voidaan miettiä muita tapoja viestiä asias-

ta. 

 

Tiedeorganisaation tiedottajat tiedottavat lähtökohtaisesti yleistajuisesti medialle. Toi-

selle tiedeyhteisölle suunnattuja tiedotteita laaditaan harvoin, ja silloin tiedote koskee 

yleisimmin tutkimuksen sijaan organisatorista asiaa. Olennaista on kuitenkin huomioida 

kohderyhmät kohderyhmän sisällä, eli median kohdalla esimerkiksi suurempien sano-

malehtien eri osastot. Yleisellä tasolla ajateltuna on keskeistä tiedottaa lääketieteestä 

niille, joita se kiinnostaa ja taloudesta vastaavasti niille, joita se kiinnostaa. Tietotoimis-

tolle saattaa puolestaan soveltua melkein aihe kuin aihe. 

Tärkeä ominaisuus tiedetiedotteelle on kohderyhmästä riippumatta ymmärrettävyys 

(uutiskriteereitä käsitellään myöhemmin luvussa 7): 

Selkeys ja yleistajuisuus eivät mene hukkaan millään kohderyhmällä, eli oikeas-

taan ei voi ajatella, että jollekin kohderyhmälle voisi kirjoittaa sen vaikeammin 

kuin toiselle, mutta ehkä sen asian syvyydessä voi olla sitten eroja niiden kohde-

ryhmien välillä. Jos tutkijat esimerkiksi kehittävät uudenlaista aurinkokennoa, niin 

energia-alan mediaa ja sitä kautta sen asian asiantuntijoita, muita kuin tutkijoita, 

ehkä kiinnostaa vähän syvällisemmin se, että mikä siinä on se tekninen uutuus. 

Suurta yleisöä taas ehkä kiinnostaa ylipäätään se, että tämmöiset aurinkokennot 

kehittyvät, ja että kun vanhanmallisia aurinkokennoja tarvittiin jalkapallokentälli-

nen, niin tätä uutta tarvitaan vain pari neliömetriä. Kieli ei ole välttämättä sen vai-

keampaa, mutta erikoiskohderyhmälle ne yksityiskohdat voivat mennä syvemmäl-

le. (TI2) 

Tiedotteen juttu- ja uutismaisuus nähdään selvästi hyödyllisenä asiana. Tällainen tiedote 

saattaa saada lehdistössä paremman vastaanoton: ”Olen huomannut, että nyt kun eri 

aloilla on paljon verkkojulkaisuja, niin jos tiedote on tehty juttumaiseen muotoon, niin 

se sujahtaa sinne verkkolehteen huomattavasti helpommin” (TI2). 

 

Toimittajan mukaan on vaikea kuvitella tiedetiedotetta, jonka kohderyhmänä olisi pelk-

kä tiedeyhteisö. Hän näkee, että ”tiedeyhteisölle ne ovat sitten tieteellisiä artikkeleita ja 

julkaisuja, millä niitä tavoitellaan” (TO5). Juttumaisella tiedotteella ymmärretään tar-

koitettavan tekstiä, jossa tiedottaja esimerkiksi otsikoi tiedotteen lehtijuttujen tapaan 
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lukijaa ”houkuttelevasti” tai lisää mukaan sitaatteja. Juttutyylinen tiedote voi sopia jou-

hevammin verkkouutisen pohjaksi, mutta samalla tiedotteen juttumaisuus saattaa tyh-

jentää aihetta liikaa: 

Aikaisemmin tiedotteet menivät enemmän sellaisenaan läpi, mikä taas on mieles-

täni huonoa journalismia, vaikka saattaa toki olla sen tiedotteen kirjoittajan kan-

nalta kiva. Jos taas toimittaja soittaa siitä [tiedotteesta] jollekin, niin silloin mie-

lestäni semmoinen hyvin asiallinen tiedote voi olla kiva, koska se antaa toimitta-

jalle vapauksia valita sitä omaa näkökulmaa ja hankkia ne omat sitaatit. (TO5)  

Useinhan juttua tekee yleistoimittaja. Ehkä tällöin tiedotteessa olisi hyvä olla mu-

kana juttumaisuus. Monta kertaahan ne tiedotteet julkaistaan ihan sellaisenaan, 

mitä mielestäni ei saisi koskaan tehdä, koska tiedotteessa ei ole kaikkea asiaa. 

(TO1) 

Yksi toimittajista nostaa yhdeksi varteenotettavaksi tavaksi huomioida eri kohderyhmiä 

Ruotsin Nobel-säätiön mallin: ”se tekee yleensä kolme tiedotetta samasta asiasta: hel-

pon, keskivaikean ja ’tieteellisen’. Siitä opiksi!” (TO4). 

 

Toimittajien, tutkimustiedotteen keskeisimmän kohderyhmän edustajien, näkökulmasta 

ilmaisutapa on siis tärkeä työkalu kohderyhmien huomioinnissa. On myös havaittu, että 

nykyisin yhtenä keinona kirjallisen tiedotteen rinnalla on yhä enemmän kuvallinen esit-

täminen. Graafisen esityksen myötä jokin aihe voi aueta vastaanottajalle paremmin kuin 

teksti. Toimittajat avaavat vielä kokemuksiaan kohderyhmien huomioon ottamisesta: 

Yleistajuinen tiedottaminen on varmasti se yleisin muoto, ja juurikin se muoto, 

minkä minä kohtaan. Vaikea sanoa, että miten sitä [kohderyhmää] voisi suunnitel-

la tiedeyhteisön sisällä. Ehkä siinä voisi käyttää enemmän ammattikieltä, eikä jo-

ka ikistä termiä tarvitsisi ’suomentaa’ tai vääntää rautalangasta lukijalle. Esimer-

kiksi voisi olettaa, että opettajat tietävät heti mistä puhutaan, kun puhutaan opsis-

ta, hopsaamisesta tai muusta tämmöisestä. Tämä on ehkä se toinen taso, mutta jos 

tiedotetaan yleistajuisesti, niin sitten se on sitä rautalangan vääntämistä. (TO2) 

Tiedotteessa pätee varmaan sama kuin juttua tehdessä, eli että mitä se tutkimus-

ryhmä haluaa sanoa? Mikä on sen viesti, ja kenelle se haluaa sen viestin sanoa? 

Oli se kohderyhmä sitten suuri yleisö, muut tutkijat tai toimittajat, niin jokaiselle 

pitää varmaan kirjoittaa vähän eri tavalla, ja se kieli pitää olla sen kohderyhmän 

mukaan. Toki, jos se kohderyhmä on toinen tutkimusryhmä, niin sittenhän voi ve-

tää niin hankalaa kieltä kuin huvittaa. Tosin olen huomannut sen, että jos olet fyy-

sikko ja joudut tekemään yhteistyötä lääkärin kanssa, niin ei niilläkään ole yhteis-

tä kieltä. Sama termi saattaa tarkoittaa eri alan ihmisille eri asiaa, ja monet tutkijat 

ovat kertoneet, että kun he ovat alkaneet tehdä monialaista tutkimusta, niin sen 

yhteisen kielen löytäminen voi viedä viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia, mutta 
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sitten kun se löytyy, niin homma sujuu. On siis olennaista, että kenelle sanotaan, 

mitä sanotaan ja että kieli valitaan sen kohderyhmän mukaan. (TO1) 

 

Tieteenalan terminologia asettaa väitöstiedotteen laatijan mukaan kohderyhmän tunnis-

tamisen ja huomioimisen tärkeään asemaan. On löydettävä käytännön esimerkkejä, mi-

ten esimerkiksi yritysihmisille puhutaan, eli ”pitäisi tietää se kohderyhmän kieli, ja sit-

ten ymmärtää se, että tekstit eivät voi olla pitkiä, koska ihmiset elävät infoähkyssä” 

(VT3). Esimerkkinä hän mainitsee palautteen, jonka mukaan kolmasosaruutua pidem-

mät viestit deletoidaan suoraan ilman lukemista: 

[Tekstien] pitäisi olla tosi ytimekkäitä ja lyhyitä, jos laittaa tiedotetta esimerkiksi 

sähköpostilla. Sidosryhmien tunnistaminen riippuu siitä mitä halutaan, että halu-

aako sen tutkimustiedon viedä sinne yrityksiin, että se yritys kohenee, vai onko 

tavoitteena esimerkiksi oma työllistyminen. Kohderyhmien tai sidosryhmien mää-

rittely lähtee siitä, mikä on viestinnän tavoite, ja se viestintätapa lähtee siitä koh-

deryhmästä käsin. (VT3) 

 

Tekstilajina tutkimustiedote ei ryhmän toisen haastatellun mukaan voi koskaan olla tie-

teellisellä tavalla yhtä tarkka kuin itse tutkimus: 

Siinä on pakko vetää mutkia suoriksi jonkin verran, mikä myös tekee siitä tosi 

vaikean tekstilajin. Olen ratkaissut asian omassa mielessäni niin, että kun se ker-

rotaan mahdollisimman pelkistetysti ja yleistajuisesti, niin siinä kuitenkin on koko 

ajan olemassa se lähdeviittaus, jossa kerrotaan, että missä väitöskirjassa nämä tu-

lokset on saatu. Jos lukijoissa on joku, joka haluaa sitten vähän eksaktimpaa tie-

toa, niin hän voi hankkia käsiinsä sen alkuperäisen lähteen, että tavallaan se [tie-

dote] toimii ensi-informaationa. Jos mietitään tiedotetta muokkaavaa toimittajaa, 

niin toki olisi hänen etunsa, jos tiedote olisi jo mahdollisimman lähellä juttua. Ai-

hepiiri voi olla sellainen, että hänellä ei välttämättä ole rohkeutta tai tietoa lähteä 

hirveästi muokkaamaan sitä. Omaa väitöstiedotetta laatiessa yksi asia, joka mieti-

tytti tosi paljon, oli otsikointi. Ajattelin, että jo siinä otsikossa pitää löytää yhteys 

arkielämään. (VT2) 

Kohderyhmän suunnittelun voidaan ajatella lähtevän liikkeelle myös tiedotteen julkai-

suformaatin hahmottamisesta. Julkaisuformaatti määrittää puolestaan sen, onko tiedot-

teen kohderyhmänä esimerkiksi suuri yleisö tai tiedeyhteisö. 
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5.3 Kohderyhmän valinta ja sanomanvälitys 

 

Sanomanvälityksen kannalta kohderyhmän valinnalla on tiedottajien mukaan merkitys-

tä. Sopivaa kohderyhmää tai -yleisöä ei silti välttämättä löydy helposti, vaikka tiedot-

teen tai sen pohjalta uutisoitavan asian vastaanottaja kuviteltaisiin stereotyyppisesti. 

Kohderyhmän valinta on ”olennainen, koska sen tiedotteen sisältöä jakavat ja jalostavat 

vain ne, joita se asia kiinnostaa, niin tietysti sen täytyy olla hyvin pitkälle oikealla taval-

la kohdistettu” (TI4). Tiedottaja jatkaa, että ”on tiettyjä tosi vaikeita aloja, mille voi olla 

hyvin vaikea löytää sopivaa kohdetta, mutta yleensä aina on joku, joka on kiinnostunut 

siitä” (TI4). Tiedotetta kirjoitettaessa pitää kuitenkin aina miettiä, kenelle sitä kirjoite-

taan: ”jonkunnäköinen stereotyyppi, persoona tai hahmo pitää olla mielessä, ja sen vas-

taanottajan kannalta on sitten mietittävä, että miten hän sen haluaisi lukea ja miten hän 

sen ymmärtää” (TI3). 

Sanoman, kuten tieteen tapauksessa usein tutkimustulosten, mahdollisimman tarkkaa 

välittymistä pohdittaessa tiedottaja kannustaa luottamaan yleistajuisesti muotoiltuun 

uutiskärkeen kohderyhmästä riippumatta. Kohderyhmä kannattaa siitä huolimatta pyrkiä 

valitsemaan aiheen pointin mukaan. Siitä huolimatta, että tutkijalle voi olla haastava 

prosessi avata jokin tutkimustulos arkikielellä, saadaan aihe kuitenkin useimmiten muo-

toiltua siten, ettei asia ”vesity” liikaa. Tutkimustiedotteen täytyy aina olla tutkijan hy-

väksyttävissä. 

 

Toimittajanäkökulmasta kohderyhmän valinnalla on sanomanvälityksen kannalta oleel-

linen merkitys, joskin selkokieli on tiedotteelle yleishyödyllinen ominaisuus myös toi-

mituksissa: 

Jos halutaan saada viesti perille, niin pakkohan sen on silloin olla semmoisella 

kielellä, jota ymmärretään. Tiedesivua kootessani törmäsin useisiin sellaisiin jut-

tuihin, jotka olivat niin pahaa tieteenalan omaa slangia, josta minäkään en ymmär-

tänyt mitään, vaikka olin tehnyt tiedejuttuja monta vuotta. Jouduin oikein kunnol-

la vääntämään, että niistä saataisiin sellaisia, että ne pystyisi julkaisemaan lehdes-

sä. Jonkun verran tehdään sitten eroa sen suhteen, että onko se aihe siellä etupään 

uutissivulla, vai onko se esimerkiksi tiedesivun aihe. Lehdessä on tavallaan paria 

kolmea eri skaalaa, mitä käytämme kansantajuistamisessa, mutta tiedesivullakin 
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se [juttu] tulee pystyä ymmärtämään ilman alan opintoja. Lukijan palvelemisesta-

han tässä loppujen lopuksi on kysymys. (TO2) 

 

Toisen sanomalehtitoimittajan mukaan se, että periaatteessa jokainen kykenee ymmär-

tämään tiedotteen, voi herättää aihetta kohtaan kiinnostusta eri kohderyhmissä. Yliopis-

tojen palveluksessa työskentelevät toimittajat taas voivat työnsä luonteesta johtuen tar-

kastella sanomanvälityksen kannalta potentiaalisia kohderyhmiä myös tiedotteen laati-

jan näkökulmasta: 

Silloin kun kirjoittaa tiedotteen, niin miettii, että missä tämä saattaisi mennä läpi. 

Usein aiheemme ovat aika alueellisia tai paikallisia. Silloin niistä nostaa semmoi-

sen [asian], mikä voisi juuri lähialueen ihmistä kiinnostaa, ja josta ajattelee, että se 

voisi mennä täällä näissä alueellisissa ja paikallisissa medioissa läpi. Tai vastaa-

vasti, jos siinä on jotain sellaista, joka saattaisi olla kansallisesti tai kansainväli-

sesti kiinnostavaa, niin sitten nostaa sen asian sinne kärkeen. Eli sillä tavalla mie-

lestäni siinä tapahtuu sitä arviointia. (TO5) 

 

Mikäli kohderyhmänä ovat päätöksentekijät, joiden oletetaan tekevän jonkin tutkimuk-

sen pohjalta toimenpiteitä tai vaikkapa lainsäädäntöä, neuvoo viestinnän asiantuntija 

miettimään tiedotteen sisältöä päätöksentekijän näkökulmasta. Tällöin sanoma välittyy 

parhaiten tarjoamalla tutkimustietoa kohdistetusti toimenpiteiden tueksi. Pohdittaessa 

sanomanvälitystä laajemmin kuin ainoastaan tiedotteen kannalta voi tutkimuksesta kir-

joitettaessa riittää haastetta, mikäli viestiä halutaan kohdentaa samanaikaisesti useam-

malle kohdeyleisölle: 

Kohderyhmän valinnalla on sanomanvälityksen kannalta iso merkitys, ja sitten se 

on myös iso haaste. Jos esimerkiksi kirjoitetaan tutkimuksesta vaikka jossain Hel-

singin Sanomien Vieraskynä-palstalla, niin samanaikaisesti siinä viestitään vaik-

kapa niille tahoille, jotka rahoittavat tutkimuksia. Se on oma haasteensa, että ne 

yleisöt saattavat olla samalla jutulla tosi erilaisia. Näen, että tämä on varmaan 

haaste myös tiedotteessa. (AS2) 

 

Sanoman perille saamisessa puhuttelevaa ja ytimekästä tiedotetekstiä voivat tukea myös 

sosiaalisen median kanavat, joissa esimerkiksi kuva saattaa tavoittaa kohdeyleisön teks-

tiä tehokkaammin. 
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6 TIEDETIEDOTTEEN RAKENNE 

 

6.1 Tiedotteen asiaelementit ja sisällön järjestys 

 

Millaisista asiaelementeistä ja mihin järjestykseen tutkimuksesta kertovan tiedotteen 

sisältö tulisi koostaa ja mitä informaatiota voisi tarvittaessa jättää pois? Entä mikä on 

sopiva tiedotteen pituus? Haastatelluille tarjottiin pohdinnan tueksi asiaelementtejä, 

kuten tutkimuksen väitteet, tekijät, aineisto sekä tulokset. Yleisenä ohjeena tiedotteen 

rakenteesta voidaan pitää uutisen rakenteen perusohjetta. Tieteen tiedotteeseen sovellet-

tuna uutisessa kerrotaan aluksi mitä, miksi, missä, milloin ja ketkä. Näiden ydinasioiden 

jälkeen aiheesta voidaan kertoa laajemmin. (Ojanen, 2003, 51.) 

 

Kaikissa haastatteluryhmissä tiedetiedotteen tärkeimmäksi asiaelementiksi nostetaan 

tutkimuksen tulokset. Tiedottajien mukaan myös tulosten pohjalta johdetut väitteet ovat 

tärkeä elementti, koska niiden arvellaan kiinnostavan eniten mediaa sekä suurta yleisöä. 

Tiedottaja tarjoaa tiedotteen sisällön järjestykseksi seuraavaa: 

Tulokset, väitteet, tekijät, aineisto, ja sitten jos on joku linkki, ja sitten lisätietojen 

antaja tai antajat. Tutkimusmenetelmät eivät ehkä ole semmoisia, mitä tarvitsee 

perusteellisesti kuvata, paitsi silloin, jos niissä on jotain ihan poikkeuksellista. 

Nykyisin monet tutkijat tarjoavat tietoa rahoittajasta, mutta jos ei ole erityistä syy-

tä laittaa niitä mukaan, niin ei niillä sitten ole merkitystä. Sopiva pituus on kaikki-

ne tietoineen liuska. (TI4) 

Hän muistuttaa kuitenkin, että ”on tietenkin asioita, joita on mahdotonta selittää yhdellä 

liuskalla. Jos esimerkiksi pitää avata paljon termejä, niin joskus vain täytyy tehdä pi-

dempi ihan sen ymmärrettävyyden takia” (TI4). Tiedotteen tarkan liuskan tai A4:n pi-

tuuden, joita siis pidetään vain nyrkkisääntöinä, merkitys on toisaalta nykyään hämärty-

nyt verkossa julkaisemisen myötä. Tiedottajat jatkavat: 

Väitteet, mitä tulosten pohjalta väitetään, ovat käytännössä yleensä lehdistönäkö-

kulmasta ja yleisön näkökulmasta kiinnostavimpia. Nämä luetellut [asiaelementit] 

on kaikki mainittava, mutta ehkä kysymys on siitä, missä suhteessa ja kuinka pal-

jon mitäkin, ja mikä pitää jokaisen tutkimusaiheen kohdalla ratkaista. Siihen vai-

kuttaa varmaan aika paljon myös se, mitkä ilmiöt ovat pinnalla ja mikä kiinnostaa. 

Kyllä minä nostaisin ne tulokset sinne kärkeen. A4:nen on hyvä pituus, mutta se 
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vähän riippuu, että mihin tarkoitukseen tekstiä tehdään. Verkkotekstissä silmäiltä-

vyys ja nopealukuisuus ovat ihan oleellisia, jotta siitä huomataan nopeasti avain-

kohdat ja sitten päätetään, että haluaako lukea lisää. (TI3) 

Toisin kuin tieteellisessä tekstissä, jossa se pihvi tulee pohjalla, niin tiedotteessa, 

ihan samalla tavalla kuin uutisessa, sitä ei pidä pihdata, vaan nostaa siihen kär-

keen. Tiedotteessa painottaisin niitä tuloksia, ja jos sen saa johonkin yleisempään 

ilmiöön sidottua, niin sitä paremmin se avautuu lukijalle. Se, miten se vaikuttaa 

ihmisten elämään, on aina tärkeä juttu nostaa esiin. Metodeihin ei ehkä kannata 

mennä, jos ei sillä ole juuri sen asian kannalta jotain merkitystä. Aineistosta, jos 

sillä ei ole sen pihvin kannalta merkitystä, voi mainita sen verran kuin siihen ki-

vasti mahtuu. (TI2) 

Tiedottaja jatkaa, että tutkimuksen tekijä voi joskus olla kohderyhmästä riippuen yhtä 

kiinnostava asia kuin itse tulos: 

Tekijät totta kai pitää kertoa, eli kuka on tutkinut. Se tutkija voi olla jotenkin 

poikkeuksellinen – sillä on hyvin erikoinen tausta tai se on päätynyt tutkimaan sitä 

aihetta, koska jotain jännittävää tapahtui – eli tieteentekijät voivat olla suuren 

yleisön mielestä jännittäviä hahmoja. Rahoittajat on hyvä mainita, mutta ne ovat 

yleensä sitten sitä loppupään asiaa. Jos ei pysty sanomaan sitä asiaa siinä 

A4:sessa, niin sitten siinä on luultavasti jotain, mitä tarvitsisi kirkastaa. (TI2) 

Yksi haastateltu nostaa toimivaksi tiedotteen malliksi myös kärjellään seisovan kolmi-

on, jossa keskeinen sisältö on sijoitettu otsikkoon ja ensimmäiseen kappaleeseen ja sy-

ventävät tiedot myöhempään osaan tiedotetta. Keskeistä on myös tarjota riittävän yksi-

selitteiset ohjeet lisätietoihin samassa tiedotteessa. 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että tiedetiedottajat tunnistavat tiedetoimitta-

jien kannalta keskeisimmän tiedotteen asiaelementin, jonka siis muodostavat tutkimus-

tulokset. Yhden haastatellun toimittajan mielestä tuloksista kertovia tiedotteita saisi syn-

tyä enemmänkin: 

Tulokset on selkeästi ykkönen. Se on myös se, mistä itse haluaisin saada enem-

män tiedotteita, eli juuri niistä tuloksista. Tietenkin ne väitteet liittyvät niihin tu-

loksiin. Aineisto ja menetelmät ovat tärkeitä, koska sillä perusteella lukija pystyy 

arvioimaan, minkälainen siinä on otanta. Perustuuko se kymmenen ihmisen haas-

tatteluun vai onko se kvantitatiivisesti kattava analyysi? Tiedotteessa ne voivat ol-

la viimeisessä kappaleessa hyvin lyhyesti selitettyinä, että saa vähän käsitystä, 

mihin ne tulokset perustuvat. Tekijät on tärkeä mainita, ja jos tekijöitä on paljon, 

niin sitten siellä loppupäässä. (TO5) 

Tekijöitä tärkeämpi kysymys on hänen mukaansa kuitenkin se, minkä alan tutkimukses-

ta on kyse. Tiedotteen sopivana pituutena hän pitää tulostettuna ajateltuna mielellään 
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liuskaa: ”Tärkeää on, että siellä on se ’lisätietoja’-kohta tai linkki jonnekin, mistä saa 

lisätietoja” (TO5). 

 

Muut haastatellut toimittajat ovat kollegansa sekä tiedottajien kanssa samoilla linjoilla 

tiedotteen olennaisista asiaelementeistä, niiden järjestyksestä sekä tiedotteen pituudesta: 

Kärjessä ovat tulokset, ja sen jälkeen saisivat olla väitteet. Sitten tekijät, koska 

nykyisin pitäisi aina saada ihmisen nimi mukaan, että on joku, joka tässä nyt pu-

huu ja tästä vastaa. Yksityiskohdat karsiutuvat sitä enemmän mitä lähempänä si-

vun alalaita on. Pituus A4, vaikka nykyisin pitäisi jo päästä lyhyempään. (TO3) 

Eräs toimittaja lisää, että aineiston mainitseminen voi olla perusteltua varsinkin, jos 

lääketieteen tilastolliseen tutkimukseen on osallistunut kohorttina suuri määrä ihmisiä. 

Sanomalehtitoimittajat ovat samaa mieltä: 

Tärkeää olisi tietää, kuinka monta koehenkilöä on ollut mukana tutkimuksessa, 

koska jos on ollut mukana esimerkiksi 27 henkilöä, niin se on vain ’proof of con-

cept’, eli on tutkittu jotain asiaa ja selvitetään, että voiko tällä menetelmällä tutkia. 

(TO1) 

Useimpia kiinnostaa tietää, minkälaisella ihmisryhmällä tämä tutkimus on tehty, 

ja että olenko minä se ihminen, mistä tuossa uutisessa nyt puhutaan? Jos tiedot-

teessa on jonkin tutkimuksen tulos, niin silloin se tulos on tietysti pääasia. Usein 

se vaatii tuekseen viitekehyksen, eli tutkimuksen väitteet – mille pohjalle tutkimus 

perustuu, mitä on haluttu saada selville? – ja aineisto on se kolmas oleellinen. Te-

kijöiden mainitseminen on tarpeen. Aineisto-osasta voi jonkin verran supistaa. 

(TO2) 

Looginen rakenne on se, että tulokset ovat kärjessä lauseella tai kahdella, sitten 

pohjustetaan se asia kertomalla, että mitä haluttiin tutkia ja seuraavaksi, että miten 

tutkittiin. Uutisessakin usein seurataan tätä rakennetta, mutta tutkijan ei kannata 

ihmetellä, jos se on uutisessa pyöräytetty jollakin muulla tavalla, koska kaikki uu-

tiset eivät voi olla samasta puusta rakennettuja. Usein siinä näkyy se toimittajan 

kädenjälki. (TO2) 

Sopivaa pituutta havainnollistetaan esimerkeillä lehtijuttujen pituuksista: 

A4:seen menee tuommoinen 2500 merkkiä tekstiä. Uutissivujen pääjutun mitta on 

pikkuisen vaille 3000 merkkiä, eli se tiedote ei ole paljon lyhyempi kuin meidän 

pääjuttu. Eli jos sitä ei saa A4:selle mahtumaan, niin saa varautua siihen, että toi-

mittaja lyhentää sitä sitten reilusti. Puhumattakaan, että jos tehdään lyhyempää, 

paripalstaista uutista, johon menee ehkä 1500 merkkiä. (TO2) 

Hyvä tiedote ei ole koskaan yli yhden liuskan. Eli pitää osata tiivistää. Siinä pitää 

kertoa, mikä on uutta – sen tutkimuksen tärkein tulos, tai kaksi tärkeintä tulosta. 

Sitten, että kuka tutkimuksen on tehnyt ja missä se on tehty, ja edelleen voi kertoa 

myös, että miten se on tehty. Jos siellä on joku mielenkiintoinen yksityiskohta, 
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niin tiedetoimittaja saattaa tehdä jutun usein siitä, että miten asiaa on tutkittu. Mu-

kana voisi olla myös joku konkreettinen esimerkki, että ’tätä voidaan käyttää tule-

vaisuudessa tähän’, koska uutispäälliköt usein kysyvät, että mikä on sen merkitys 

ja mihin sitä voidaan käyttää. (TO1) 

Tiedotteessa on toimittajien mukaan luonnollisesti oltava yhteystiedot. Ojanen (2003, 

53) huomauttaa yleisohjeena, että jokaiselle tiedotteessa mainitulle henkilölle tulee 

myös antaa titteli, sillä sitä tarvitaan työstettäessä tiedotteesta juttua. Titteli on hyvä 

kertoa osastoa myöten. 

 

Asiantuntijan mukaan painotuksia mietittäessä tulee pohtia A4-mittaisen tiedotteen kär-

jessä olevien tutkimustuloksen tai -tulosten merkitystä ongelman ratkaisussa. Eli: ”mi-

ten sitä voidaan soveltaa” (AS4). Aineisto on tärkeää kertoa, tosin tiiviisti, jotta yleisölle 

selviää, että millä porukalla ja minkälaisella aineistolla tutkimus on tehty. Yhteystiedot 

ovat tärkeitä, eli keneltä saa lisätietoja. ”Tarvittaessa jättäisin pois sellaiset tarkemmat 

nimilistat, ketkä kaikki ovat olleet tutkimuksessa mukana. Jos se on vaikka suomalaisel-

le medialle tarkoitettu, niin on hyvä mainita, että tämä on osa kansainvälistä tutkimusta, 

mutta ne muut tahot voi jättää lyhyemmäksi”, asiantuntija (AS4) jatkaa. Keskeisin tulos, 

sen merkitys, tekijä, ja sitten mahdollinen julkaisu kansainvälisessä julkaisussa voidaan 

mainita kootusti tiedotteen ensimmäisessä kappaleessa, jonka merkitystä haastateltu 

pitää tärkeänä. 

 

Toinen asiantuntija huomauttaa, että varsinaisten mediatiedotteiden lisäksi voidaan laa-

tia esimerkiksi juttuvinkkeinä toimivia laajempia tiedotteita, joita ei digitaalisesti levi-

tettäessä välttämättä tarvitse rajoittaa A4:n pituuteen. Mediatiedotteissa on kuitenkin 

hyvä pysyä liuskassa. 

Tiedotteita on yleistäen kahdenlaisia: on niitä, jotka tehdään lyhyesti ja ytimek-

käästi, lähetetään medialle ja media laittaa ne suoraan omille nettisivuilleen, ja sit-

ten on niitä, joissa on hirveän paljon taustatietoja, ja joita ei ole tarkoitettu julkais-

tavaksi suoraan. Perustiedotteessa [medialle] lähtisin liikkeelle siitä, mikä sen tut-

kimuksen tulos on, mistä se koostuu, miten siihen on päästy. En menetelmistä, 

paitsi jos ajatellaan väitöstiedotetta, niin useinhan väittelijä on esimerkiksi kehit-

tänyt uuden menetelmän ja silloinhan se on se uusi juttu, mutta normaalisti aineis-

tonkeruuasiat ovat viimeisenä. (AS3) 
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Eräs haastatelluista asiantuntijoista pitää kaikkia lueteltuja asiaelementtejä sinällään 

relevantteina, mutta joita kuitenkin kannattaa nostaa esille tapauskohtaisesti. Tuloksis-

takaan ei hänen mukaansa välttämättä kannata kertoa kaikkea: 

Väittäisin, että tutkimustiedottamisessa on myös syytä rajata sitä, ettei välttämättä 

kerrota kaikkia tuloksia tai kaikkia väitteitä, ja miettiä sitä, että mikä tämän koh-

deryhmän kannalta on oleellista ja ehkä kiinnostavaa. Edustan sellaista koulukun-

taa, että ajattelen, että eivät ne [vastaanottajat] kuitenkaan muista kuin sen yhden 

jutun siitä, eli mikä se on se yksi juttu, minkä haluaa siitä muistettavan? (AS2) 

Hän jatkaa, että tiedote toimii paremmin, jos alussa on se, mikä tekee siitä uutisarvoi-

sen. Tekstimäärästä puhuttaessa jopa puolikas A4:nen voi olla sopiva mitta. ”Se voi 

sisältää lisäksi yhteystietoja tai verkkosivujen osoitteita. Sanoisin, että se on tiivistämi-

sen laji” (AS2). ”Yleensä uutinen on se tutkimustulos. Uutinen voi myös olla se, että 

joku hanke on alkamassa, ja että mihin se liittyy ja keneen se vaikuttaa. Tiedotteessa 

lyhyyskin voi olla valttia. Tärkeää on, että siitä saa kokonaiskuvan, että mistä siinä on 

kyse”, neljäs asiantuntija summaa ja muistuttaa, että: 

Organisaation kannalta ajateltuna tiedotteen on tärkeää sisältää myös se tieto, että 

kuka sen tutkimuksen on tehnyt. Tämä tuo myös uskottavuutta siihen tiedottee-

seen. Tänä päivänä aika useat tiedotteet liittyvät johonkin hankkeeseen ja silloin 

sen täytyy sisältää hanketiedot, mitkä eivät ehkä median kannalta ole niitä kiin-

nostavia. (AS1) 

 

Väitöstiedotteen laatineet lähtevät niin ikään liikkeelle tuloksista ja uutisarvoisuudesta. 

Eräs haastatelluista tiivistäisi tiedotteen korkeintaan kolmasosaan A4:sesta ja täydentäi-

si sitä verkkolinkillä laajempaan selostukseen sekä tarvittaessa videolla: 

Pitäisi olla se koukku heti siinä alussa ja sitten sitä taustaa, että miksi tämä on teh-

ty, ja miten tämä on tehty. Aineisto sitten on siellä jossain välissä, lyhyesti ja yti-

mekkäästi. Sitten voisi olla joku puolen minuutin tai minuutin videopätkä. (VT3) 

Toisen haastatellun mukaan tiedotteen tulee vastata aluksi ”perinteisiin uutiskysymyk-

siin, että kuka teki ja mitä teki, ja mistä aineistosta teki”. Hän jatkaa, että: 

Väitöstiedotteen tekemistä käsitelleessä koulutuksessa opin, että tavallaan se ra-

kenne meneekin päinvastoin kuin se menisi normaalisti siinä meidän omassa teks-

tissä. Jos ajatellaan vaikka abstraktia väitöskirjassa, että siinä lähdetään liikkeelle 

tavoitteista ja taustasta, ja mennään menetelmien kautta tuloksiin, niin lehdistötie-

dotteessa lähdemmekin tuloksista liikkeelle. Sitten kerromme jotain menetelmistä, 

ja sitten loppuun taustaa ja sitä tavoitetta. Minusta tämä on äärimmäisen hyvä 

malli. (VT2) 
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Ryhmän kolmannen haastatellun mielestä tiedotteen tulee olla tiivis, jäsennelty koko-

naisuus: 

Tuloksistakin valitaan vain ne tärkeimmät. Ensin ovat ne tiivistetysti poimitut tu-

lokset, ja niistä muotoillaan ne väitteet. Näistä [asiaelementeistä] en jättäisi mitään 

pois. Jäsentely on kaikista tärkeintä. Väitöstiedote esimerkiksi on maksimissaan 

se A4:nen, ja jollakin voi olla vain neljäsosa siitä. Kukaan ei jaksa lukea tiedotet-

ta, mikä on pidempi kuin yksi sivu. (VT1) 

 

 

6.2 Otsikointi 

 

Tiedotteen otsikolla on tiedeviestijöiden mukaan erittäin suuri merkitys. Otsikointia 

pidetään myös vaikeana. Millainen tiedetiedotteen otsikon tulisi olla? Mitä sen tulisi 

kertoa sisällöstä? 

 

”Otsikon pitäisi olla lyhyt, selkeä, kiinnostava ja heti ymmärrettävä. Jos siihen ei voi 

laittaa tulosta, niin sitten täytyisi jotenkin ilmaista se, mikä merkitys asialla on, eli että 

on esimerkiksi kyseessä jokin edistysaskel. Toki näiden asioiden sisällyttäminen otsik-

koon on todella haastavaa”, tiedottaja (TI4) toteaa. Yhtenä otsikoinnin haasteena toinen 

tiedottaja näkee houkuttelevuuden: ”otsikko on kuitenkin se, jonka pitäisi houkuttaa 

lukemaan loppukin teksti” (TI3). Hän ei kuitenkaan usko, että tiedetiedotteessa pitäisi 

ruveta apinoimaan iltapäivälehtiä ja ’click bait’-otsikoita, koska otsikolla täytyy olla 

katetta: 

Pelkästään se, että se herättää huomion vaikka jollain kysymyksellä tai kärjistyk-

sellä, jolle ei sitten löydy katetta siitä varsinaisesta tarinasta ja siitä jutusta, niin se 

ei ole mielestäni ollenkaan ok. Varsinkin tiedepuolella uskottavuus kärsii, jos ot-

sikko ei oikeasti vastaa sitä tekstiä. (TI3) 

 

”Otsikosta tulee nähdä, että tässä on joku semmoinen arkeen liittyvä tai uusi yllättävä 

tieto. Kovin vaikeita sanoja otsikkoon ei kannata laittaa, koska sitten se livahtaa sähkö-
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postivirrassa nopeasti ohi. Jos siihen saa jonkun semmoisen uteliaisuutta herättävän 

koukun, niin hieno homma”, eräs tiedottajista (TI2) sanoo. 

 

Kiinnostuksen herättämisen ohella otsikon tulee toimittajien mukaan kuitenkin etusijas-

sa kertoa, mistä tiedotteessa on kyse. ”Tiedotteessa saa mielestäni olla kuivempia otsi-

koita, ja enemmän asiallisia otsikoita kuin sanaleikkejä. Lyhyt, asiallinen ja osuva ovat 

ne otsikon tärkeimmät [ominaisuudet]” (TO5). Otsikossa tulisi siis kerralla ilmaista se, 

mitä tuleman pitää: ”en ole opetellut tekemään mitään iltapäivälehtiotsikoita, että yrit-

täisin houkutella jonkun lukemaan jonkin asian, joka häntä ei ehkä sitten kiinnostakaan. 

Otsikon pitää olennaisesti ja asiapitoisesti liittyä sisältöön” (TO3). Selkeimpänä ratkai-

suna nähdään, että otsikko kertoo jollakin tavalla tutkimuksen päätuloksen. Tiedotetta 

laatiessa on toisaalta hyvä tiedostaa, että kirjoitettaessa tiedotteen pohjalta esimerkiksi 

sanomalehtijuttua otsikko saattaa muuttua: 

Tiedotteen laatijanhan ei tarvitse miettiä, että onko [otsikko] se uutisen otsikko, 

koska se on hyvin usein eri. Eli ei tarvitse yrittää puristaa sitä kahteen tai kolmeen 

sanaan, niin kuin toimittajan, vaan otsikkoon voi laittaa sen kuusi tai kahdeksan 

sanaa ja tiivistää sen tutkimuksen tuloksen siihen otsikkoon. (TO2) 

Otsikko on tiedotteen vastaanottajalle tärkeä myös tiedotteiden suuresta lukumäärästä 

johtuen: 

Kun niitä tiedotteita tulee aika liuta viikossa, niin emmehän me niitä kaikkia ehdi 

lukea, mutta otsikot me ehdimme lukea. Jos otsikosta ei selviä kunnolla edes tut-

kimuksen aihe, niin se ei välttämättä ole sitten se ensimmäinen tiedote, johon tar-

tutaan siinä vaiheessa, kun tarvitsee täyttää se tiedesivun pikku-uutisten tila. 

(TO2) 

Sanomalehtitoimittajien keskuudessa otsikon houkuttelevuus on lopulta avainasemassa 

myös, ja etenkin, verkkouutisten aikakaudella: 

Nykyäänhän suurin osa ihmisiä lukee verkkolehtiä. Jos siellä on huono otsikko, 

niin vaikka asia on kuinka mielenkiintoinen tahansa, niin ei sitä lueta. Otsikon pi-

tää siis olla hyvä. Sen pitää houkutella ihminen, tässä tapauksessa se tiedotteen 

kohde, lukemaan. Sehän toki vaihtelee varmaan sen kohderyhmän mukaan, eli 

tutkijoita kiinnostavat erilaiset asiat kuin toimittajia, ja tavallista kansalaista - 

suurta yleisöä - voivat kiinnostaa taas eri asiat kuin tutkijoita ja toimittajia. (TO1) 
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Pyrkimys houkuttelevuuteen, asiapitoisuuteen sekä ymmärrettävyyteen johtaa tiedevies-

tinnän asiantuntijoiden mukaan siihen, että tiedotteen otsikointi on mitä suurimmassa 

määrin taitolaji. Näiden ominaisuuksien yhdistämistä voi hioa myös verkkotiedottami-

sessa, kuten vaikkapa tviitatessa: 

Twitter on mielenkiintoinen siitä syystä, että se on antanut ihmisille mahdollisuu-

den siihen, että ne joutuvat miettimään. Siitä 140 merkistä sinä pystyt katsomaan, 

kuinka skarppi tämän lähettäjän ajattelu on, ja että pystyykö joku siinä määrässä 

merkkejä herättämään kiinnostuksen, olemaan uskottava ja tuomaan jotain uutta. 

(AS3) 

Väitöksestä tiedotettaessa nähdään niin ikään luonnollisena asiana mennä otsikossa suo-

raan tuloksiin, joskin napakasti yleiskielelle popularisoiden. Väitöstiedotteen otsikoin-

nissa tulee erään haastatellun mukaan huomioida tutkimuksen avainkäsitteet: 

Otsikon tulisi olla informatiivinen. Kun ajattelen omaa lehdistötiedotetta, niin sii-

nä olivat ne kaikki avainkäsitteet. Otsikko voi myös olla muotoiltu populaarikult-

tuurisesti, mutta ilmaisten sen tieteellisen metodologian siellä takana. Tiedotteen 

otsikon tulee kertoa sisällöstä joko se näkökulma, metodologia tai avainkäsitteet. 

(VT1) 

 

 

6.3 Tekstin yleistajuisuus 

 

Kaikissa haastatteluryhmissä pidetään tärkeänä, että tiedotteen tekstin tulisi olla lähtö-

kohtaisesti niin yleistajuista kuin vain mahdollista. Eräs tiedottaja muistuttaa, että toisi-

naan, kuten lääketieteessä, termit voivat olla hankalia, jolloin ”ne täytyy vain sitten jo-

tenkin avata niin, että se kokonaisuus on ymmärrettävä” (TI4). 

Tiedottajien mukaan yleistajuistaminen olisi tehtävä mahdollisimman pitkälle siten, 

ettei tekstin sisältämä informaatio kärsi. Apuna voi yrittää kuvitella, miltä teksti näyttäi-

si sanomalehdessä: 

Tästähän sitä väännetään usein tutkijoiden kanssa, että miten maallikko ymmärtää 

jonkun asian ja miten sitten tutkija ymmärtää jonkun asian, että mikä on se detalji-

taso, millä mennään. Tiedotetekstin pitäisi olla yleistajuista aina, ellei ole hyvin 

perustelluista syistä tarkoituksenmukaista käyttää joitain erityistermejä, ja silloin-

kin pitäisi pyrkiä jotenkin avaamaan niitä. (TI3) 
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Olen aina sanonut tutkijoille, että koeta nähdä se sanomalehdessä. Eli semmoista 

yleiskieltä, että sen [tekstin] ei tarvitse olla rautalangasta väännetty, mutta sillä 

lailla, että se voisi olla sanomalehdessä. Pyydän myös aina välttämään millimoo-

leja, mikä tarkoittaa, että se yleistajuisuus on myös sitä, että pannaan jonkunlaisiin 

mittasuhteisiin ne asiat mieluummin kuin ilmoitetaan jotain numeroita. Yleistajui-

suuden taso on hyvä olla semmoinen, että lukija ymmärtää kertalukemalla, mitä 

siinä halutaan sanoa. (TI2) 

 

Toimittajat antavat lisää vinkkejä: ”Yleistajuisuuden pitää olla sellaista, että sen pystyy 

käytännössä kuka tahansa, sanotaan nyt vaikka peruskoulun käynyt, ymmärtämään” 

(TO5). ”Vastaanottajan pitäisi kertalukemalla ymmärtää joka lause. Ihmisethän lopetta-

vat nykyisin lukemisen, kun on niin paljon tietoa tarjolla, jos siellä on yksikään sem-

moinen kynnys” (TO3). Eräs haastateltu huomauttaa, että turvallinen lähtökohta on se, 

että sanomalehden lukija ei tiedä aiheesta mitään. Hän jatkaa, että: 

Melko turvallinen lähtökohta on myös se, että toimittajakaan ei tiedä siitä aiheesta 

juuri mitään, eli ei täällä toimituksessa ole ketään yleisneroa, ei edes tiedetoimi-

tuksessa, joka pystyisi tulkitsemaan tiedotteen rivien välit, vaan on lähdettävä sii-

tä, että myös toimittajalle tämä asia on uusi. (TO2) 

 

Vierasperäiset termit hidastavat lehtitoimituksissa ratkaisevasti tiedotteen käsittelyä: 

Ne pitää selittää ja avata. Jos [tiedote] on täynnä vieraita termejä, niin se ei mene 

ikinä läpi uutistoimituksesta, koska toimittajilla ei ole aikaa käydä selvittämään 

niitä. Tieteeseen perehtynyt toimittaja voi ymmärtää niitä jonkin verran ja jos ei 

ymmärrä, niin se osaa ottaa niistä selvää. Suurin osa [tiedotteista], sanotaan vaik-

ka fysiikan alalta, missä monimutkaista asiaa on selitetty monimutkaisesti, on sel-

laisia, ettei niihin välttämättä jaksa perehtyä, jos ei ole jotakin aavistusta siitä, että 

tämä on todella tärkeää. (TO1) 

 

Viestinnän asiantuntija muistuttaa, että tieteenalan termejä voi ehkä käyttää hieman 

enemmän kirjoitettaessa esimerkiksi tekniikan alan erikoislehteen, ”koska oletetaan, että 

lukijat ymmärtävät ne” (AS4). ”Lähtisin kuitenkin siitä, että laajemmalle porukalle 

mahdollisimman yleistajuista. Omaa ammattislangia pitää välttää, ja jos on jotakin ter-

mistöä, niin sitä on tärkeää avata”, hän lisää. ”Se on mielestäni hyvä kysymys. Siitähän 

on eri mielipiteitä, ja ehkä minäkin olen sitä mieltä, että se ei saa olla liian simpli-

fioivaa, liian yksinkertaista”, pohtii asiantuntija (AS3) tiedotteen yleistajuisuuden riittä-

vää tasoa. ”Jotakin pähkinää pitää vastaanottajalle jättää. Kyllä se siitä kuvitellusta ylei-
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söstä lähtee, ja totta kai [yleistajuisuuteen] pitää pyrkiä”, hän päättää. Toiset asiantunti-

jat jatkavat pohdintaa: 

Riippuu tietysti vähän siitä, että kuinka laajalle yleisölle ylipäätään viestitään. 

Onhan myös tutkimusaiheita, jotka ovat tosi spesifejä ja joista kiinnostuneiden 

ihmisten määrä on lähtökohtaisestikin melko pieni. Voihan siis olla, että jossain 

tapauksessa tiedote lopulta viestii aika pienelle asiantuntijajoukolle. Silloin sen 

yleistajuisuuden vaatimus ei ole niin suuri. Yleistajuisuus ei ole pelkästään kielen-

tason kysymys, [vaan sikäli] myös rajauskysymys, että minkälaisia asioita noste-

taan esille. (AS2) 

Jos mietitään ihan perustiedottamista, että meiltä lähtee perusmediatiedote, joka 

siis ei ole vaikka tiedeyhteisölle suunnattu, niin sen pitää olla hyvin yleistajuista. 

Niin että se lukija, joka avaa sen lehden aamukahvipöydässä ymmärtää, mistä sii-

nä on kyse. (AS1) 

 

Väitöstiedotteen tekijä myöntää yleistajuistamiseen liittyvät ongelmat: ”Tuntuu, että 

jotkin käsitteet ovat semmoisia, että niitä on vaikea lähteä avaamaan esimerkiksi sillä 

tavalla, että keksit niille synonyymit. Ne täytyy määritellä kuitenkin siten, että se määri-

telmä ei ole puiseva ja monitulkintainen” (VT2). Tiedotteen yleistajuisuuden nähdään 

myös edesauttavan tieteenalan sekä yliopiston tai muun tutkimusorganisaation positii-

vista julkisuuskuvaa: ”Varsinkin jos sanomalehteen laitetaan, niin sen pitäisi olla sem-

moinen, että siitä ymmärtää, mitä siellä yliopistossa tehdään” (VT3). Toisin sanoen: 

Tiedote voi olla tutkimuksen kasvot. Tiedote on tavallaan myös mainos, eli se ei 

sisällä mitään vaikeatajuista tekstiä, vaan sen pitää olla niin yleistajuista, että siitä 

näkee yhdellä silmäisyllä läpi, mitä on tehty, miksi, ja mitkä ovat tulokset. (VT1) 

 

 

6.4 Tausta- ja yhteystiedot sekä liitteet 

 

Kaikissa haastatteluryhmissä ollaan yksimielisiä siitä, että tiedetiedotteen tulee ehdot-

tomasti sisältää yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten. Erilaisten liitetiedostojen 

lähettäminen sähköpostitiedotteen yhteydessä nähdään vähemmän tarpeelliseksi, koska 

tarvittaessa ne voidaan korvata esimerkiksi verkkolinkillä sähköiseen materiaaliin. Tie-

dottaja havainnollistaa toimintatapaa: 

Jos on jotain mikä pitää siihen [tiedotteeseen] kytkeä, niin se liite laitetaan verk-

koon ja siihen tiedotetekstiin vain se linkki. Sama koskee kuvia. Sitten jos on esi-
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merkiksi jokin tieteellinen artikkeli, joka on julkaistu jossakin tieteellisessä leh-

dessä, ja josta uutisoimme, niin laitamme usein linkiksi sen artikkelin osoitteen 

siinä lehdessä. (TI4) 

Yhteystiedot lisätietoja varten ovat puolestaan hänen mukaansa äärimmäisen olennaisia. 

Haastatellut painottavat kuitenkin, että lisättäessä yhteystietoja tiedotteeseen on syytä 

kiinnittää yhteyshenkilöiden tavoitettavuuteen erityistä huomiota: ”Jos ne ovat jonkun 

henkilön yhteystiedot tai tutkijan omat yhteystiedot, niin siinä tapauksessa täytyy huo-

lehtia siitä, että se ihminen on tavoitettavissa” (TI3). ”Lisätietojen antaja on tutkimus-

tiedotteessa välttämätön. Se on mielestäni jo ihan luotettavuuskysymys tutkimuksesta 

tiedotettaessa” (TI2). 

 

Liitetiedostoihin taas voi liittyä myös teknisiä ongelmia: 

Liitetiedostot eivät välttämättä mene perille, jos liitteenä on kuva ja se on esimer-

kiksi liian iso. Jos on jotain lisätietoja, niin sitten mieluummin niitä linkkejä. Tai 

jos on vaikka joku artikkeli julkaistu jossain, niin ei missään tapauksessa sitä ar-

tikkelia siihen liitteeksi, vaan linkki sinne, missä se on verkossa. Tai jos sitä ei ole 

missään julkaistu, mutta se on kuitenkin julkinen, niin sitten, että mistä sen saa. 

Joskus voi jotain kuvia [lähettää], jos puhutaan vaikka jostain tutkimuslaitteesta, 

mutta niitähän voi sitten myös lähettää pyydettäessä. (TI2) 

Ongelmaksi liitetiedostojen kanssa voi joskus muodostua myös se, ettei niitä välttämättä 

saada kaikissa järjestelmissä auki, vaikka lähettäjätaho eläisikin konekantoineen ajan 

hermolla. Joissakin mediataloissa tuntemattomien liitetiedostojen avaaminen voi toi-

saalta olla kielletty. (Ojanen 2003, 57.) ”Jos ei ole pääsyä siihen alkuperäiseen artikke-

liin avoimesti, niin tutkimusmenetelmistä ja -prosesseista voisi jossain olla lisätietoa”, 

tiedottaja muistuttaa. ”Eli jos tutkimusryhmällä tai tutkijalla on joku blogi tai sivusto, 

mistä näkyy, että mitä he parhaillaan tutkivat, niin toimittaja voisi kysyä, että saisiko 

siihen vielä sen varsinaisen tiedotetun asian lisäksi jonkun ihan uudenkin uutisen, mitä 

ei ole vielä edes julkaistukaan” (TI3), hän jatkaa. 

 

Yhteystiedot tiedotteessa ovat toimittajille itsestäänselvyys, ja verkkolinkkejäkin vas-

taanotetaan mieluusti. Liitteinä toimitettavien kuvien suhteen toimittajien suhtautumi-

nen on hyväksyvää, mutta samalla kaksijakoista. Eräs haastateltu toteaa, että ”paikallis-

lehdissä esimerkiksi hyvällä kuvalla voi saada jutun paremmin läpi. Isot sanomalehdet 
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eivät niinkään tykkää käyttää valmiskuvia” (TO5). Sanomalehtitoimittajalle tutkimuk-

sen taustatiedot ovat usein hyödyksi, etenkin pidempiä juttuja tehdessä: ”Niitähän ei 

tarvitse mahduttaa siihen tiedotteeseen, siihen riittää lause tai kaksi ja linkki” (TO2). 

Toimittajat jatkavat kuvista (ja videoista), joiden merkitys korostuu verkkojournalismis-

sa, sekä yhteystiedoista, että: 

Liian usein näkee esimerkiksi väitöstiedotteessa, että annetaan yliopiston vaihteen 

numero.  Kun tästä numerosta alkaa yksittäistä väittelijää tavoittaa, niin se on ai-

van toivotonta hommaa. Hyvin usein tulee kysyttävää, ja silloin pitää olla yhteys-

tieto, mistä kysyä. Kuvien sijasta tiedotteen ohessa kannattaa ehdottomasti toimit-

taa verkkolinkkejä. On aivan turhaa sähköpostin ruuhkauttamista jakaa pakkaa-

mattomia liitteitä. Linkit sen sijaan voivat olla kuvia, grafiikkaa, alkuperäinen jul-

kaisu, jos sen jakamiseen on lupa, taustatietoja tai mitä vain. (TO2) 

Jos panet tiedotteen liikkeelle ja se on mielenkiintoinen asia, niin toimittaja haluaa 

saada sinut heti langanpäähän. Jos siellä on yhteystiedot, niin sen ihmisen pitää 

myös olla tavoitettavissa. Usein ei ole aikaa soitella moneen kertaan. Jos samasta 

aiheesta on kirjoitettu hyvä yleistajuinen artikkeli, niin semmoiseen kannattaa pis-

tää linkki, koska sieltä saa sitten ne taustatiedot jo sellaisenaan. Sitten, mikä ny-

kyään useimmista liitteistä tai tiedotteista Suomessa puuttuu, niin on se, että siellä 

pitäisi olla joku kuva, [varsinkin] jos tehdään juttu verkkoon. Samoin, jos pistät 

siitä jutusta jonkun vinkin vaikka Twitteriin, niin kuvallinen Twitter-viesti on pal-

jon luetumpi kuin kuvaton. Toinen, mikä on erittäin tärkeä, on video, koska nyky-

ään [verkkojutuissa] kaikkeen pitää tehdä videoita. (TO1) 

Toimittajan mukaan tiedottajan yhteystiedot voivat olla tiedotteessa mukana, jotta toi-

mittaja voi tarvittaessa esimerkiksi pyytää tiedottajaa sopimaan haastatteluajan tutkijan 

kanssa. 

 

Asiantuntijat nostavat esiin niin ikään lisätietojen antajien merkitystä. Lisäinformaation 

erilaisilla lähteillä on merkitystä: 

Siinä pitää olla puhelimet, sähköpostit, tutkijan verkkosivut - tutkija Twitterissä ja 

Facebookissa - siis kaikki mahdollinen tällainen, koska vastaanottajissa jokainen 

hakee eri näkökulmaa, jokainen tekee eri tarpeisiin niitä omia jatkojuttujaan. 

Kaikki pitää olla, valokuvat pitää olla, linkit artikkeliin, ja varmistaa, että linkki 

on julkinen, eikä johda jonkun tietyn verkkolehden maksumuurin taakse. (AS3) 

Liitteiden, kuten kuvien, sekä verkkolinkkien suhteen tulee asiantuntijoiden mielestä 

käyttää harkintaa tiedotettavan aiheen, kuten vaikkapa tutkimustulokseen, mukaan: 

Jos on sellainen erityisesti tutkimukseen liittyvä kuva, vaikka johonkin molekyy-

liin liittyvää rakennetta tai syöpään liittyvä kuva, jossa on havainnollistettu sitä 

mitä on tutkittu, niin kyllä semmoisen kuvan voisi hyvin laittaa. (AS4) 
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Aina pitäisi miettiä, että miksi ne [liitteet] siihen laitetaan. Jos kuva tuo jotain 

oleellista siihen tai voisi herättää kiinnostuksen, niin mikä ettei. Voin kuvitella, et-

tä toimittajat saattavat olla aika kiireisiä, ja että ne eivät välttämättä lue mitään 

muuta kuin sen tiedotteen ja tekevät tiedeuutisen sen perusteella. Eli jossain mie-

lessä sen ehkä pitää olla riittävä. (AS2) 

 

Väitöstiedotteenkin kohdalla tutkimuksen taustatiedot saattavat haastatellun mukaan 

palvella kiinnostunutta toimittajaa, mutta hän arvelee kuitenkin, että liitteitä kannattaisi 

toimittaa lähinnä pyydettäessä. Yhteystietoja ryhmän haastatellut pitävät tarpeellisina: 

”yhteystiedot on tärkeää antaa jo tieteen avoimuuden periaatteen kannalta” (VT1). 

 

7 UUTISKRITEERIT 

 

7.1 Media tarvitsee uutisen 

 

Tarkasteltaessa tiedotettavan aiheen uutiskriteereitä, kuten merkittävyyttä, uutuusarvoa, 

ymmärrettävyyttä sekä yllätysarvoa, koetaan ne kaikissa haastatteluryhmissä tärkeiksi, 

joskin toisinaan vaikeasti määriteltäviksi tiedetiedotteen ominaisuuksiksi. Erityisesti 

sitä, miten nämä uutiskriteerit toteutuvat tiedetiedotteissa, voi joidenkin haastateltujen 

mukaan olla hankala arvioida. 

 

Karvosen (2014c, 184) mukaan tieteen uutiskriteereiden tunnistaminen on kuitenkin 

tärkeää, koska tiedeuutiset taistelevat ajasta ja tilasta muiden uutisten kanssa. Toisin 

sanoen, mitä useampi uutiskriteereistä tunnistetaan toimituksissa tiedotteen kohdalla, 

sitä varmempaa on aiheen uutisointi mediassa. Ajankohtaisuutta ei yllättävästi mainittu 

Euroopan komission (2007a, 8) toimittajille tekemässä kyselytutkimuksessa, jonka tu-

losten pohjalta tieteen uutiskriteereitä omassa haastattelututkimuksessani pohdittiin. 

Suurin osa Euroopan komission kyselyyn vastanneista toimittajista piti tärkeimpänä 

uutiskriteerinä merkittävyyttä. 
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Tutkimuksesta kertovan mediatiedotteen tulee pääsääntöisesti sisältää uutinen, mikä on 

esimerkiksi yliopistotiedotuksessa lähtökohta: ”Jos yleensä teemme tiedotteen, niin sii-

nä täytyy olla jokin uutinen. Tiedotteessa siis täytyy aina olla jollakin tavalla uutinen” 

(TI4). Tiedottajien ryhmästä muistutetaan toisaalta, että: ”toki arvo on [myös] ylipää-

tään asioista kertomisella – mikä on ajankohtaista, mitä missäkin tapahtuu – mutta se ei 

ole sitten välttämättä tiedotteen tehtävä” (TI3). Tiedetiedotteen uutinen voidaan määri-

tellä esimerkiksi näin: 

Kun lähetämme mediatiedotteita, niin ajattelemme, että sen pitäisi olla semmoi-

nen, mikä voisi mennä median kautta eteenpäin, ja mediathan eivät julkaise kuin 

uutisia. Esimerkiksi tutkimustulos on uutinen. Joku hankkeen alkaminen tai päät-

tyminen ei sinänsä ole [uutinen], ellei siinä ole sitten jotain tosi spesiaalia, tai se 

uutinen voi siinä olla se, että tämmöistä alaa on tuettu. Sitten voi olla semmoisia, 

mitkä eivät välttämättä ole ajateltavissa median näkökulmasta uutisina, mutta yli-

opiston sivuilla ne ovat siinä yliopiston kontekstissa uutisia. (TI2) 

Verkossa julkaistaessa tiedotteen uutissisällössä on hyvä pitää mielessä suoraan myös 

suuri yleisö, ilman median välittäjäroolia: 

Media tulee suodattamaan sieltä sen keskeisen uutisen, mutta jos tiedotteet pääty-

vät sekä yleiseen jakeluun saitin ja sosiaalisen median kanavien kautta että tiedo-

tusvälineille, niin tämmöinen kaksikärkisyys voi nykyään olla useimpien tiedot-

teiden velvoite. Eli niiden lukijoita ovat sekä media että suuri yleisö, ja uskon, että 

se on mediallekin hyödyksi, että siinä ainakin pääasia on kaivettu otsikkoon. (TI1) 

 

Toimittajat arvostavat uutispainotteisuutta tiedotteita vastaanottaessaan. On kuitenkin 

hyvä muistaa, kuten eräs haastatelluista toteaa, että ”uutinen ei ole välttämättä se, mikä 

on tutkijan mielestä se tärkein asia” (TO1). Eli: 

Toimittaja tarttuu usein johonkin muuhun yksityiskohtaan. Ei sen tiedotteen mie-

lestäni tarvitse aina edes kertoa uutista, jos siinä on jotain muuta mielenkiintoista. 

Esimerkiksi se tapa, millä se tutkimus on tehty, voi joskus olla suurelle yleisölle 

mielenkiintoisempi kuin se tulos. Jos on esimerkiksi käytetty tutkimusmateriaali-

na jotain todella erikoista, vaikka löydetty joku fossiili, minkälaista ei ole kukaan 

muu löytänyt. (TO1) 

 

 

Toinen toimittaja muistuttaa, että tiedeuutisen ei välttämättä tarvitse olla tutkimustulos. 

”Se voi kertoa esimerkiksi tutkimuksen alkamisesta tai akatemiaprofessorin kuolemasta, 
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tai uuden akateemikon nimittämisestä, mutta joku uutinen siinä häätyy olla” (TO2). 

Tieteentekijöille tulokset ovat toki tärkeä uutisaihe: 

Selvästi tutkijat itse innostuvat ja ovat aloitteellisia [tiedottamisessa], jos joku 

heidän tulos on julkaistu tieteellisessä julkaisusarjassa. Eli se on sillä puolella 

kulttuuriin kuuluva asia, että silloin, kun on päästy johonkin painavaan kansainvä-

liseen sarjaan, niin sillä tavalla ehkä uskalletaan tulla esiin. Ei se välttämätöntä 

ole, kyllä tiedotteita tehdään jonkun verran myös vuodenaikaan liittyen – että mi-

käs hirvikärpästilanne nyt tänä kesänä on? (TO3) 

 

Uutinen edellä meneminen on asiantuntijoidenkin mukaan perusjuttu, jota ilman tiedot-

teet kadottaisivat merkityksensä. ”Muitakin näkökulmia on, kuten ajankohtaisuus tai 

muu merkittävyys, mutta uutinen on kyllä aina ykkönen – eli että on jotain uutta kerrot-

tavaa. Tieteen pointtihan on siinä, että tehdään uutta” (AS3). ”Tietysti se, mikä on uuti-

nen, riippuu myös siitä lukijakunnasta”, toinen haastateltu lisää ja jatkaa, että: 

Tutkimuksessa ollaan usein aika syvällä tietyn tutkimusalan spesifeissä kysymyk-

sissä, ja sitten tavallaan se, mikä on uutisarvoista sille tiedeyhteisölle ja mikä on 

uutisarvoista laajalle lukijakunnalle, voivat olla tosi erilaisia asioita. Jollain tavalla 

sen tiedotteen pitää kuitenkin itsessään perustella, että miksi lukijan tulisi tästä 

kiinnostua. (AS2) 

 

Väitöstiedoteryhmän mukaan uutiset kytkeytyvät tieteen maailmassa innovaatioihin ja 

edelleen tietopohjan lisäämiseen. ”Esimerkiksi jokainen väitöskirja on innovaatio, ja 

alalta luotua uutta tietoa” (VT3). Toinen haastateltu summaa: 

Jos pidetään määrittelynä sitä, että uutisen pitää kertoa jotain, mitä ei tiedetä en-

nestään, niin sanoisin, että [tiedotteen] tulee kertoa uutinen. Jos tieteelliseen tut-

kimukseen pohjautuva tiedote ei voi kertoa mitään, mitä ei tiedetä ennestään, niin 

kyseessä on raa’asti ajateltuna nollatutkimus. Kyllä sen pitää kertoa, että mitä tie-

teellistä hyötyä tutkimuksesta on ollut ja miten se on lisännyt olemassa olevaa tie-

topohjaa. (VT1) 

 

7.2 Tiedotettavan asian merkittävyys 

 

Tieteellisen tutkimuksen tapauksessa merkittävyys koetaan haastatteluvastausten perus-

teella erittäin suhteelliseksi sekä vaikeasti määriteltäväksi käsitteeksi. Haastatteluissa 
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merkittävyyttä uutiskriteerinä pyrittiin määrittelemään kysymyksellä siitä, tuleeko uu-

tisoitavalla asialla olla vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. 

 

Tiedottajien mukaan merkittävyys on tärkeä kriteeri luonnollisesti ainakin silloin, jos 

aiheelle halutaan saada mahdollisimman laajaa julkisuutta: 

[Merkittävyys] on tärkeää, jos ajatellaan mediatiedotetta ja semmoista, mistä sit-

ten voisi ajatella, että se menee läpi lehtiin, telkkariin tai radioon. Terveyteen liit-

tyvät uutisethan esimerkiksi liittyvät hyvin monen elämään, ja samalla tavalla 

ruoka-asioita käsittelevät tiedeuutiset. Toki se on aina isosti plussaa ja parantaa 

sen tiedotteen läpimenon todennäköisyyttä, jos se liittyy ihmisten elämään suo-

raan. (TI2) 

Toinen haastateltu toteaa arkipäivän merkittävyyden olevan perustutkimuksessa välilli-

sempää, jolloin ”media tekee sen tulkinnan siitä sen yhteiskunnallisesta merkittävyydes-

tä” (TI1). Hän jatkaa, että: ”Jos olet tekemässä jotain matematiikan perustutkimuksen 

yhteyteen liittyvää tutkimusta, niin sen välitön merkitys yhteiskunnalle on hyvin epäto-

dennäköistä. Siitä huolimatta se ei vähennä sen tutkimuksen arvoa” (TI1). 

 

Tiedetoimittajillekin uutisen merkittävyyden tunnistaminen on toisinaan vaikeaa, ja 

usein siinä on nojauduttava tutkijan arvioon: 

Jos nyt ajattelee jotain avaruustutkimusta tai jotain ilmastotutkimusta, niin nehän 

voivat olla tosi merkittäviä asioita, mutta sitä ei oikein pysty vielä sanomaan. Sii-

nä mielestäni myös tutkijan arvio sen asian merkittävyydestä on tärkeä. Jos siinä 

on joku linkki ihmisten jokapäiväiseen elämään, niin ainahan sillä [tiedotteella] on 

paremmat mahdollisuudet levitä, ja sitten tulla luetuksi. Siinä suhteessa se on siis 

tärkeää, mutta itse ajattelen, että melkein kaikella tutkimuksella on joku merkitys 

ihmisille. (TO5) 

Vaikka toimittajat kokevatkin tehtäväkseen tiedeuutisten kytkemisen ihmisten arkeen, 

muistuttavat eräät haastatelluista kuitenkin, että se ei välttämättä ole tae jutun kiinnosta-

vuudelle: 

Kyllähän me teemme juttuja paljon todennäköisemmin yleisistä kansantaudeista 

kuin joistakin hyvin harvinaisista resessiivisistä taudeista. Eli [sen tulee olla] 

mahdollisimman monelle lukijalle merkittävä. Toisaalta, onhan meillä kauhea 

määrä aiheita, joilla ei ole minkäänlaista vaikutusta ihmisen jokapäiväiseen elä-

mään ja kaikki lukevat niitä innoissaan; esimerkkeinä antropologia, Higgsin boso-

ni ja hiukkaskiihdytin. Kukaan ei pysty sanomaan, mitä sillä bosonilla tehdään, 

mutta jopa vain oli mahdottomasti juttuja. Tai kun CERN:issä ensimmäisen ker-
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ran laitettiin käyntiin se iso hiukkaskiihdytin, niin siitä oli valtavasti juttuja – täy-

sin perustutkimuksesta, ja se on silti hyvin kiinnostavaa ja ihmiset haluavat siitä 

lukea. (TO2) 

Uutispäälliköt usein kysyvät, että mikä tämän merkitys on, eli kyllä se on hirveän 

tärkeätä. Minua taas kiinnostaa ihan jo pelkästään se, että tätäkin on tutkittu, kos-

ka sitä voi ehkä käyttää joskus jossain toisessa yhteydessä. On hyvä tietää, että 

mitä ylipäätään tutkitaan, ja mitä tuloksia on saatu aikaan. Kyllä se merkittävyys 

silti olennaisin asia on, koska nykyään kaikki asiat tehdään hirveän nopeasti, ja jos 

sillä asialla on tosi suuri merkitys sinun elämään juuri nyt, niin se [juttu] kyllä to-

dennäköisesti tehdään sitten heti. (TO1) 

 

Myös asiantuntijat uskovat merkittävyyden tuovan tiedeuutiselle huomattavaa lisäarvoa: 

”Kyllä se lisää kiinnostusta sitä uutista kohtaan, jos sillä on joku sidos ihmisten arkeen 

tai johonkin ajankohtaiseen aiheeseen” (AS1). Merkittävyyttä pidetään kuitenkin erit-

täin suhteellisena käsitteenä: 

On varmasti sellaisia asioita, jotka ovat koko yhteiskunnan tasolla merkittäviä, ja 

sitten voi olla joitain asioita, jotka ovat merkittäviä vain jonkun ihmisen arkielä-

män tasolla. [Merkittävyys] on tärkeä kriteeri, mutta voivathan ihmiset kiinnostua 

myös asioista, jotka ovat pieniä kuriositeetteja. Tavallaan ne eivät ole yhteiskun-

nallisesti merkittäviä asioita tai edes jonkun ihmisen elämän kannalta merkittäviä, 

mutta ne voivat olla hyvin kiinnostavia asioita, tai sellaisia, joiden merkittävyys 

paljastuu vasta joskus myöhemmin. (AS2) 

Jos on esimerkiksi joku fysiikkaan liittyvä perustutkimuksellinen tulos, niin siitä 

ei ole välttämättä suoraan vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään, mutta voi-

han siinäkin sitten miettiä niitä mahdollisia sovelluskohteita. (AS4) 

Sitäkin voi toisaalta miettiä, että mitä se merkittävyys missäkin yhteydessä tar-

koittaa, ja että kenen silmissä se on merkittävää? Minä saan esimerkiksi paljon 

sähköpostia tutkijoilta, joka alkaa huutomerkillä ja että ’erittäin tärkeää’. Mieles-

täni pitää kuitenkin suhtautua avoimesti ja kunnioittavasti jokaiseen, joka lähestyy 

ja haluaa kertoa asioista. Kyllä jokaiselle varmasti löytyy oikea kohdeyleisö. 

(AS3) 

”Sehän on sen lukijan tulkinta, että mikä on merkittävää”, toteaa puolestaan väitöstiedo-

teryhmän edustaja ja jatkaa, että: ”Ehkä tutkijan ja oppiaineen pitäisi osallistua siihen 

sidosryhmien ja kohderyhmien määrittelyyn ja auttaa viestintäpalvelua löytämään ne 

kanavat” (VT3). Toinen haastateltu kertoo havainneensa, että: 

Paljonhan toisaalta uutisoidaan sellaisistakin tutkimustuloksista, joilla ei samalla 

tavalla ole ratkaisevaa vaikutusta vaikka ihmisten terveyteen tai sairauden hoi-

toon. Liittäisin sen siihen yhteiskunnalliseen palvelutehtävään, että ihmisillä on 

oikeus tietää, mihin tutkijat aikansa käyttävät. Siinä mielessä tällaisetkin tutki-



66 
 

mustulokset ovat kiinnostavia ja niillä voi olla informaatioarvoa, vaikka se ei vält-

tämättä sitten olisi sitä, että tuota lääkettä minun täytyy sitten heti saada, kunhan 

se tulee markkinoille. (VT2) 

Merkittävyys uutiskriteerinä on ryhmän kolmannen haastatellun mukaan lopulta tiedot-

teen laatijan itsensä arvioitavissa: ”Se lähtee itsestä – mitä sinä itse haluat siitä kertoa, 

niin sitä sinä pidät merkittävänä ja tärkeänä” (VT1). 

 

 

7.3 Uutuusarvo ja ajankohtaisuus 

 

Miten uutiskriteerit kuten uutuusarvo (uutisen pitää kertoa jotain, mitä ei tiedetä ennes-

tään), ymmärrettävyys, yllätysarvo (esimerkiksi yllättävät löydökset) sekä sensaatiomai-

suus (lukijoita ”koskettavat” asiat) toteutuvat ja vaikuttavat tiedetiedotteissa? Entä voi-

vatko muut tunnusmerkit, kuten aiheen ajankohtaisuus, vaikuttaa tiedotteen huomioi-

duksi tulemiseen tiedotusvälineissä? 

 

”Uutuusarvo toteutuu ja ymmärrettävyys myös, ja joskus yllätysarvo, mutta sensaatio-

maisuus hyvin harvoin. Ajankohtaisuus vaikuttaa ilman muuta. Sitten, jos se asia on 

ollut mediassa aikaisemmin esillä, niin sitten se tarttuu helpommin sinne” (TI4), tiedot-

taja luettelee. Yksi vaikuttava tekijä on hänen mukaansa tutkijan tunnettuus, ja vastaa-

vasti, jos toimittajan ja tutkijan välille on muodostunut luottamus, niin myös se voi 

edesauttaa tiedotteen läpimenoa. Toisen tiedottajan mukaan ”tutkimustuloksilla on läh-

tökohtaisesti jonkunlainen uutuusarvo, mutta kaikki eivät ole sillä lailla uutismateriaalia 

kuin jotkut toiset ovat” (TI2). Skandaalinkäryä hän ei tiedetiedotteisiin liiemmin toivo, 

mutta sen sijaan ”yllätysarvo tietysti saattaa monesti olla tiedeuutisessakin”. ”Se, että 

tieteestä kertova tiedote olisi samalla viihdyttävä tai jollain tavalla yllättävä, hauska tai 

huvittava, niin se ei mielestäni millään tavalla vähennä sen arvoa” (TI3), jatkaa eräs 

ryhmän haastatelluista pohdintaa. Hän muistuttaa vielä, että ”toisaalta uutinen, joka ei 
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ole kovin yllättävä, ja joka vain vahvistaa jotain aiemmin havaittua, ei tarkoita sitä, ettei 

sitä asiaa kannattaisi kertoa.” (TI3) 

 

Ajankohtaisuutta pidetään kaikissa haastatteluryhmissä olennaisena uutiskynnyksen 

ylittymiseen vaikuttavana kriteerinä. Mediatiedote keskustelua herättävää ilmiötä kos-

kevasta tutkimuksesta tavoittaa yleisön varmemmin kuin jonakin muuna ajankohtana 

julkaistu tiedote: ”Tieteen tuloksethan nyt tulevat silloin, kun ne tulevat, mutta jos on 

mahdollista ajatella, että jostain tutkimuksesta kerrotaan jonain tiettynä aikana, niin toki 

niitä kannattaa tiedottajan näkökulmasta yrittää täsmätä” (TI2). Toimittaja on samaa 

mieltä: 

Jos ajattelee vaikka jotain maahanmuuttotutkimusta, niin pari vuotta aikaisemmin 

olisi ollut huomattavasti vaikeampi saada se aihe läpi kuin silloin, kun se aihe 

kriisiytyi. Periaatteessa silloin, kun aihe on tosi ajankohtainen, kuten vaikka maa-

hanmuutto, pakolaisuus, sota tai islaminusko, niin silloin siitä pystyy saamaan uu-

tisen, vaikka se ei suoraan liittyisi juuri siihen ilmiöön. (TO5) 

 

Ajankohtaisuuden lisäksi muita jutun tekemistä puoltavia kriteereitä tiedeaiheissa ovat 

toimittajien mukaan muun muassa henkilöitävyys ja paikallisuus: ”Helpoin esimerkki 

on väitöstiedote. Kyllähän me teemme oman alueen yliopiston väitöksistä paljon toden-

näköisemmin juttuja kuin muualta” (TO2). ”Jos joku tutkii jotain mielenkiintoista, mikä 

liittyy tähän alueeseen, niin kyllä se auttaa läpimenemisessä.” (TO1)  

 

Toimittajat kokevat uutiskriteereiden toteutuvan tiedetiedotteissa vaihtelevasti, ja lopul-

ta niiden toteutumista voi olla vaikea arvioida: 

En muista semmoista tiedetiedotetta, mistä olisin ajatellut, että tässä ei ole mitään 

uutta, eli uutuusarvo toteutuu kyllä. Ymmärrettävyys toteutuu useimmiten; se 

ryhmä, missä se kaikkein useimmin ei toteudu, ovat väitöstiedotteet, missä pitää 

puristaa usein hyvin vaikeasta aiheesta siihen 2000 merkkiin. Yllätysarvo toteutuu 

hyvin vaihtelevasti, onhan paljon aidosti yllättäviä löydöksiä, mutta sitten on pal-

jon sellaisia [tiedotteita], joissa toisessa tai kolmannessa lauseessa kerrotaan, että 

’tuloksemme vahvistavat tämän jo aiemmin tiedetyn faktan’, jolloin sitä ei kovin 

yllättäväksi voi enää sanoa. Sensaatiomaisuus on jo sitten aika harvinainen omi-

naisuus tiedetiedotteessa, lähinnä ehkä sitten yritetään hätkähdyttää otsikolla. 

(TO2) 
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On vaikea arvioida sitä, että miten ne toteutuvat. Katson hirveän paljon tiedotteita; 

en vain Suomesta tulleita, vaan itse asiassa seuraan enemmän, mitä tulee tuolta 

maailmalta, kun siellä on pari hyvää palvelua, jotka välittävät tiedotteita. Olennai-

sin saattaa olla se uutuusarvo. Toinen on tietysti se, että ymmärrän, mistä on kyse, 

eli jos siellä on kahdeksan sanaa, mistä en tajua mitään, niin tuskin lähden katso-

maan, mitä se on. Yllätysarvo toteutuu, jos esimerkiksi löydetään käärme, jolla on 

jalat, tai jos tutkijat tekevät nelikulmaisen pallon. Siis tämmöisiä vastakohtia ja yl-

lättäviä yksityiskohtia – ne ovat erittäin luettuja ja mielenkiintoisia. Jos tiedote on 

sensaatiohakuinen, niin kokenut toimittaja suhtautuu siihen vähän epäilevästi, 

koska jotkut tutkijat osaavat myös liioitella – enkä sano, ettei niin saa tehdä ja it-

seänsä kehua, mutta totuudessa pitää silti pysyä. Sensaatiohakuisia tiedotteita nä-

kee kuitenkin harvemmin. (TO1) 

Asiantuntija niin ikään välttäisi tiedotteessa sensaatiomaisuutta ”joitakin löydöksiä, ku-

ten Higgsin hiukkanen tai gravitaatioaallot, lukuun ottamatta, jos sillä sensaatiomaisuu-

della tarkoitetaan jotain viihdetyyppistä” (AS4). ”Uutuusarvo kyllä toteutuu, eli että se 

tiedote liittyy aina johonkin uuteen asiaan, oli se sitten tutkimusraportti, -tulos tai välitu-

los. Yllätyksellisyyttä voisi olla niissä sisällöissä enemmänkin”, hän jatkaa. Yllätysar-

von merkitys tiedetiedottamisessa tiedostetaan, ja usein siihen myös pyritään: 

Se, mistä kerrotaan eniten, on että se on jotain uutta. Uutuusarvo toteutuu, ja ym-

märrettävyys kyllä, ja yllätysarvo myös, koska kyllä me haemme vähän juuri sitä, 

että yritetään rikkoa niitä odotuksia. Esimerkiksi väitöstiedotteessa voidaan nostaa 

esiin se, että väittelijä on 85-vuotias.  Eli vaikka se väitöskin on mielenkiintoinen, 

niin näkyvyyttä haetaan sillä, että nostetaan esiin joku tämmöinen inhimillisempi 

aspekti. (AS3) 

Eräs asiantuntijoista yleistää, että ”hyvissä tiedotteissa [uutiskriteerit] toteutuvat ja huo-

noissa eivät” (AS2). Hänen mukaansa ”tutkimustiedotteen kärjeksi voi siis nostaa uu-

tuusarvon tai yllätysarvon, tai jopa sensaatiomaisuuden”: 

Yksi tuttava esimerkiksi tutki väitöskirjassaan opettajien pukeutumista, ja se väi-

töskirja pääsi myös Ilta-Sanomien lööppiin, joka oli jotenkin näin, että ’Seksik-

käästi pukeutuvia opettajia kiusataan’. Eli tavallaan, että jos tutkimus jotenkin liit-

tyy seksuaalisuuteen tai sukupuoltenvälisiin eroihin, niin se saattaa helposti ylittää 

kiinnostuskynnyksen.  Sensaatiomaisuus voi herättää kiinnostuksen, eikä se nyt 

lähtökohtaisesti ihan huono asia ole, jos joku kiinnostuu, koska sitten osa ihmisis-

tä saattaa saada siitä jotain muutakin irti, kuin sen sensaatiopinnan. (AS2) 

Asiantuntijoiden ryhmästä muistutetaan, että esimerkiksi uutuus- ja yllätysarvon toteu-

tumista arvioitaessa tulee huomioida tieteen pitkäjänteisyys: 

Monet tutkimuksista, joiden tuloksia uutisoidaan, saattavat kuitenkin olla pitkäai-

kaisia tutkimuksia, joista on jo kerrottu matkan varrella joitain tuloksia ja muuta. 

Tällöin yllätyksellisyys ja uutuusarvo eivät välttämättä toteudu kauhean useissa 

tiedotteissa. Toki niitä sellaisiakin uutisia voi toisinaan syntyä. Sen sijaan ajan 
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hermolla oleminen on sellainen asia, minkä täytyy jollain tavalla siinä toteutua. 

Aina on plussaa, jos sillä uutisella on uutuusarvoa, ja jos se on yllättävä. (AS1) 

 

Myös väitöstiedotteen tehneet uskovat uutuusarvon ja ajankohtaisuuden vaikuttavan 

tiedotteen kiinnostavuuteen mediassa. Ymmärrettävyyden kriteeristä vastauksissa tode-

taan näin: ”Tuntuu, että kyllä ne [tiedotteet] ovat tekstilajina niin pitkälle jalostuneita, 

että ne ovat aina ymmärrettäviä” (VT2). Tai että: ”Ymmärrettävyys riippuu tiedetiedot-

teen kohderyhmästä, eli kun tajuaa, että kenelle tiedote on laadittu, niin ymmärrettävyys 

kyllä pääsääntöisesti toteutuu” (VT1). Yllätysarvon ei taas nähdä toteutuvan kovin hy-

vin: ”Jos niitä yllätyksiä haluaa, niin sitten pitää lukea koko tutkimus – siellä niitä voi 

olla – muttei aina tiedotteessa” (VT1). 

 

 

7.4 Tiedotteen viihdearvo 

 

Tieteestä kertovalla tiedotteella voidaan tiedottajien mielestä nähdä myös viihdearvoa, 

etenkin, jos sitä tarkastellaan esimerkiksi tutkimusaiheen kiinnostavuuden kontekstissa: 

”Varsinaista viihdearvoa ei tarvita, ellei se erityisesti liity ja sovi aiheeseen” (TI4). 

Viihteellisyyttä ei siis haluta sulkea kokonaan pois asiatekstistä. Hauskuus ja siten help-

polukuisuus eivät haastatellun mukaan automaattisesti tee tekstistä vähempiarvoista. 

”Jos faktat pitävät paikkansa ja jos [teksti] on tiukkaa asiaa, niin miksei se voisi olla 

samalla hauska” (TI3). ”Viihdehän tässä maailmassa myy. En sanoisi, että tiedetiedot-

teella pitää olla viihdearvoa, mutta ei se nyt haittaa, jos sillä on jotain sellaisia element-

tejä”, toinen tiedottaja jatkaa ja antaa esimerkkejä: 

Konenäköä tutkittaessa voi olla vaikka semmoinen laite, joka skannaa sinun naa-

man ja sitten se arvaa ikäsi. Eli jos tutkijat ovat tehneet siihen tutkimukseensa liit-

tyen tämmöisen jutun, joka kiinnostaa ihmisiä ja jonka varjolla ne voivat kertoa 

siitä varsinaisesta työstään, niin kyllähän tämä on tavallaan viihdearvoa. Sitten, 

jos ajattelee vaikka tiedekeskus Heurekaa, niin kyllähän viihteen avulla voidaan 

tuoda tiedettä esille ja sehän on hyvin tehokasta, jos se onnistuu. (TI2) 
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Viihdearvon esiin nostaminen ymmärretään toisaalta etenkin tiedotteen vastaanottajien 

sekä tiedon loppukäyttäjien tehtäväksi: ”Viihdearvo on mielestäni tulkitsijan näpeissä, 

eli sen viihteellisyyden kaivaminen tieteellisestä tiedosta on muiden tahojen tehtävä. 

Tiedottajien tehtävä ei ole olla ensisijaisesti viihteellinen” (TI1). 

 

Tiedottajien tavoin myös toimittajien mielipiteet viihteen merkityksestä tiedetiedotteen 

harkittuna mausteena ovat enimmiltään sallivia, mutta samalla ne painottavat tiedotetta-

van aiheen sallivuutta viihteellisempään ilmaisuun, ja toisaalta sekä toimittajan että tut-

kijan omaa sovelluskykyä: 

Aiheesta riippuen [tiedote] voi olla myös viihteellisempi, jos aihe ei ole ikään 

kuin kuolemanvakava – en lähtisi vitsailemaan jollakin ilmastonmuutoksella tai 

maahanmuutolla – mutta jos se nyt on vaikka joidenkin arktisten hyönteisten su-

kupuolikäyttäytyminen, niin kyllä sellaisessa voi sitten leikitellä enemmän. (TO5) 

Tiedejournalismi on älyllistä viihdettä. Ainakaan minä en ole koskaan halunnut 

tehdä jäykkää ja tylsää tiedejournalismia, mitä kukaan ei lue, eli sen pitää olla 

viihdettä. Ei viihteessä ole mitään pelättävää, päinvastoin. Ihmiset haluavat viih-

dettä, ja tiedejournalismi on parasta mahdollista viihdettä, jos se vaan tehdään hy-

vin. Ei sitä tutkijoidenkaan kannata pelätä. Tutkijat voisivat joskus laittaa itseänsä 

enemmän likoon. Ulkomaalainen uskaltaa sitä tehdä, mutta Suomessa ollaan hir-

veän varovaisia. Suomessa tutkijat ehkä pelkäävät, että mitä ne muut nyt sanovat. 

(TO1) 

 

Asiantuntijat pohtivat viihteen merkitystä tiedeviestinnässä myös yleisemmällä tasolla: 

”Tieteelle on olemassa myös viihdearvo, [joka] on paikoin ihan hyvä asia, vaikka olen-

kin enemmän asialinjoilla” (AS3). Tai että: ”Mielestäni viihdearvo on toissijainen asia, 

mutta on kuitenkin pidettävä mielessä, että tiedesisällöt kamppailevat kaiken maailman 

julkkisjuorujen kanssa, eli siinä mielessä se ei saa olla puisevaakaan” (AS4). Tiedotteen 

hallittuun viihteellistämiseen asiantuntija antaa käytännön neuvon: ”Jos otsikko on na-

pakka ja siinä on mahdollisesti vielä kohtaamispinta arjen asioihin, niin se viihdearvo 

kannattaa pitää sitä kautta mielessä” (AS4). 

 

”Viihteeseen liittyen mutkia ei pidä kuitenkaan liikaa oikoa, että ei mene uskottavuus 

siihen tutkimukseen ja tieteeseen. Ne faktat on kumminkin oltava asiantuntemuksesta 
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käsin kohdillaan” (VT3), todetaan puolestaan väitöstiedoteryhmästä. Muiden ryhmien 

tavoin, suhtautuvat haastatellut viihdyttävyyteen uutiskriteerinä kuitenkin lähtökohtai-

sesti positiivisesti. Olennaista on kiinnostuksen herättäminen: ”Millä tahansa tavalla 

ihminen kiinnostuukin siitä asiasta, niin sehän on tärkeintä, vaikka se sitten tapahtuisi 

viihteellisyyden kautta” (VT2), ja vastaavasti: 

Viihdearvosta tulee positiivinen kuva. Tasapaino on kuitenkin oltava tarkkaan aja-

teltu – jos viihdearvo nousee ylös, niin silloinhan ne tieteelliset tulokset uppoavat 

sinne. Sanotaanko näin, että se viihdearvo on vain kakun koriste: jos siellä ei ole 

tuloksia, analyysitapoja, ja jos siinä on vain viihdearvo, niin silloin se ei enää täy-

tä tieteen prinsiippejä. Viihdearvoa saa siis olla, mutta ei liikaa. (VT1) 

 

 

8 TUTKIMUS TIEDOTTEEN AIHEENA 

 

8.1 Arkeen ja terveyteen liittyvät aiheet kiehtovat 

 

Tiedeviestijöiden luetellessa henkilökohtaisesti kiinnostavimpia tiedeaiheita, nousevat 

esiin yleisesti ottaen aiheet, jotka liittyvät ihmisten arkeen sekä yhteiskunnalliseen mer-

kittävyyteen. Vastausten perusteella voidaan myös todeta, että nämä mieltymykset ovat 

heidän havaintojensa mukaan melko yhteneväisiä suuren yleisön mielenkiinnon kanssa. 

Tieteen tiedotus ry:n (2016, 5) Tiedebarometrin mukaan suomalaisia kiinnostavat eniten 

ympäristöön ja luontoon liittyvät tiedeaiheet. Suomalaisia kiinnostavat myös yhteiskun-

taa ja politiikkaa koskevat tiedeaiheet. 

Euroopan komission (2007a, 12) selvityksen mukaan eurooppalaisia toimittajia kiinnos-

tavat eniten ympäristöön ja energiaan sekä lääketieteeseen ja terveyteen liittyvät tiede-

aiheet. Euroopan kansalaisia puolestaan kiinnostavat toimittajia enemmän lääketiedettä 

ja terveyttä käsittelevät tiedeaiheet (Euroopan komissio 2007b, 9). 
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Kosketuspinta arkeen vaikuttaa juttujen aihevalintoihin etenkin sanomalehtien toimituk-

sissa, vaikka toisaalta tiedetoimittajien mielenkiinto suuntautuu samalla myös vaike-

ammin yleistajuistettaviin tutkimusaiheisiin: 

Minulle ilman muuta mielenkiintoisimpia ovat luonnontieteet. Seuraan paljon 

esimerkiksi avaruutta, kosmologiaa ja hiukkasfysiikkaa, ja seuraan suurella mie-

lenkiinnolla myös kantasolututkimusta. Ympäristöasiat ovat tosi tärkeitä. Tiede-

uutispäälliköt haluavat tiedemaailmasta semmoisia juttuja, mitkä kertovat siitä, 

miten asiat vaikuttavat juuri sinuun, juuri tähän ihmisryhmään, ja miten tämä asia 

tai tutkimus voi auttaa sinua jossain asiassa. Eli esimerkiksi jos sinä rakennat ta-

lon, niin miten sinä teet sen, että sinne ei tule hometta, tai ne voivat olla hyvinkin 

arkisia asioita, kuten että ’näin saat lapsesi nukkumaan illalla’. Verkossa semmoi-

sia juttuja luetaan paljon. (TO1) 

Ympäristö- ja luontojutut ovat luettuja lehdissä, ja kun lukijakyselyitä tehdään ja 

kiinnostavia aiheita kartoitetaan, niin kyllä ne siellä viiden kärjessä ovat aina. Vie-

lä paremmin sijoittuu terveys, joka on aina siellä kolmen kärjessä, ja sekin on 

kiinnostava aihe. Se on sitten alana jo selvästi erikoistuneempi kuin luonnontie-

teet, joka on oikeastaan hirveän laaja käsite, ja joka vaatii toimittajalta sitten jo ai-

ka paljon enemmän syventymistä. Oma terveys on usein aika lähellä, ja kun siitä 

lehdessä kirjoitetaan, niin kyllä se kiinnostaa. (TO2) 

Yleisemmin luulen, että on tiettyjä, vaikka terveyteen liittyviä aiheita, mitkä me-

nevät helpommin läpi. Sitten on semmoisia, mitkä voivat olla tosi merkittäviä, ku-

ten politiikka tai lainsäädäntö, ja mitkä vaikuttavat paljon meidän elämään, mutta 

niistä on vaikea kertoa tavalla, joka tekisi ne kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi 

myös muille kuin alan asiantuntijoille. (TO5) 

 

Tarkastellessa uutismedian kiinnostusta tiedeaiheisiin kansainvälisesti, on havaittu kiin-

nostaviksi erityisesti lääketieteen ja terveyden aiheet. Brittimediassa voitiin puhua tie-

deuutisten lääketieteellistymisestä jo viime vuosisadan jälkipuoliskolla, kun taas vastaa-

vasti Yhdysvalloissa valtalehtien tiedejutut käsittelivät yli 70-prosenttisesti lääketiede- 

ja terveysaiheita. Italiassa johtavat sanomalehdet ovat puolestaan käsitelleet yli 50 vuo-

den ajan biologiaa ja lääketiedettä yli puolessa tiedejutuistaan – tosin niissä medikali-

saatio on ollut havaittavissa lähinnä erikoissivuilla, etusivusivujen tiedeuutisten painot-

tuessa fysiikkaan ja tekniikkaan. (Bauer 1998, Pellechia 1997, Bucchi & Mazzolini 

2003; tässä Dunwoody 2008, 18.) 

 

Median kiinnostus terveyttä koskeviin aiheisiin on havaittu myös haastateltujen asian-

tuntijoiden parissa. ”Pidän kiinnostavina myös tekniikan edistysaskeleita. Sitten minua 
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kiinnostaa se, jos tutkimuksen kautta syntyy jotain hyödyllistä” (AS4), avaa eräs haasta-

teltu omia mielenkiinnon kohteitaan. ”Minulle ne ovat ne eksaktit luonnontieteet: fy-

siikka, kemia, matematiikka, ja sitten tietysti avaruus, maailmankaikkeuden synty sekä 

hiukkasfysiikka”, luettelee toinen asiantuntija omia suosikkejaan ja jatkaa, että: 

Nanomaailma, materia ja aineen synty ovat hirveän kiinnostavia. Näen koko ajan 

sitä, että luonnontieteistä ei osata kertoa, eivätkä ihmiset ymmärrä luonnontieteen 

merkitystä. Eli että me emme istuisi tässä näillä penkeillä, jos ei olisi tehty ja ei 

tehtäisi luonnontieteellistä perustutkimusta. (AS3) 

Suuren yleisön suosimissa tiedeaiheissa kiehtoo asiantuntijaa muun muassa tiedon risti-

riitaisuus: ”Omakohtaisesti minua kiinnostaa esimerkiksi ravintoon ja terveyteen liittyvä 

tutkimustieto. Ne ovat molemmat sellaisia aiheita, joista on olemassa valtavasti tietoa, 

joka on koko ajan täysin ristiriitaista” (AS2). 

 

Tiedottajien omissa suosikeissa sekä yleisissä havainnoissa korostuu niin ikään arkeen 

kytkeytyvä tutkimustieto, jopa populaarikulttuuria sivuten: 

Itseäni kiinnostavat ehkä eniten teknologiaan ja sen kehitykseen liittyvät aiheet. 

Jos mietitään vaikka science fiction -kirjallisuutta tai -elokuvia: mitkä asiat niissä 

on kyetty kuvittelemaan etukäteen edes jotenkin sinne päin – ja mitkä taas ovat 

menneet ihan pieleen – niin siinä on kiinnostavaa, että minkälaista arkemme voisi 

tieteen näkökulmasta olla tulevaisuudessa. (TI3) 

Tiedottajaa kiinnostavat myös ”Euroopan komissionkin määrittelemät keskeiset yhteis-

kunnalliset haasteet, kuten ilmastonmuutos ja niihin liittyvät tutkimusaiheet” (TI1). 

 

Väitöstiedotteen tehneitä kiinnostaa terveyden ja hyvinvoinnin tiedeaiheiden ohella 

esimerkiksi johtamiseen, ihmisten vuorovaikutukseen sekä julkishallintoon liittyvä tut-

kimustieto. 

 

8.2 Tarinat metodeista 

 

Tiedetiedotteessa on kaikkien haastateltujen ryhmien mukaan tärkeämpää kertoa josta-

kin havaitusta ilmiöstä ja sen tutkimisen tuloksista kuin tutkimusprosessista. Toisaalta, 
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kuten varsinkin toimittajat toteavat, voi aiheesta riippuen olla toisinaan varsinaisia tu-

loksia kiinnostavampaa kertoa tutkimuksen vaiheista. 

 

Toimittajalle ilmiö on yleensä tärkeämpi, ja tutkimuksen tekotavasta voi puolestaan 

kertoa vaikka tiedotteen liitteessä (TO4). ”Mielestäni ilmiö on se, mikä nostetaan kär-

keen, ja se tutkimusprosessi, tarkoittaen aineistoa, menetelmiä ja niin edelleen, on sitten 

sellainen taustatieto” (TO5), haastateltu toteaa. Ilmiöstä kertominen koetaan ensiarvoi-

seksi paitsi aiheen kiinnostavuuden takia myös muista syistä: ”Pitäisi pystyä perustele-

maan veronmaksajille ja muille rahoittajille, että miksi tutkimusta tehdään, vaikka se 

ratkaisu olisikin kaukana. Kyllä kai siinä olisi sitten tärkeää kertoa, että mihin tämä asia 

liittyy” (TO3). Usein ilmiöstä ja tuloksista kertominen edellyttää kuitenkin myös tutki-

misen avaamista: ”Hyvän tiedejournalismin kannalta on olennaista, että ei ainoastaan 

kerrota mitä on tehty, vaan että kerrotaan myös, että miten se on tehty” (TO1). ”Se voi 

usein olla ihan yhtä kiinnostavaa kuin varsinaiset tulokset”, toinen toimittaja muistuttaa 

ja kertoo käytännön esimerkin: 

Kerran tutkittiin lantakuoriaisten esiintymistä Suomessa, mikä aluksi kuulosti 

pikkujutun aiheelta. Soitin siitä tutkijalle kysyäkseni jotakin tarkennusta, ja hän 

sitten mainitsi, että ilman lapsia tämän tutkimuksen aineistonkeruu ei olisi onnis-

tunut. Hän kertoi, että eihän hän mitenkään pysty keräämään niitä kuoriaisia kat-

tavasti ympäri maata aineistoa varten, ja että sitten hän tajusi, että 4H-nuoret asu-

vat valmiiksi tutkimusalueilla. Hän lähetti sitten järjestön kautta heille viestiä, että 

’ottakaa ämpäri, lapio, pilttipurkki ja äidin teesihti ja menkää pellolle – ämpäriin 

vettä, lapioikaa lehmänläjä ämpäriin: se uppoaa, ja ne kuoriaiset nousevat pinnalle 

– teesihdillä otatte ne talteen, pistätte purkkiin, kaadatte sinne lasinpesunestettä ja 

lähetätte minulle. Hän oli siis saanut valtavan määrän lantakuoriaisia lasten ke-

rääminä, ja tein siitä luontosivun pääjutun, jonka aiheena oli käytännössä aineis-

tonkeruu. Jutussa ei ollut montaa lausetta lantakuoriaisten esiintymisestä, mutta se 

tarina siellä metodiosastossa oli niin mainio, että se oikeastaan määritteli koko ju-

tun sisällön. (TO2) 

 

Tiedotteen ilmiökeskeisyys riippuu vastausten mukaan paljolti myös siitä, puhutaanko 

ilmiöstä tutkimuksen kohteena, tutkimusprosessissa saatuina tuloksina vai kenties näistä 

rinnakkain. Tiedottaja huomauttaa, että: ”tutkimushan tavallaan tehdään sen takia, että 

ymmärrettäisiin sitä ilmiötä” (TI4). 
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Mikäli ilmiöstä kerrotaan tutkimuksen kohteena, on tiedottajien mukaan hyvä pitää mie-

lessä myös laajempi konteksti: 

Mielestä ilmiö on se, joka kiinnostaa. Siitä johdetaan tutkimus, sanotaan vaikka 

ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus, ja siellä on se ilmiö, jonka suuri yleisö tun-

nistaa ja sitten se tutkimus tulee alisteisesti sille ilmiölle. Eli mielestäni ne kulke-

vat käsi kädessä, mutta todennäköisesti se uutisarvo on kiinnostavampi, jos se 

pystytään liittämään siihen suureen megatrendiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuu-

tokseen. Se on tavallaan se tarjotin, jolla tämä tutkimustulos tarjoillaan. (TI1) 

Minä kun aloitan niistä tuloksista, niin haluan kertoa siitä ilmiöstä – eli yritän edes 

vähän avata sitä, että mistä tässä ilmiössä on kyse – ja sitten vähän siitä, mitä on 

tutkittu ja mitä se merkitsee, ja mihin se mahdollisesti johtaa. Yritän aina saada 

tutkijan hiukan spekuloimaan sillä, mikä auttaisi lukijaa ymmärtämään. (AS3) 

 

 

8.3 Tiedotteen ajoittaminen 

 

Tutkimuksesta tiedottamisen ajankohta on ammattitiedottajien mukaan määriteltävä 

tilannekohtaisesti: ”Jos on alkamassa ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä tutkimus, niin 

silloin tietysti kannattaa kertoa heti kun on esimerkiksi tullut rahoituspäätös” (TI4). Toi-

saalta, ”ykköskohta on kuitenkin silloin, kun on oikeasti jotain kerrottavaa siitä tutki-

muksesta” (TI2). Tiedottajat jatkavat tiedotteen ajoittamisesta: 

Sitten jos on alkamassa tutkimus, joka tehdään vaikka tietyillä paikkakunnilla, 

niin kannattaa kertoa siitä alkamisesta. Jos tulee semmoisia ensimmäisiä tuloksia, 

joista voidaan jo antaa jotain suuntaviivoja, niin silloin kannattaa kertoa siitä siinä 

vaiheessa. Sitten tietysti viimeistään silloin, kun koko tutkimus on valmis. Se on 

siis hyvin tilannekohtaista. (TI4) 

Nykykäytäntö tuntuu olevan se, että sitten kun on niitä vertaisarvioituja, ikään 

kuin todistettuja tuloksia. Toisaalta, jos jossain tietyssä yliopistossa on huippu-

asiantuntemusta johonkin ajankohtaiseen teemaan, niin kyllä silloin ehkä kannat-

taa miettiä, että kannattaisiko vähän keksiä tikusta asiaa, vaikka juuri nyt ei olisi 

mikään artikkeli tulossa. (TI3) 

Yleensä tutkija mieluummin kertoo siitä siinä vaiheessa, kun se artikkeli siitä tut-

kimuksesta on julkaistu. Monesti [tämä ajankohta] on median näkövinkkelistä vä-

hän turhan kaukana, kun se voi olla puolen vuoden päässä siitä, kun se tutkimus 

on tehty. Eli tämä on tavallaan tutkijalähtöinen asia, että siitä tiedotetaan heti, kun 

se tutkimuksen tekijän näköpiiristä on mahdollista. (TI1) 
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Väitöstiedotteen näkökulmasta voidaan erään haastatellun mukaan hieman keventäen 

ajatella, että ”varmaan kannattaisi tiedottaa heinäkuussa, koska silloin saisi palstatilaa 

todennäköisemmin kuin joinakin muina aikoina” (VT2). Vakavammin ottaen: ”Tiedot-

taa kannattaa silloin, kun ollaan julkaisemisen kynnyksellä” (VT2). Tutkimusprosessin 

aikana tapahtuvan tiedottamisen etuina haastatteluryhmässä nähdään puolestaan tieteen 

läpinäkyvyyden toteutuminen mahdollisen vuoropuhelun kautta: 

Sitä vuoropuhelua käytäisiin siinä matkan varrella. Jos ollaan kammiossa neljä 

vuotta tekemässä väitöskirjaa ja [vasta] sitten tullaan ulos, niin kukaan ei välttä-

mättä tiedä, että kuka sinä olet ja mikä tämä juttu on. Eli tavallaan se jatkuva vuo-

ropuhelun ylläpitäminen on tosi tärkeää. (VT3) 

 

Tiedottajien tavoin myös toimittajat tietävät, että tiedotteen ajoittaminen riippuu yleensä 

tutkijan valmiudesta tulosten kertomisen suhteen: 

Silloin siihen voivat vaikuttaa julkaisut ja rahoitus. Eli haluaako tiedottaa vasta 

sitten, kun julkaisu ilmestyy, tai tutkimusrahoituksiin liittyen, kun projekti päät-

tyy. Joissain tilanteissa pystyy, jos joku asia on tosi ajankohtainen, ehkä kysy-

mään sen aiheen tutkijalta, että olisiko jotain tähän aiheeseen liittyvää, mitä voisi 

tiedottaa ja mikä olisi kiinnostavaa. (TO5) 

Toimittajien keskuudessa ollaan pääsääntöisesti sitä mieltä, että ”hankkeista ei kannata 

kertoa, vaan niiden tuloksista” (TO4). ”Se liittyy juuri siihen, että se lopullinen päämää-

rä on niin kaukana. Eli tavallaan silloin, kun siinä ei pystytä kertomaan sitä asiaa lop-

puun asti, koska se tutkimus on niin kesken” (TO3), perustelee toinen haastateltu. Kol-

mas jatkaa vielä: 

Jos tiedotetaan ennen kuin [tutkimus] alkaa, niin siihen pitää olla hyvä syy. Se voi 

olla se, että tuloksilla voi olla niin suuri merkittävyys, että siitä halutaan kertoa jo 

etukäteen. Silloin pitää kuitenkin uskaltaa myös sanoa jotain – ennakoida niitä tu-

loksia. (TO1) 

Toimittajien mukaan tiedotteen embargoon pitää voida luottaa: ”Jos joku rikkoo sen 

embargo-luottamuksen, niin tutkijat saavat pistää semmoisen toimittajan kylmästi pan-

naan” (TO1). Uutisvälineet voivat embargon avulla esivalmistella ja tutustua aiheeseen 

jo ennen sen uutisointia. Embargolla merkityn tiedotteen sisältö julkistetaan vasta, kun 

se on luvallista. (Ojanen 2003, 50.) ”Nykyään kysymys tuntuu olevan usein siitä, että 

missä vaiheessa siitä saa tiedottaa. Eli jos se on julkaistu jossakin tieteellisessä lehdessä, 

niin niillä voi olla tarkat säännöt, että milloin siitä saa tiedottaa. Siellä on jopa kellonai-

katarkka embargo” (TO2), toinen haastateltu jatkaa embargo-merkinnän syistä tiedetie-
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dotteessa. Embargon kunnioittaminen kytkeytyy eettisten periaatteiden ylläpitoon paitsi 

journalismissa myös yhteisöviestinnässä aina tutkimustiedottamista myöten. Viestintä-

maailmassa onkin yhä selvempää, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen yhteistyö-

verkostoissa on ensiarvoista houkutuksista huolimatta. (Toon 2006, 264–265.) Ryhmäs-

tä muistutetaan myös, että tutkimuksesta voi tiedottaa myös jälkikäteen: ”Teen paljon 

juttuja siten, että tutkimus on saatettu tehdä puoli vuotta aikaisemmin, ja olen huoman-

nut, että kukaan ei ole kertonut tästä, ja sitten vain hankin siihen jotain lisätietoa” 

(TO1). 

 

Asiantuntijat ovat muiden ryhmien tavoin samoilla linjoilla siitä, että tiedottaa kannattaa 

karkeasti ottaen silloin, kun on jotain kerrottavaa. Tiedotteen ajankohdan määrittävät 

keskeisimmin tutkimuksen tulokset. Vastaavasti, tiedote voi toisinaan, kuten EU-

rahoitteisissa tutkimushankkeissa, olla perusteltu myös ”ennakkotietona toimijoille” 

(AS4), vaikka se ei olisikaan täysin ongelmatonta: 

Jos jotain projektia rahoitetaan ja tutkimusta käynnistetään, niin siinä saattaa olla 

aika suuria paineita osoittaa, että ollaan nyt tekemässä jotain. Tutkimuksesta saa-

tetaan siis tiedottaa jo ennen kuin se on käytännössä tehty, ja kyllä siinä on vähän 

ongelmia. Sen tietää itsekin, että on helppo pienten impressioiden perusteella jo 

esittää joitain tuloksia, vaikka ne ovat vain impressioita, jotka eivät välttämättä 

pidäkään paikkaansa. Vaaransa on tosin siinäkin, että pantataan, ja menee kym-

menen vuotta ennen kuin on mitään tiedotettavaa. (AS2) 

 

 

9 TIEDETIEDOTTEEN KIRJOITTAMINEN 

 

9.1 Kansantajuisuus ohjenuoraksi 

 

Minkä tahansa mediatiedotteen kohdalla kannattaa yleisluontoisesti kiinnittää huomiota 

sen mediavalmiuteen. Ihanteellisinta olisi, jos tiedote olisi riittävän korkealaatuinen 

julkaistavaksi mediassa tarpeen vaatiessa sellaisenaan. (Powell 2009, A35–37.) Viestin-
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täalan tai toimittajan koulutus antaa erään haastatellun toimittajan mielestä riittävät 

valmiudet myös tiedotteen kirjoittamiseen, eikä hän näe tiedeviestinnän ”sikäli vaki-

oidun tiedotemuodon” ohjeistamiselle erityistä tarvetta: 

Se, että ne omat verkostot tutkijoihin paranevat, ja että saa niitä aiheita paremmin 

esiin, on mielestäni ehkä olennaisempaa. Eli että kehittyy löytämään aiheita, ja 

oppii myös arvioimaan sitä, mikä on kiinnostavaa ja mikä saattaisi mennä läpi 

missäkin. (TO5) 

Sanomalehtitoimittajat kuitenkin suosittelevat kehittämään myös selkokielistä ilmaisua: 

Kannattaa pyrkiä kirjoittamaan kansantajuista [tekstiä], ja sen jälkeen, ennen kuin 

lähettää sen tiedotteen, niin voisi vaikka luettaa sen jollakin, joka ei tiedä siitä ai-

heesta mitään. Kansantajuisuus on ensiarvoinen seikka siinä, kun yleistajuista tie-

dotetta tehdään, eli siitä ei saa jäädä semmoista vaikutelmaa, että minä en ymmär-

tänyt, että mitä tässä oikeastaan kerrottiin. (TO2) 

Yleisellä tasollahan ongelmana ilmeisesti on, että monesti ne tutkijat haluavat 

tehdä tiedotteet itse ja sitten lähettävät ne tiedotukselle, joka epätoivoissaan yrittää 

selvittää, mitä nämä tutkijat ovat tehneet ja sitten niitä tiedotteita muokataan ym-

märrettävään muotoon. Tiedeviestijä voi kehittyä siten, että opettelee kirjoitta-

maan selkeästi ja ymmärrettävästi, ja hyvin – lyhyitä lauseita, kertomaan olennai-

sista asioista. (TO1) 

Tiedotteita kirjoittavalle voi erään toimittajan mukaan antaa kehitysmahdollisuuksia 

keskittyminen hieman enemmän johonkin tiettyyn alaan: ”Silloin sieltä alkaisi varmasti 

ainakin löytyä lisää aiheita, ja kun sen alan tuntee jollakin tavalla, niin siitä pystyy ker-

tomaan paremmin” (TO3). Tiedottaja on samoilla linjoilla: 

Se toki kehittää, että vähitellen oppii enemmän siitä itse substanssista, ja kun ym-

märtää paremmin sitä alaa, mistä kirjoittaa, niin se auttaa siinä sen tiedotteen kir-

joittamisessa. Ainahan voi kehittyä kirjoittajana siten, että opettelee esimerkiksi 

otsikoimaan paremmin, ja sujuvoittamaan sitä omaa tekstiä. (TI2) 

Hän jatkaa, että yliopistoissa tiedotteen kirjoittamista voidaan harjoitella myös työpa-

joissa, ja että tietynlaisesta ohjeistuksesta voi olla hyötyä varsinkin aloitteleville tiede-

viestijöille: 

Jonkun verran esimerkiksi niille, joiden väitös on tulossa, on pidetty semmoisia 

väitöstiedotetyöpajoja, joissa ideana on kolmion kääntäminen (ks. kuvio 4). Kyllä 

tutkijoille voi olla paljon hyötyä semmoisesta, että saa jostain ohjeistusta siihen, 

mikä on tiedotetekstin tai uutistekstin ja tieteellisen tekstin ero. (TI2) 
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”Kielenhuolto on tärkeää, koska on turhaa mitätöidä tärkeän asian arvoa sillä, että ei 

huolla sitä kieltä kuntoon” (TI3), ryhmästä todetaan. Ammattitiedottajilla on myös mui-

ta vinkkejä tiedotteen kirjoittamisen hiomiseen: 

Kehittyä voi siten, että lukee mitä muut ovat kirjoittaneet sekä lukemalla yleista-

juisia tiedelehtiä. Mielenkiintoisia ovat myös kielen kehitystä ja sanaston kehitys-

tä koskevat jutut. Yksi tapa on tietysti se, että antaa tiedoteluonnokset jonkun kol-

legan katsottaviksi. Siinä tulee hyvin usein aiheellista ja terävää palautetta. Voi 

esimerkiksi olla vaikea hahmottaa sitä, mikä on tavallisen ihmisen tiedon taso 

esimerkiksi jostain lääketieteen termistä. Näen tiedotteet journalistisina tuotteina – 

sillä tavalla, että kiinnostavassa tiedetiedotteessa täytyy olla joku journalistinen 

ote, muuten se menettää kiinnostavuutta. (TI4) 

Tiedotteen kirjoittajana kehittyy tekemällä tiedotteita. Tiedetiedotteen kirjoittami-

sen ohjeet eivät varmaan poikkea kauheasti minkään muun tiedotteen kirjoittami-

sen ohjeista, noin teknisenä suorituksena. En ole törmännyt tiedetiedotteen kirjoit-

tamisen ohjeistukseen, enkä ihan tältä istumalta väittäisi, että semmoinen olisi mi-

tenkään erityisen tarpeellinen. Tiedetiedotteen kirjoittamiseen liittyvät lainalai-

suudet oppii kyllä tavallaan organisaationkin avustamana. (TI1) 

Asiantuntijoiden lähestymistapa kirjoittajana kehittymiseen myötäilee toimittajien ja 

tiedottajien näkemyksiä: 

Tiedeviestijä voi kehittyä tiedotteen kirjoittajana työn kautta, eli tekemällä tiedot-

teita ja lukemalla toisten tiedotteita. Sitten voi peilata myös sitä, että miten se tie-

dote on mahdollisesti mennyt läpi mediassa ja mitä toimitukset oppivat siitä teks-

tistä. Kiteyttämisen taito on tärkeää, ja tiivis ilmaisu. Varsinkin aloittelevalle tie-

Menetelmät 

Tausta 

Tausta 

Mitä sitten? 

Tulok- 
set 

Tulok-

set 

                     Tutkijat                                                            Toimittajat 

Kuvio 4. Baronin (2010, 29–30) mukaan tutkijan kannattaa medialle tie-

dotettaessa esittää asiat toimittajan odottamassa järjestyksessä. 
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detiedottajalle voisi olla hyvä, että olisi saatavana tavallaan perusvinkit esimerkik-

si siitä, että millainen on hyvän tiedotteen rakenne. (AS4) 

On hyvä poistua niin sanotusti omalta maalta. Itse käyn esimerkiksi jotain draa-

man käsikirjoituskursseja, eli kaikki mikä vain auttaa löytämään sen oman äänesi, 

ja sitä kautta myös oman yleisön. (AS3) 

 

Kuten tiedottajienkin kohdalla aiemmin todettiin, kehittää journalistinen ote tiedotteiden 

luettavuutta myös väitöksestään tiedottaneen silmissä: 

Minulla oli siinä se juttumaisuus, mihin tavallaan pyrin, eli ajattelin, että siinä pi-

tää olla kiinnostava otsikko ja tärkein asia alussa, ja sitten vähän taustoitusta sinne 

häntään, jos mahtuu. Olisi hauskaa keskustella saman alan tai miksei eri alankin 

ihmisten kanssa siitä, miten he lukevat sitä minun väitöstiedotetta. Siitä lukijapa-

lautteesta voisi sitten saada ihan uusia näkökulmia siihen omaan kirjoittamiseensa. 

Useinhan puhutaan, kun popularisoidaan tieteellistä tekstiä, ja kun tutkija kirjoit-

taa hyvin varovasti ja sitten otsikossa se asia pitäisikin vain väittää faktana, että se 

on kauhean vaikeaa. Sitä rajankäyntiähän käy tavallaan koko ajan, kun yrittää po-

pularisoida tutkimustaan. (VT2) 

 

 

9.2 Terminologian yleistajuistaminen 

 

Tieteellistä erikoissanastoa ja terminologiaa tulisi kaikkien haastateltujen mielestä pyr-

kiä yleistajuistamaan mahdollisimman paljon. Tiedottaja kertoo esimerkin siitä, milloin 

kokee yleistajuistamisen omalla kohdallaan tarpeelliseksi: 

Siinä vaiheessa jos alan miettiä, että pitäisiköhän tämä selittää, niin silloin se 

osoittaa, että se täytyy selittää. Samalla tavalla laskemme usein leikkiä tutkijoiden 

kanssa siitä, että jos tiedottaja ymmärtää, niin kyllä se toimittajakin sitten ymmär-

tää. Eli siinä on tavallaan itse semmoinen maallikkotestaaja. (TI4) 

Termien avaaminen kysyy tiedotteen kirjoittajalta tai muokkaajalta taitoa etenkin kor-

vaavia sanoja keksittäessä: 

Jos on vakiintuneita termejä, kuten erikoissanoja, jotka täsmällisesti kuvaavat jo-

tain tiettyä ilmiötä, niin se, että siihen keksimällä keksitään joku yleistajuisempi 

sana, saattaa kääntyä itseään vastaan. Silloin kukaan siitä asiasta oikeasti tietävä ei 

enää ymmärräkään sitä tekstiä, koska ne eivät ole niitä termejä, joilla he niitä il-

miöitä kuvaavat. Ennemminkin niin, että jos käyttää näitä termejä, niin ne pitäisi 

pyrkiä selittämään siten, että mitä tämä termi tarkoittaa. (TI3) 
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Toisaalta: 

Jos sen voi sanoa ’suomeksi’ jollain sanalla, joka on tarpeeksi lähellä sitä, mitä se 

tieteellinen termi tarkoittaa, niin mielestäni sitä kannattaa melkein käyttää. Tai jos 

on pakko sanoa joku termi, niin selittää sen lyhyesti siihen perään. Kannattaa pyr-

kiä mahdollisimman sanomalehtisuomenkieliseen tekstiin, koska välillä on ehkä 

vaikea tietää, että mikä on tavallaan liian vaikea sana ja mikä ei. Eli kannattaa 

välttää sellaista tieteellistä terminologiaa, mitä ei ole ihan pakko käyttää. (TI2) 

Esimerkiksi kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aiheet ovat eräästä tiedottajasta 

sinällään usein arkipäiväisiä ja periaatteessa ymmärrettäviä. ”Sitten kun siitä aiheesta 

aletaan tehdä tutkimusta, niin se muodostuu yhtäkkiä hyvin monimutkaiseksi”, hän to-

teaa ja jatkaa havainnostaan: 

Luonnontieteissä taas käy yleensä niin, että se tutkija ymmärtää, että tästä aiheesta 

on kerrottava arkipäiväisemmin – mutta silloin, jos tutkitaan jotain arkipäiväistä 

ilmiötä, niin käykin juuri päinvastoin. Eli se kulttuurin ja yhteiskunnan tutkija ru-

peaa tavallaan monimutkaistamaan sitä arki-ilmiötä krumeluureilla siinä kieles-

sään. Kaiken kaikkiaan tärkeintä mielestäni on karsia ei-ymmärrettävä erikois-

sanasto ja terminologia. (TI1) 

 

Toimittajat ovat sataprosenttisesti tiedeterminologian mahdollisimman täydellisen yleis-

tajuistamisen kannalla: ”Ei siinä ole rajaa. Jos sitä ei voi yleistajuistaa, niin sitten sen 

tiedotteen kirjoittaminen on hieman turhaa” (TO5). Bowaterin ja Yeomanin (2013, 86) 

mukaan tiedeviestinnässä ei sinänsä pidä yrittää välttää tieteellisiä termejä, kunhan ne 

vain selitetään lukijalle. Yleistajuistamisesta oppaan kirjoittanut Tiina Raevaara (2016, 

86) puolestaan suosittelee varsinkin nopeasti kehittyvien tieteenalojen tutkijoille aktii-

vista roolia suomenkielisten termien luomisessa. Hänen mukaansa jonkun on vain alet-

tava ottaa uusia termejä rohkeasti käyttöön, vaikka ne sitten olisivatkin englannista 

suomeen imuroituja sanoja. Tiedotteen pohjalta tehdyssä sanomalehtijutussa, ja siis tie-

detoimituksissa, vierasperäisten sanojen karsimiselle voi kuitenkin olla erityisen korkeat 

vaatimukset: 

Jokaiselle termille pitää keksiä suomenkielinen nimi – paitsi, että niitä ei aina ole. 

Tutkijallehan se on kirous, koska termi on aina tarkempi, ja kun se suomennetaan, 

niin siitä häviää aina jotain, ja sitten kun se vielä yleistajuistetaan, niin siitä häviää 

vielä enemmän. Kaikille ei vain ole suomenkielistä termiä. Sitten pitää vain selit-

tää, mitä se termi tarkoittaa. Jos jutussa on kaksikin vierasta termiä, niin sitä ei to-

dennäköisesti julkaista. Tosin kyllä niitä näkee, mutta ne ovatkin sitten sellaisia, 

että ei niistä kukaan mitään ymmärrä. (TO1) 
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Asiantuntijat eivät hekään mielellään näkisi vaikeita erikoissanoja ainakaan mediatie-

dotteissa. Eräs haastatelluista jakaa toimittajien mielipiteen, mutta painottaa yleistajuis-

tamisen määrän ja tarpeen olevan terminologiankin tapauksessa toisaalta tapauskohtais-

ta: 

Lähtökohtaisesti tällainen termityö ja yleistajuistaminen kulkevat käsi kädessä. 

Monilla tutkimusaloilla terminologia saattaa olla englanninkielistä, eikä siitä vält-

tämättä edes ole olemassa suomenkielisiä termejä. Sitten, kun kirjoitetaan yleista-

juisesti, niin ehkä niitä sitten keksitään. En tarkoita, että se on välttämättä pelkäs-

tään suomentamista, vaan että monestihan tutkimuksen pointti on, että annetaan 

ilmiöille nimiä. Eli tavallaan se on myös sen terminologian ja erikoissanaston 

luomista. Kohderyhmän määrittely on tärkeää siinä, että mitä joutuu selittämään ja 

suomentamaan. (AS2) 

 

Väitöstiedoteryhmässä tiedostetaan tieteellisen tutkimuksen avainkäsitteiden avaamisen 

ongelmallisuus, joskin terminologian yleistajuistamista pidetään tärkeänä: ”Jos joku 

käsite on jo väitöskirjan otsikossa, ja jota ei oikein voi kiertää, niin ehkä se yksi tai kak-

si keskeistä käsitettä saavat olla siellä, jos ne sitten todella avataan” (VT2). Tai vastaa-

vasti, ”jos tutkimuksen avainkäsitteet perustuvat pelkästään joillekin ’mikälienee’-

yhdistelmille, niin eihän niitä voi ottaa sieltä pois, koska sitten se koko sanoma häviää. 

Yleistajuistaa siis kannattaa, mutta jättää ne avainkäsitteet sinne – olivatpa ne mitä 

vain” (VT1). Bowater ja Yeoman (2013, 88) suosittelevat käyttämään vaikean termino-

logian selittämisessä metaforia. Kielikuvia ei heidän mukaansa tule kuitenkaan sekoittaa 

keskenään, eikä niitä tule käyttää liikaa. 

 

 

9.3 Sitaateista tiedotteen suola 

 

Haastateltujen näkemykset vaihtelevat jossain määrin siinä, saako tutkija tiedotteen kir-

joittajana kirjoittaa subjektiivisesti, omakohtaisesti, ja esimerkiksi yleistajuistaa sisältöä 

omien kokemustensa kautta. 
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Selkeimmin erottuvana ryhmien yhteisenä linjauksena voidaan todeta, että kieliopilli-

sessa minä - muodossa kirjoitettua tutkimustiedotetta ei suositella. Sen sijaan tutkija voi 

jossain määrin antaa oman äänensä näkyä – esimerkiksi tiedotteen sitaateissa. Myöntei-

sellä kannalla oleva tiedottaja toteaa: ”Jos sen tekee elegantisti ja fiksusti, ja tietenkin 

sitä [subjektiivisuutta] voi sanavalinnoilla vähän etäännyttää. Se on varmaan paljon ti-

lannekohtaista” (TI4).  Siteeraaminen on käyttökelpoinen työkalu myös tiedottajalle: 

Jos tutkija kirjoittaa itse, niin hän voi siteerata, eli laittaa omaan suuhunsa sitaatin. 

Jos [taas] minulla on tekstistä semmoinen olo, että tämän voisi sanoa paljon va-

paammin, jolloin se ei olisi enää niin eksakti kuin mitä siinä tiedekirjoituksessa, 

niin pyrin sitten kysymään tutkijalta, että voisiko tämän laittaa hänen sitaatiksi, 

jossa hän voisi kertoa asiasta vapaamuotoisesti. (TI3) 

Vastauksista käy kuitenkin ilmi myös se, että subjektiivisuus tiedotteen relevanttina 

tyylikeinona riippuu paljolti siitä, miten käsite halutaan määritellä, ja esimerkiksi mil-

laisiin journalistisiin traditioihin sitä verrataan: ”Journalismin objektiivisuutta kunnioit-

taen subjektiivisuus pitäisi kyllä pystyä poistamaan sieltä, eli tiedotteen ei pitäisi sisäl-

tää kirjoittajan mielipiteitä” (TI1), tiedottaja toteaa. 

 

Toimittaja puolestaan muistuttaa suomalaistutkijoiden keskuudessa havaitsemastaan 

rohkeuden puutteesta ja kannustaa tieteentekijöitä omakohtaisempaan ilmaisuun: 

Suomessa saisi olla paljon enemmän sitä, että tutkija unohtaisi sen hyvin tarkan 

tutkijan roolin ja heittäytyisi siihen, että uskaltaa kertoa yleistajuisesti, vapaasti ja 

rennosti siitä asiasta, ja hyvillä esimerkeillä. Tutkijan nimenomaan kannattaa heit-

täytyä siihen subjektiiviseen rooliin, ja kertoa oma näkemys ja omia mielipiteitä. 

Se antaa jutulle aina hyvää. Olen kuitenkin huomannut, että Suomessa tutkijat ei-

vät uskalla olla mieltä asioista – tämä on vanhanaikaista – hyvällä tutkijalla saa 

olla mielipiteitä vaikka kuinka paljon. Ei se ole keneltäkään pois. (TO1) 

Toimittajakollegan mukaan tutkija saa kirjoittaa subjektiivisesti, ”jos se auttaa tiedotet-

tavan asian ymmärtämistä”: ”Toimittajan tehtävä on tulkita siitä se ikään kuin subjektii-

vinen ja se tieteellinen totuus erilleen” (TO2). Kolmannelle toimittajalle puolestaan riit-

tää puhdas objektiivisuus: ”Emme tarvitse narratiiveja tiedetiedotteessa” (TO4). Neljän-

nen haastatellun kanta on vastaavasti myönteisempi: ”En minä nyt siihen estettä näkisi. 

Siitä tulee mieleen juttumaisuus, ja saattaa olla, että kehitys kulkee siihen suuntaan. Eli 

saa, mutta sen [subjektiivisuuden] pitää olla perusteluja, eikä se saa perustua luuloihin” 

(TO3). 
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Asiantuntijanäkökulmasta muistutetaan, että tiedotesisällön subjektiivisten vivahteiden 

suhteen on hyvä tiedostaa lähtökohta tiedeorganisaation edustajana: ”Jos olet organisaa-

tion edustaja, niin et sinä kauhean subjektiivisesti voi lähteä kirjoittamaan. Se vaatisi 

sitten jo aika kovaa pokkaa, ja normista poikkeamista, mikä voi olla vähän riskaabelia” 

(AS3) – ”En lähtisi kirjoittamaan omien kokemusten kautta, vaan tieteellisten tulosten, 

ja evidenssin pohjalta, ja havainnollistaisin niiden esimerkkien kautta” (AS4). 

Subjektiivisuuden taso tiedottavassa tekstissä riippuu asiantuntijoiden mukaan paitsi 

viestintävälineestä myös siitä, miten tiedeviestijä mieltää tehtävänsä: 

Jos kirjoitat esimerkiksi tviittejä tai Facebookiin, niin kirjoitat sen eri tavalla ja 

subjektiivisesti ja panet siihen enemmän persoonaa. Peruskuvio on kuitenkin var-

maan se, että tiedotteen tekijä ei ole siinä se pääjuttu, vaan hän on enemmän se vä-

littäjä, joka antaa ne välineet muille tehdä sitä subjektiivista juttua eteenpäin. 

(AS3) 

Sanoisin, että jollain tavalla pitääkin ottaa se subjektiivinen näkökulma siihen asi-

aan. Jos asiantuntija viestii yleistajuisesti, niin se on sen tehtäväkin tulkita ja selit-

tää sitä asiaa. Eli tavallaan pitää pystyä tasapainoilemaan sen kanssa, että tarkas-

tellaan jotain ilmiötä objektiivisesti, mutta sitten asiantuntijana myös tulkitaan sitä 

tietosisältöä. Silloin puhumme subjektiivisesta näkökulmasta siihen asiaan. (AS2) 

 

Yhteenvetona voidaan väitöstiedotteen kirjoittajien tapaan todeta, että luotettavan tut-

kimustiedotteen tulee lähtökohtaisesti olla objektiivinen. Subjektiivisuus tulkitaan tie-

dottavassa tekstissä persoonallisuutta korostavaksi ominaisuudeksi, jota kuitenkin tulee 

käyttää harkiten, ja pitkälti viestintävälineestä riippuen. Väitöstiedoteryhmän vastauk-

sista heijastuvat pohdinnan molemmat puolet: ”Tiedotteen on oltava objektiivinen – se 

kuuluu tutkijan ammattitaitoon” (VT1) – ”Tutkijan oman äänen tulisi näkyä, jos halu-

taan, että tiede on vuorovaikutteista, inhimillistä ja kiinnostavaa” (VT3). 
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9.4 Verkkoon tuotettava tiedote 

 

Pohdittaessa yliopiston tai muun tiedeorganisaation verkkosivuille tuotettavan yleista-

juistetun tiedetiedotteen hyötyominaisuuksia, painottuu haastatteluvastauksissa interne-

tin kokonaisvaltainen rooli 2000-luvulle ominaisessa viestintäjatkumossa lähettäjältä 

välittäjälle ja edelleen suurelle yleisölle. Eroaako suoraan verkossa julkaistavaksi tarkoi-

tettu tiedote tiedonvälittäjälle, kuten lehdistölle, lähetettävästä tiedotteesta esimerkiksi 

kirjoittamistavaltaan? Yliopistotiedotuksessa tapahtuu vastausten perusteella yleensä 

niin, että sama mediatiedote sekä lähetetään tiedotusvälineille että laitetaan verkkoon. 

 

Varsinaiset journalistissisällölliset erot edellä mainittujen tiedotetyyppien välillä ovat 

tiedottajien mukaan melko vähäisiä, mutta niiden sijaan muotoilullisia ja hypertekstilli-

siä eroja voi toisinaan olla: 

Verkossa saattaa olla jopa yhden virkkeen mittaisia kappaleita, ja se saattaa toimia 

ihan hyvin. Ehdottomana hyötynä on tietysti se, että verkossa on helppo käyttää 

hypertekstiä ja linkata erinäköisten lisätietojen lähteille. (TI3) 

Verkkosivuilla [tiedotteessa] on toki enemmän mahdollisuuksia. Siinä voi olla 

kuvia, ja sitten siinä voi käyttää faktalaatikoita esimerkiksi hankkeista. Sitten voi 

olla semmoisia yhteistiedotteita, joissa joku toinen taho lähettää päätiedotteen 

medialle, ja me muokkaamme sitten siitä [oman version] meidän sivuille, ja sil-

loin siinä mahdollisesti nostetaan hieman enemmän esiin sitä oman tutkijan osuut-

ta. (TI2) 

Nykyäänhän suurin osa tiedotteista päätyy tavalla tai toisella verkkoon. En näe, 

että se eroaisi merkittävästi muista tiedotteista. Verkkokirjoittamisen yksi aksi-

ooma on toisaalta se, että sen pitäisi olla lyhyttä, ytimekästä ja siinä pitäisi pystyä 

käyttämään muotoilukeinoja hyväkseen siten, että se luettavuus pitkässä tiedot-

teessa säilyisi. Toisaalta, kun siellä ei ole sitä arkin mitan rajoitetta, niin se tiedote 

voi olla joskus jopa pidempi. Verkkosivusisältöjen näkökulmasta pitää tietysti 

huomioida verkon vaatimukset, kuten nostot ja linkitykset. Teknisesti se on siis 

ehkä hieman erilainen kuin tavallinen tiedote, mutta tiedotteen rakenteen näkö-

kulmasta – eli otsikko, pääasiat, lisätiedot ja niin edelleen – se on ihan samanlai-

nen kuin mikä tahansa tiedote. (TI1) 

Edellä mainittujen hyötyjen vastapainoksi tiedottaja nostaa esiin muutamia verkkotie-

dotteen riskejä: runsaista tekstin sisään upotetuista hyperlinkeistä voi esimerkiksi päätyä 

seikkailemaan tiedotteen ulkopuolelle, jolloin pääasia saattaa huomiotta. Vastaavasti, 
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jos tiedote julkaistaan ainoastaan omilla verkkosivuilla, niin silloin sen tavoitettavuus 

saattaa kärsiä:  

Sen varsinaisen julkaisemisen jälkeen voi olla iso homma saada joku lukemaan si-

tä. Onkin mielenkiintoista, että lähetettäisiinkö sitten sähköpostilla kenties joku 

intro ja sitten linkki siihen verkossa olevaan tiedotteeseen vai käytettäisiinkö jo-

tain sosiaalisen median kanavia ikään kuin siihen tiedon levittämiseen? Se on 

mielestäni nykyään ehkä siinä se haaste, kun kilpaillaan niin valtavasta tietomää-

rästä, että miten saada lukijoita niille yksittäisille tiedotteille. (TI3) 

 

Toimittajienkaan mielestä tiedetiedotteiden ei ole välttämättä syytä erota perusominai-

suuksiltaan, julkaistaanpa ne sähköpostin välityksellä medialle tai pelkästään organisaa-

tion omilla sivuilla. Tiedote voi kuitenkin olla verkossa ”uutismaisempi, koska se jul-

kaistaan tavallaan uutisena” – ”eli silloin se itsessään on jo kirjoitettu siihen muotoon, 

että se pyrkii olemaan aika napakka” (TO5). Eräs toimittajista toteaa toisaalta seuraa-

vansa mielenkiinnolla myös kansainvälisten tiedotteiden verkkoversioita, mikäli yli-

opistot tai tutkimuslaitokset sellaisia tuottavat: 

Silloin kun näen, että esimerkiksi Oxfordin yliopisto on tehnyt tiedotteen, ja kun 

sitten menen katsomaan niiden verkkosivua, niin siellä onkin samasta asiasta pi-

dempi versio. Eli, se voisi olla ihan suositeltavaa, että on se lyhyempi versio, joka 

lähetetään sähköpostilla, ja sitten siellä omalla sivulla olisi vähän pidempi versio, 

jossa voisi olla vaikka joitakin esimerkkejä. Se antaa sen mahdollisuuden, että 

voit olla runsassanaisempi ja voit antaa enemmän käytännön esimerkkejä. (TO1) 

Tai vastaavasti, kuten uutismaisuudesta tai ”napakkuudesta” edempänä todettiin, voi 

verkossa asiantuntijoiden mukaan toimia myös edelleen perustiedotetta tiiviimpi versio. 

Verkon haasteina asiantuntijat painottavat tiedottajien tavoin lopuksi tiedotteen huomi-

oitavuutta: 

Verkossa korostuu silmäiltävyys. Jos tiedote on tarpeeksi napakka ja tiivis, niin 

sama tiedote voi toimia eri paikoissa. Silmäiltävyyden kannalta verkossa kannat-

taa kiinnittää huomiota hyviin väliotsikoihin. (AS4) 

Netissä pitää myös miettiä visuaalista puolta ja sitä, miten huomio keskittyy eri 

tavalla ruudussa olevaan tekstiin silloin, jos siinä on kuva mukana. [Verkkotiedot-

teen] hyöty on varmaan se, että siinä joutuu tavallaan pakosta skarppaamaan. Jos 

taas lähetät sen tiedotteen sähköpostitse, niin siinä se kontrolli on kaksinkertainen 

– eli on aina se mahdollisuus, että vastaanottaja huomaa, jos siinä on moka, eikä 

lähde levittämään sitä. (AS3) 

Sosiaalisessa mediassa taas voi leikitellä sillä tyylillä; käyttää kuvia, kysymyksiä 

ja iskulauseita, ja ravistella yleisöä siihen aiheeseen ihan eri tavalla. Sosiaalisen 

median uutisointi antaa siis enemmän vapautta. (AS1) 
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Verkossa on helpompi laittaa mukaan vaikka videoita, jos siihen on intoa. Ver-

kossa kannattaa olla vielä tiiviimpi, iskevämpi ja kiinnostavampi. Toisaalta huo-

mion saaminen on verkossa hyvin vaikeaa. Se liittyy ehkä tavallaan myös jonkin-

näköiseen lyhytjänteisyyteen – kun luemme sanomalehteä paperilta, niin se on 

pitkäjänteisempää kuin jos sitä samaa juttua lukee verkosta. (AS2) 

 

Väitöstiedotteen tehneiden ryhmässä verkkotiedotteen hyötyinä nähdään muiden ryhmi-

en tavoin muun muassa hyperlinkittäminen laajempiin teksteihin, kuviin sekä jopa lyhy-

een videoon, ”joka voisi olla vaikka tutkijan haastattelu” (VT3). Merkittäviä asiasisäl-

löllisiä eroja suoraan medialle lähetettäviin tutkimustiedotteisiin verrattuna haastatellut 

eivät löytäneet: 

Tuntuu, että ne faktat ovat kuitenkin molemmissa samat, ja taustatiedot ovat sa-

mat, eli en hirveän isoa eroa näiden välillä näkisi. Verkkoonhan pitäisi kirjoittaa 

mahdollisimman lyhyesti, koska ihminen lukee näytöltä hitaammin kuin paperista. 

(VT2) 

Verkkotiedotteen tulee olla tosi lyhyt, tosi ytimekäs ja tosi yleistajuinen. Muut 

tiedotteet ovat sitten vastakohtana informatiivisia; ne kertovat kaiken oleellisen 

tiivistettynä. Verkkotiedote kertoo ihan muutamalla lauseella sen, mitä on tehty. 

Verkkotiedote tylpistää ja tasapäistää, eikä se voi kertoa kaikkea. Hyötynä on se, 

että se voi tavoittaa paljon ihmisiä, jos se on kirjoitettu oikein. (VT1) 

 

 

9.5 Suomeksi suomalaisille 

 

Suomalaisille tiedotusvälineille suomenkielisestä yliopistosta lähetettävä tiedetiedote 

tulee kirjoittaa lähtökohtaisesti suomen kielellä, todetaan kaikista haastatteluryhmistä. 

Suomen kieltä pidetään viestin läpimenon kannalta välttämättömänä, vaikka tieteenalan 

kirjoituskieli olisikin englanti. 

 

Keskeisimpänä argumenttina kielen merkitystä puolustaa käytännöllisyyden edellytys 

viestintäprosessissa. Tiedottajat avaavat omasta näkökulmastaan kielikysymystä: 

Toimittajat ovat kiireisiä, ja se kielikynnys on tosi iso, jolloin virheiden mahdolli-

suus kasvaa – eli todennäköisesti, jos ne saavat englanniksi kirjoitetun tiedotteen 
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suomalaisesta yliopistosta, niin en usko, että ne tarttuvat semmoiseen. Sitten taas 

jos on kansainvälisiä tutkijoita, jotka pystyvät kommunikoimaan vain englanniksi, 

niin sitten pyydämme, että se tutkija tekee sillä omalla kielellään sen tekstin ja sit-

ten eri keinoin käännämme ja muokkaamme sen suomeksi. (TI4) 

Tietysti siinä on ne omat ongelmansa, ja suomen kieli ja siis kieliasia on tässä hy-

vinkin oleellinen, koska kuitenkin iso osa tutkimuksesta tuotetaan pääosin vain 

englanniksi. Itse ainakin kykenen arvioimaan suomenkielistä tekstiä jotenkin kriit-

tisemmin, ja taas englannin kielessä, kun se ei ole minun äidinkieli, ikään kuin 

pääsee läpi paljon enemmän sellaista löperöä kielenkäyttöä. Toisaalta harva tie-

dottaja varmaan kykenee kirjoittamaan pelkästään lukemalla niitä alkuperäisjul-

kaisuja, eli kyllä siinä yleensä tarvitsee vielä sen tutkijan tulkkaamaan ja selittä-

mään niitä asioita. (TI3) 

Monella alalla tutkimus tehdään englanniksi, ja monella väittelijälläkin on vaike-

uksia puhua siitä aiheesta yhtäkkiä suomeksi. Terminologia voi siis olla hankalaa, 

ja jos tieteessä vaikka käytetään sitä englanninkielistä termiä, niin sitten se täytyy 

siinä tiedotteessa joko sanoa kerran ja selittää tai sitten yrittää muotoilla siten, että 

ei ole pakko sanoa sitä englanninkielistä termiä. (TI2) 

Tiedottaja (TI1) muistuttaa, että tiedotteita voidaan kuitenkin julkaista myös useammal-

la kielellä, kuten suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi, esimerkiksi kääntäjähenkilön 

avulla. 

 

Toimittajat vahvistavat suomen kielen merkityksen tiedotteen käyttökelpoisuuden osal-

ta. Työtehtävästä (sanomalehti verrattuna yliopistoviestintä) riippuen voi tiedetoimitta-

jalle kuitenkin tulla, esimerkiksi tiedotusprosessin avittajana, eteen tilanteita, jolloin 

kansainvälinen kieli voi puolustaa paikkaansa: 

[Suomen kieli] on ensiarvoisen tärkeää. Meillähän on paljon aloja, missä englanti 

on aivan ehdoton kieli jo tutkimusryhmienkin kesken, ja siis lähes kaikki julkai-

seminen on englanniksi. Eihän toimittajalla silti ole minkäänlaista erikoisalojen 

sanastoa, joten englanninkielinen tiedote olisi ihan itsemurha. (TO2) 

Se riippuu suoraan siitä kohderyhmästä. Meillä sen tiedotteen pitää olla suomen 

kielellä, koska on vaikea kuvitella, että toimittaja tarttuisi siihen, jos sen lähettäisi 

suomalaisesta yliopistosta englanninkielellä. Kaikilla toimittajilla ei välttämättä se 

kielitaito niin hyvin riitä, ja kun tiede nyt ei ole muutenkaan kaikista helpoimmin 

yleistajuistettavissa. On kuitenkin tiettyjä aiheita, joista meilläkin voisi tehdä 

enemmän englanniksi ja laittaa kansainväliseen jakeluun. Se on ollut aika pientä, 

koska jos meillä on ollut kansainvälinen tutkimus, jossa on ollut mukana vaikka 

englantilaisia tutkijoita, niin he ovat tehneet sen englanninkielisen tiedotteen. 

Heillä on niille omat kanavat olemassa, joten meidän olisi vähän turhakin yrittää 

lähettää sitä jonnekin New York Timesiin. (TO5) 
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Myös asiantuntijanäkökulma lähtee vahvasti siitä, että suomalaisyleisölle viestitään 

suomeksi: ”Tieteen tuloksista pitää kirjoittaa meidän omalla kielellä. Englannin kieli on 

tietenkin hyvä lisä sitten, jos ajatellaan kansainvälistä näkyvyyttä” (AS4) – ”Sellaisilla 

aloilla, missä kaikki tieteellinen toiminta on englanninkielistä, tutkijat usein ymmärtävät 

hyvin sen, että pitää osata viestiä myös omalla äidinkielellä” (AS2). 

Yliopiston viestinnän tarpeen julkaista tiedotteita myös englanniksi määrittävät osaltaan 

myös sosiaalisen median kanavat: 

Teemme uutisia sekä suomeksi että englanniksi, ja yleensä kun meiltä lähtee me-

diatiedote suomeksi, niin julkaisemme sen jossain määrin myös englanniksi ihan 

sen vuoksi, että sosiaalisen median kanavat ovat monikielisiä. Tämä kielikysymys 

on semmoinen, minkä kanssa joutuu pähkäilemään päivittäin. Sitä terminologiaa 

tulee vastaan päivittäin, ja sitä joutuu kääntämään ja yleistajuistamaan. Toisinaan 

se voi olla todella haastavaa, kun ei aina ymmärrä sitä erityissanastoa, ja sille ei 

löydy vastineita. Sitten se pitää pystyä jollain tavalla kiertämään yleistajuisesti. 

(AS1) 

 

Väitöstiedoteryhmästä todetaan kielivalinnan määräytyvän paitsi tiedonvälityksen var-

mistuksen myös tieteen palvelutehtävän edistämiseksi: ”Kun toimitaan Suomessa, ja 

halutaan täällä vaikuttaa, niin suomen kieli on se, millä viesti menee perille” (VT3) – 

”Tieteen on oltava avointa – ja koska ihmisillä on oikeus tietää, mitä tutkimusta Suo-

messa tehdään, niin silloin tiedote on parempi kirjoittaa suomen kielellä, vaikka tieteen-

alalla kirjoitettaisiinkin englanniksi” (VT1). 
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10 LÄHETYSTAVAT JA JULKAISUKANAVAT 

 

10.1 Jakelulistat ja tiedotejakelupalvelut 

 

Tiedetiedote lähetetään medialle nykyään yleisimmin sähköpostin välityksellä. Tavalli-

sesti tiedote kulkee lähettäjältä vastaanottajille joko organisaation oman jakelulistan tai 

jonkin tiedotejakelupalvelun kautta. Myös sosiaalista mediaa voidaan käyttää tiedotteen 

jakeluun, linkittämällä nettisivulla julkaistu tiedote esimerkiksi Twitter-viestiin. Paperi-

kirjeenä tiedotteita ei enää lähetetä, ja tiedotustilaisuuksiakin, jossa tiedote jaettaisiin 

suoraan toimittajille käteen, järjestetään yhä harvemmin. 

 

Oman suoran sähköpostin ja viestijätahon oman jakelulistan ohella hyödyllisimmäksi 

tiedotteen sähköiseksi lähetystavaksi koetaan tiedottajien keskuudessa erilaiset tiedote-

jakelupalvelut, joista yhtenä esimerkkinä STT Info: ”Sitä kautta se lähetetään sitten lis-

talle, mikä sinne on tehty yhteystiedoista, ja sitten se tulee toimittajille sähköpostilla” 

(TI2). ”Meillä tiedote lähetetään itse tekemämme lähetyslistan mukaan, jossa huomioi-

daan eri kohderyhmät. Tiedottaja määrittelee kunkin tiedotteen kohdalla sen, kenelle se 

lähtee” (TI1), jatkaa toinen haastateltu lähetystavoista. Powell (2009, A35–37) suositte-

lee kohdentamaan lehdistötiedotteen tarkkaan harkitusti, vaikka se lisäisikin tiedottajan 

työn määrää. Lähetettäessä tiedotetta sähköisesti, tulee tiedottajan mukaan kiinnittää 

erityishuomiota ajankohtaan: 

Taitaa mennä niin, että se tiedote pitää melkein olla aamulla ennen yhdeksää, tai 

sitten se ei enää ehdi ainakaan sen päivän lehteen – ja voi olla, että seuraavana 

päivänä tulevat jo uudet jutut ja se tiedote ei enää kiinnosta. Siinä mielessä se on 

siis aika aikakriittistä hommaa. (TI3) 

Tiedotustilaisuuksia järjestetään harvoin, koska ne ”sitovat ihmisiä ja vaativat työtä” 

(TI4). ”Tiedotustilaisuus kannattaa järjestää silloin, jos on vaikka joku laite, josta saa 

samalla kuvan – tai sitten, jos on joku ihminen, jota ei oikein muuten pysty tavoitta-

maan” (TI4), tiedottaja lisää. 
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Niin sanomalehdissä kuin yliopistoviestinnässäkin työskentelevät toimittajat kokevat 

tiedotustilaisuuksien järjestämisen tarpeen nykyään melko vähäiseksi, johtuen ajankäy-

töllisistä resursseista. Tiedotustilaisuus voi tosin puoltaa paikkaansa silloin, jos sen yh-

teydessä on mahdollista tallentaa havainnollistavaa kuvamateriaalia esimerkiksi jostain 

teknisestä laitteesta. Ylivoimaisesti käytännöllisimpänä tiedotteen vastaanottamisen 

tapana pidetään kuitenkin sähköpostia: 

Se on ilman muuta nykyisin se pääväline. Ainahan se olisi mahtavaa, jos toimitta-

jalla olisi mahdollisuus tavata se tutkija, koska käsittääkseni tutkijat herättävät tä-

nä päivänä edelleen sympatiaa mediassa. Sen ei ehkä tarvitsisi olla tiedotustilai-

suus-nimellä, mutta se voisi olla tämmöinen mahdollisuus tavata. Tietenkin säh-

köposti säästää myös tiedottajan resursseja, mutta tapaamismahdollisuus ehkä 

tuottaisi enemmän näkyvyyttä, jos toimittaja saadaan tarttumaan siihen aiheeseen. 

(TO3) 

Sähköposti on ehdottomasti ensisijainen, ja toimituksen kannalta käyttökelpoisin. 

Tiedotustilaisuus on hyvä siinä tapauksessa, jos on jotakin konkreettista näytettä-

vää. Eli jos esimerkiksi tekniikan puolella on konkreettinen laite. Jos siellä on 

mielenkiintoista kuvattavaa, niin se tietysti auttaa sen asian näkyvyydessä. (TO2) 

Sosiaalista mediaa ei mielletä sähköpostin kaltaiseksi suoraksi lähetystavaksi tiedottajan 

ja toimittajan välillä, mutta se voi kuitenkin toimia ikään kuin välittäjänä, jonka avulla 

toimittaja saa tiedon tutkimusaiheesta ja siihen kenties liittyvästä tiedotteesta: ”Somessa 

se on mielestäni enemmän semmoista vinkkaamista, mitä voi tehdä” (TO5) – ”Somessa 

on helppo linkata mielenkiintoisiin tutkimuksiin, jos sieltä takaa sitten löytyy se varsi-

nainen tiedote” (TO2). 

 

Yliopistoviestinnän osalta muistutetaan vielä, että mediatiedote lähetetään yleensä siinä 

tapauksessa sähköpostitse, mikäli aihe koetaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi ja ajan-

kohtaiseksi. Asiantuntija toteaa näin: 

Sitten on sellaisia uutisaiheita, jotka saattavat kiinnostaa tiedeyhteisöä, mutta jot-

ka eivät suuren yleisön kannalta ole niin ajankohtaisia. Silloin laitamme niistä tie-

dotteen meidän verkkosivuille, ja jaamme sitä meidän omissa kanavissa ja sosiaa-

lisessa mediassa. Tiedotustilaisuuksia järjestetään nykyisin todella vähän, koska 

sen pitää olla todella merkittävä aihe, että saamme mediaa paikalle. Eli sen pitää 

tuoda medialle jotain lisäarvoa. (AS1) 
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Tutkijanäkökulmasta esimerkiksi tuoreet väitöskirjat voisivat normaalin tiedotejakelun 

lisäksi saada näkyvyyttä myös ”alakohtaisilla tutkimusesittelytoreilla”: 

Sinne voisi kutsua toimittajia tai elinkeinoelämän edustajia, ja sieltähän saisi sit-

ten materiaalia jaettavaksi ja levitettäväksi. Nythän se käytännössä menee niin, et-

tä kirjoitetaan sähköpostia viestintäosastolle, joka sitten lähettää johonkin tiedot-

teen. Oppiaineella tai tutkimushankkeella olisi myös hyvä olla omat populaarit 

nettisivut, joiden sisältö olisi mietitty lähtökohtaisesti suurelle yleisölle. Sieltä oli-

si sitten helppo jakaa linkkejä eri kanaviin. (VT3) 

Sähköpostia pidetään kuitenkin yleisesti väitöstiedoteryhmässäkin helpoimpana ja luon-

tevimpana tiedotteen jakelutapana: ”Sähköposti on ensisijainen jo ihan käytännön syis-

tä, koska jos toimittaja saa sen tekstin sähköisessä muodossa, niin paperikirjeeseen ver-

rattuna hänellä on se materiaali heti käytössä” (VT2). 

 

 

10.2 Julkaisukanavan valitseminen 

 

Tiedetiedote, kuten mikä tahansa muukin tiedote, voidaan julkaista suoraan suurelle 

yleisölle esimerkiksi organisaation verkkosivuilla, omassa lehdessä, tai vastaavasti sosi-

aalisessa mediassa vaikkapa Facebook-päivityksenä. Mikäli tiedote julkaistaan medialle 

– eli ikään kuin ”välillisesti” tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön – voidaan tehdä 

hieman vertailua median eri julkaisukanavien hyötypotentiaalin suhteen. 

 

Tiedetiedottajille tasa-arvoisuus on julkaisukanavan valinnassa tärkeä arvo: 

Periaatteessa meidän täytyy kohdella kaikkia tasapuolisesti. Eli se perustiedote on 

aina sama. Sitten meillä lähes kaikki tiedotteet laitetaan verkkoon, sitten kun ne 

on lähetetty  – ja monista laitetaan Twitteriin  asiasisältö, joka sitten linkataan sii-

hen tiedotteeseen. (TI4) 

Jos meiltä lähtee tiedote medialle, niin siinä listassa ovat kaikki ne suurimmat. 

Joskus joitakin aiheita lähetetään täsmänä, ja toki voidaan kontaktoida ihan suo-

raan. [Maakuntalehteen] meillä on hyvät suhteet, ja sinne voidaan tarjota jotain 

tosi erikoista, ja samalla tavalla telkkariin voidaan joskus tarjota täsmänä. Toki 

myös toimittajat itse ottavat yhteyttä eri kanavia pitkin ja etsivät haastateltavia. Se 

on aina tosi paljon siitä aiheesta kiinni – eli onko se jotenkin näyttävä tai hyvää 
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julkisuutta jollekin tieteelle. Tämmöinen voisi olla vaikka kymppiuutisten loppu-

kevennys, mutta ei se tietenkään kaikelle sovi. (TI2) 

Meidän jakelulistalla ovat radio, tv, lehdistö ja verkkosivut, jotka ovat samanar-

voisessa roolissa, ja julkaisemme sen tiedotteen myös meidän omalla verkkosivul-

la. Lähetämme myös uutiskirjeen viikoittain, ja sitten lähetämme kerran kuukau-

dessa kansainvälisen uutiskirjeen. Lisäksi uutiset julkaistaan pääsääntöisesti myös 

intranetissä. Jokainen tiedottaja tekee sitten somelinkit itsekseen, millä saa siihen 

vähän persoonallisuutta. Sosiaalinen media on nykyään aika keskeinen osa sitä 

tiedotteen jakelua. (TI1) 

Julkaisukanavia harkitessa voivat valintaan vaikuttaa aiheesta riippuen myös jonkin 

tietyn julkaisukanavan substanssiin liittyvät edellytykset: 

Televisioon halutaan liikkuvaa kuvaa, eli jos siihen aiheeseen liittyy jotain, mikä 

näyttää hyvältä televisiossa – mikä liikkuu ja mitä voidaan kuvata – niin silloin 

siellä on varmasti kiinnostusta. Uuden tieteellisen tiedon visualisoiminen ei kui-

tenkaan ole välttämättä aina kauhean helppoa. (TI3) 

 

Rajaa eri joukkotiedotusvälineiden tarpeiden välillä on kuitenkin hämärtänyt sähköisen 

viestinnän myötä keskeiseksi noussut monikanavaisuus. Toimittajan mukaan tämä on 

puolestaan johtanut siihen, ettei ”tiedottaja voi enää välttämättä päättää, että missä tie-

dote tulee julki, koska tämä monimedia alkaa olla niin arkipäivää – jopa pienemmissä-

kin lehdissä” (TO2). Toimittajat jatkavat: 

Jos ajattelee, että missä sen tiedotteen haluaa läpi, niin nykyäänhän sen saa läpi 

melkein missä tahansa, kun kaikilla on verkkosivut. Eli, kun tiedotteen saa jossa-

kin muodossa lähetettyä, niin kyllä se vastaanottaja sen verkkoon laittaa, jos se 

kokee sen kiinnostavaksi. Radiossa ja tv:ssä oli aikaisemmin hyvinkin rajallisesti 

tilaa tiedeaiheille, mutta nykyään myös ne käyttävät paljon nettiä. Samalla lailla 

on lehdistössä, että jos se ei mene paperilehteen, niin se voi aivan hyvin mennä 

verkkoon. Lukijamäärä voi verkossa olla jopa isompi. (TO2) 

Sanomalehdetkin haluavat kuva-aineistoa, mutta jos on esimerkiksi hyvä video, 

niin totta kai se kannattaa lähettää televisioon. Sosiaalisen median kautta pystyy 

tavoittamaan ihmisiä suoraan. Twitteriä käytän paljon, koska se on erittäin hyvä 

asiantuntijaväline – eli löydän sieltä tutkijoita, ja seuraan, mitä ne siellä kertovat. 

Facebook on varmasti hyvä, koska sitä seuraa niin paljon väkeä. (TO1) 

Eräs haastateltu muistuttaa, että julkaisukanavien vahvuuksia punnitessa onkin syytä 

kiinnittää huomiota niihin kohderyhmiin, joita tiedotteella halutaan tavoittaa: 

Ne kohderyhmät tulevat siinä varmasti aika voimakkaastikin esiin. Siinä mielessä 

on siis vaikea sanoa, että mikä olisi hyödyllisin [julkaisukanava]. Enemmänkin 

ehkä niin, että kun halutaan tavoittaa tiettyä kohderyhmää, niin valitaan sitten, mi-

tä kautta tiedotetaan. (TO3) 
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Karkeana yleistyksenä eri julkaisukanavien hyötyihin liittyen, voidaan koko haastatte-

luotannan (kaikki ryhmät) perusteella sanoa, että tiedetiedotteiden koetaan menevän 

paremmin läpi lehdistössä kuin esimerkiksi televisiossa. ”Siinä on varmaankin aika kor-

kea kynnys, että joku aihe ylittäisi uutiskynnyksen televisiossa, mutta ei se nyt mahdo-

tonta ole, jos tutkimus on ajankohtainen” (AS2) – ”Tv on kyllä meidän listoilla ja ne 

saavat kaikki meidän tiedotteet, mutta vähäistähän se on. Paikallis-tv tekee tieteeseen 

liittyviä juttuja, koska se ehkä koetaan jotenkin paikalliseksi asiaksi, että yliopisto on 

tehnyt sitä ja tätä” (AS3), asiantuntijat pohtivat. ”Sosiaalinen media on kanavana kova 

kilpailija muulle tiedonvälitykselle”, asiantuntija kiteyttää, mutta muistuttaa samalla, 

että: ”Kyllä siinäkin pitää silti joku raja olla. Jos varsinainen yleisö on jossakin tapauk-

sessa esimerkiksi tieteellisestä rahoituksesta päättävät tahot, niin eiväthän ne välttämättä 

ole somessa” (AS3). 

 

Väitöksestä tiedottavan näkökulmasta suurin hyötypotentiaali on lehdistössä ja verkos-

sa: ”Nuorta tutkijaa hyödyttää eniten, kun sen pistää verkkosivuille ja tekee sen lehdis-

tötiedotteen vapaasti julkaistavaksi” (VT1). Haastatellut jatkavat: 

Jos lehdistöön saa viestin perille, niin sieltä se leviää hyvin, mutta kyllä semmoi-

set hyvin tehdyt nettisivut ovat kyllä ihan ehdoton. Kohderyhmästä riippuen You-

Tube on tosi hyvä kanava. Tutkimuksista pitäisi siis pystyä tuottamaan myös eri-

laista slideshowta ja videota. Perinteinen kirjoitettu dokumentti kyllä toimii, mutta 

siinä rinnalla pitäisi olla myös tämmöistä rikasta mediaa. (VT3) 

Liikaa ei voi koskaan tiedottaa, kannattaa panna tarjolle mahdollisimman moneen 

paikkaan, koska aina on niitä, joita tieto ei tavoita. Eli, jos tieto menee yhden ka-

navan kautta ohi, niin sitten siihen on mahdollista törmätä jossain muualla. (VT2) 

 

 

10.3 Tiedotteen räätälöinti 

 

Kohderyhmien todettiin jo aiemmin vaikuttavan tiedetiedotteen lähetystapojen ja julkai-

sukanavien valitsemiseen. Vastaavasti on jo käynyt ilmi, että esimerkiksi tiedotejakelu-
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palveluja käytettäessä periaatteena on lähettää sama tiedote kaikille julkaisukanaviksi 

valituille tiedotusvälineille. 

 

Voitaisiinko kuitenkin ajatella, että tiedotetta kannattaisi muokata – eli ”räätälöidä” – 

jotain tiettyä julkaisukanavaa varten? Erään tiedottajan mukaan perustiedote on yleensä 

kaikille sama, jolloin tiedotteen sisällön varsinainen kohdentaminen jää enemmän toi-

mittajien tehtäväksi: ”Esimerkiksi Ylehän tekee paljon niin, että ne eivät välttämättä tee 

siitä televisiouutista, mutta ne tekevät sen verkkoon” (TI4). Toisen haastatellun mukaan 

julkaisukanavan kohderyhmää voi huomioida jonkin verran jo ennen tiedotteen lähettä-

mistä: 

Sitä kärkeä voi vähän muokata sen mukaan, että mikä sitä kohderyhmää kiinnos-

taa. Jos se [julkaisukanava] on esimerkiksi joku ammattilehti tai jos halutaan, että 

se menee nimenomaan [omalle alueelle], niin siinä pitää tietysti olla joku siihen 

liittyvä näkökulma. Meillä esimerkiksi Facebook on enemmän opiskelijoille ja 

opiskelijoiksi haluaville ajateltu, eli siellä nostetaan niistä uutisista semmoinen 

näkökulma, mikä ehkä voisi inspiroida opiskelemaan. (TI2) 

 

Yliopistoviestinnässä työskentelevällä toimittajalla on niin ikään mahdollisuus arvioida 

tiedotteen räätälöinnin tarvetta ainakin paikallisuuden, alueellisuuden sekä valtakunnal-

lisuuden perusteella. ”Sitten on erikseen kulttuuri, koska meillä on esimerkiksi näytte-

lyitä – eli näihin kohderyhmiin jonkun verran räätälöidään” (TO5), haastateltu lisää. 

Räätälöinnin kannalta on siis oleellista, että viestijällä on käytössään suora julkaisu-

kanava, kuten yliopiston tiedelehti tai some-profiili: 

Silloin kun mediaa lähestytään, niin mennään samalla tekstillä. Se on ajankäyttö-

kysymys. Sitten pystymme kuitenkin joka tapauksessa verkon kautta uutisoimaan 

joka asian, vaikkei sitä kukaan muu uutisoisikaan. Räätälöinti tulee eteen siinä, et-

tä nykyisin aina kun meillä menee verkkoon jotakin, niin se menee myös someen, 

jolloin tiedottaja räätälöi esimerkiksi tiedotteesta 140-merkkisen tviitin. (TO3) 

 

Sanomalehdissä toimittajat eivät haastateltujen mukaan varsinaisesti odota tiedetiedot-

teilta ennalta räätälöimistä, johtuen tiedotteiden oletetusti laajasta kohderyhmästä. Jul-

kaisukanavia varten räätälöidessä onkin heidän mukaansa parempi keskittyä johonkin 
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tiettyyn kohderyhmään, tai vaikkapa ulosanniltaan taitavan tutkijahaastateltavan tar-

joamiseen: 

Jos haluaa räätälöidä, niin se on toki mahdollista. Eli räätälöi vaikka sen mahdolli-

sesti nuoria kiinnostavan tiedeaiheen tiedotteen kielen nuorille. Luonnontieteiden 

puolella taas voisi räätälöidä sen aiheen esimerkiksi metsästäjiä kiinnostavaksi ja 

lähettää sitten sen alan lehtiin, joita on itse asiassa melkoinen määrä. Toki siihen 

sitten tartutaan varmasti myös sanomalehdissä, koska tiedetään, että lukijoissa on 

paljon metsästäjiä ja kalastajia. (TO2) 

Sitten voi mainostaa, että tämä on semmoinen tutkija, joka on tosi hyvä suustaan – 

ja se toimii sekä televisiossa että radiossa. Ja totta kai sanomalehtitoimittajatkin 

haluavat, että ihmiset osaavat kertoa niistä asioistaan. Usein halutaan myös joku 

grafiikka, missä selitetään, miten asiat on tehty. Aika harvoin näkee Suomessa 

tiedotteen, jossa olisi hyvä video, hyviä kuvia tai hyvää grafiikkaa. Eli sanoisin, 

että eri julkaisukanaviin erilaisia välineitä – ja sitten, jos joku jossain tiedotukses-

sa keksii jonkun uuden tavan kertoa ihmisille asioista, niin se on aina tervetullut. 

(TO1) 

 

Visuaalinen ajattelu voi siis edesauttaa merkittävästi tiedotteen kiinnostavuutta median 

julkaisukanavissa, koska tv ja enenevässä määrin myös verkko kaipaavat liikkuvaa ku-

vaa jopa lyhyeen juttuun. Mikäli tiedottaja esimerkiksi havaitsee tiedotteen potentiaalin 

tv-uutisjuttuna, on hyvä ennakoida mahdollisia yhteydenottoja esimerkiksi valmenta-

malla tutkijahaastateltavia kameroiden eteen. Samalla kannattaa ottaa selvää siitä, mitä 

informaatiota kameralle voi näyttää ja mitä ei. (Toon 2006, 264.) Asiantuntijat nostavat 

räätälöinnin potentiaalisiksi näkökulmiksi niin ikään alueellisuuden sekä erityskohde-

ryhmät, kuten nuoret ja erikoislehdet: 

Kohderyhmä vaikuttaa koko ajan kaikkeen. Jos on vaikka energiankulutusta kän-

nyköissä mittaava ohjelma, ja aiheesta tehdään tiedote, niin kyllä minä miettisin, 

että kuka siitä mahdollisesti on kiinnostunut – eli olisivatko esimerkiksi IT-puolen 

lehdet kiinnostuneita. (AS3) 

Omille viestintäkanavillemme on määritelty omat kohderyhmät, eli me tiedämme 

suunnilleen, että minkä tyyppisiä yleisöjä siellä on. Jos on ihan yksittäisiä uutisia 

ja mietitään, että voidaanko tavoittaa vielä jotain tiettyä yleisöä, niin sitten voi-

daan käydä läpi sitä, että kenelle se kannattaa suunnata. Some on itselleni yksi 

tärkeimpiä kanavia, koska tänä päivänä se mediatiedote ei ole se ainoa tapa viestiä 

asioista – päinvastoin saatamme saada paljon enemmän huomiota hyödyntämällä 

niitä kanavia, mitkä ovat suoraan meidän käytössä. Se on monipuolistanut sitä, 

miten me voimme tavoittaa meidän yleisöt. (AS1) 
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Väitöstiedotteen tehneet näkevät räätälöinnin tarpeeseen vaikuttavan paitsi kohderyh-

män myös julkaisukanavan: 

Jos haluaisi tavoittaa vaikka vanhainkodissa asuvat ihmiset, niin silloin ei ehkä 

kannata lähteä siitä, että julkaisen tiedotteen pelkästään somessa. Jos ajattelee 

vaikkapa paikallislehteä, niin silloin kannattaa miettiä, että onko siinä jotain pai-

kallista tulokulmaa siihen asiaan. Oman tiedotteen kohdalla olisi tosin tuntunut 

hankalaltakin lähteä muokkaamaan sitä, koska siinä kuitenkin kerrottiin vain ne 

keskeiset tulokset ja sitten vähän taustaa. (VT2) 

Kirjoitusasu on tärkeä. Jos sinä julkaiset sen esimerkiksi brittien lääketieteellises-

sä julkaisussa, niin sen on oltava hurjan paljon erilainen kuin mitä esimerkiksi 

paikallismediaan Suomessa. Eli se näyttää ihan eriltä toisessa julkaisuformaatissa 

kuin toisessa. (VT1) 

 

 

11 ASENTEET TIEDOTTEEN TAUSTALLA 

 

11.1 Kohti yhteisymmärryksen aikaa 

 

Tarkasteltaessa tiedeviestinnän ammattilaisten käsityksiä asenteista, jotka vaikuttavat 

tiedottamisprosessin taustalla, voidaan havaita esimerkiksi tutkijan ja toimittajan vuoro-

vaikutuksen kehittyneen kohti yhteisymmärryksen aikaa. 

 

Tieteestä tiedottamisen asenteet voivat tiedottajien kokemusten perusteella vaihdella: 

”Se riippuu ihan henkilöstä, sen henkilön alasta ja sitten siitä, minkälaisia kokemuksia 

niillä tutkijoilla on aikaisemmin ollut” (TI4). Toinen haastateltu jatkaa viestintäkoke-

musten merkityksestä: 

Osa tutkijoista on luonnostaan myönteisiä ja innokkaita kertomaan siitä omasta 

tutkimuksesta, ja ehkä taitavampia siinä popularisoinnissa – ja jotkut aiheetkin 

ovat toki semmoisia ulospäin suuntautuvia, kuten vaikka robotiikka. Sitten voi ol-

la yhtä lailla tosi kiinnostavia ja tärkeitä tutkimusaiheita, joiden tutkijat eivät jo-

tenkin huomaa sitä, että niistä olisi tärkeätä kertoa myös yleistajuisesti ja suu-

remmalle yleisölle. Ehkä he näkevät kohderyhmänä vain sen tiedeyhteisönsä. 

Yleensä kuitenkin sitten, kun se tiedote on tehty, tai se joku viestintäponnistus sii-
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tä on tehty, niin he ovat kyllä sitten aina tosi tyytyväisiä siihen. Eli hyvät koke-

mukset innostavat – ja monesti sitten havahdutaan siihen, että tästä seuraavastakin 

jutusta voisi tehdä jotain. Myönteisyys tiedeviestintää kohtaan on mielestäni li-

sääntymään päin. (TI2) 

 

Tutkimustiedottamisen laatuun heijastuvat luonnollisesti myös tutkijan ja tiedottajan 

keskinäiset viestintäkokemukset. Avain menestykseen löytyykin usein yliopistoviestin-

nän ja tiedeyhteisön vuorovaikutussuhteesta. (Holland 2006, 269.) Myös haastatteluvas-

tausten perusteella voidaan päätellä, että mitä menestyksekkäämmin tiedotustoimintaa 

tutkijoiden silmissä hoidetaan ja tiedotteita kirjoitetaan, sitä enemmän tutkimuksesta 

ollaan valmiita kertomaan. Tiedottajat kokevat myös, että tutkijat aidosti haluavat kertoa 

siitä, mitä he ovat tehneet. Tutkimuksesta tiedottaminen on vastaavasti antoisa tehtävä 

myös tiedeviestinnän ammattilaiselle: 

Ei minulla ainakaan ole sellaista käsitystä, että se olisi jotenkin pakkopullaa tai 

ikävää. Voi olla, että kun tutkijatkin nykyään kilpailevat siitä huomiosta ja rahoi-

tuksesta niin paljon, niin se nähdään selkeänä etuna, että pystytään sitä omaa asi-

antuntijuutta ja näkyvyyttä kasvattamaan. (TI3) 

Organisaation tarpeet ja tehtävät varmastikin määrittelevät sen, että milloin tiedo-

tetaan ja mistä asioista tiedotetaan. En kyllä missään tapauksessa ole sitä mieltä, 

että tiedote olisi välttämätön paha – tiedote on tämän tehtävän substanssi. Tiede 

on uutissisältönä selvästi kiinnostava – otetaan nyt esimerkiksi vaikka Hesari, jo-

ka on monien organisaatiouudistustenkin yhteydessä ollut sitä mieltä, että tiedeuu-

tisista ei karsita. Eli tiedeuutiset kiinnostavat ihmisiä, ja mielestäni tiedesisällöillä 

on siis tilausta. Se kiinnostavuus voisi olla tieteestä tiedottavalle keskeinen motii-

vi – että ollaan tekemisissä sellaisen asian kanssa, joka kiinnostaa myös yleisöä. 

(TI1) 

 

Tutkijoiden asenteissa on tapahtunut muutosta, kuten tiedottajienkin havainnoissa ai-

emmin tuotiin esiin, myös toimittajien näkökulmasta: 

Tietysti lähtökohtaisesti ne tutkijat, jotka lähestyvät meitä tiedotteella ovat jo 

valmiiksi sitä mieltä, että se on hyöty. Joskus taas, kun olen etsinyt haastateltavia, 

olen törmännyt tutkijoihin, jotka eivät selvästikään halua kertoa aiheesta. He eivät 

halua olla haastateltavana, eli he ovat joko jollakin tavalla epävarmoja siitä itse 

aiheesta tai sitten he kokevat, että heillä ei ole kompetenssia puhua juuri siitä ai-

heesta – tai sitten, että heidän tutkimuksensa on siinä vaiheessa, etteivät he vielä 

pysty siitä kovin luotettavasti puhumaan. (TO2) 

Asenne on ollut ongelmallinen juuri epätietoisuuden takia, koska tutkijat eivät ole 

luottaneet toimittajiin. Ja taas toisinpäin: toimittajat, jotka eivät ole tutkijoiden 
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kanssa tekemisissä, eivät ymmärrä sitä tutkijan maailmaa ollenkaan. Eli heidänkin 

pitäisi nähdä enemmän vaivaa ja ymmärtää, että koska tutkija tekee työtä, niin sil-

le ei ole aivan sama, miten siitä tuloksesta kerrotaan. Eli juttu pitää aina lähettää 

tarkistettavaksi. Nämä asenteet ovat kuitenkin muuttuneet tosi paljon, eli tutkijat-

kin ymmärtävät sen, että he tarvitsevat julkisuutta. Epäluuloista on siis päästy lä-

hemmäksi yhteisymmärryksen aikaa. (TO1) 

 

Asiantuntijan mukaan viestinnän merkitystä ei kuitenkaan oteta tiedeyhteisöissä vielä-

kään tarpeeksi huomioon: ”Sen pitäisi olla olennainen osa sitä työtä, ja korostaa sen 

oman työn merkitystä” (AS4). Ryhmästä jatketaan pohdintaa: 

Tutkijoiden näkökulmasta siinä voi olla myös tiettyjä riskejä, että lähteekö julki-

suuteen, koska kaikki viestit eivät välity niin kuin lähettäjä toivoo. Samanaikaises-

ti tutkijat ovat huomanneet sen, että kyllä sinun täytyy tänä päivänä näkyä. Se 

edellyttää yhteistyökykyä, ja se edellyttää sitä, että tekee töitä viestinnän ihmisten 

ja toimittajien kanssa. (AS3) 

Aika moni tutkija ehkä ajattelee, että on kiinnostavaa paitsi tehdä sitä tutkimus-

työtä niin sitten myös jotenkin viestiä siitä erilaisilla tavoilla erilaisille yleisöille – 

eli monet näkevät sen sellaisena vaihteluna. Sitten törmään tietysti siihenkin, että 

ihmiset ajattelevat, että hyvä kun osataan juuri ja juuri tehdä sitä tutkimusta, niin 

sitten pitäisi vielä muka osata antaa haastatteluja. Se voi tavallaan olla, että joita-

kin epäilyttää siinä se oma osaaminen. (AS2) 

 

Väitöstiedoteryhmän havaintojen perusteella tiedottaminen koetaan sekä mahdollisuu-

deksi että toisaalta ajankäytölliseksi haasteeksi: 

Tehdessäni tutkimusryhmälle viestintäsuunnitelmaa siitä, että miten tuloksista 

kannattaisi kertoa, niin he tiedostivat, että se on tärkeää, mutta että käytännössä 

siihen ei ole aikaa. Toinen huomio oli se, että aivot on tosi vaikea naksauttaa po-

pulaariin asentoon, kun on ensin kirjoittanut tieteellistä artikkelia, mistä sitten pi-

täisi yhtäkkiä kertoa myyvästi ja hohdokkaasti suomen kielellä. Eli sitä pitäisi har-

joitella, ja sitten siihen pitäisi olla käytännössä aikaa. Siinä ehkä auttaisi, jos olisi 

enemmän viestintäkoordinaattoreita, jotka eläisivät siinä tutkijan arjessa ja ym-

märtäisivät sitä kontekstia, ja jotka sitten pystyisivät kirjoittamaan apuna ja hoi-

tamaan näitä yhteiskuntasuhteita. (VT3) 

Minulla oli ristiriitainen olo, kun tein tiedotettani. Silloin tuntui, että minun on 

vain pakko saada puristettua tämä maailmalle. Samaan aikaan mielessäni kaihersi 

kunnianhimo, että haluaisin tehdä tästä hyvän tiedotteen, koska olen käyttänyt niin 

paljon aikaa tämän asian tutkimiseen, ja että se on tavallaan ainut tilaisuuteni saa-

da se näkymään suuren yleisön suuntaan. Eli ajattelen, että se oli minulle mahdol-

lisuus. (VT2) 
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11.2 Motivoivat asiat 

 

Jo edellä on käynyt ilmi, että positiiviset kokemukset viestinnästä voivat motivoida tut-

kijaa tiedottamaan tuloksistaan. Voisiko toisaalta esimerkiksi ”uutisnenällä” haistettu ja 

uutismaisella tiedotteella saavutettu julkisuustila olla akateemisessa kilpailutaloudessa 

tavoittelemisen arvoinen, viestintään kannustava asia? Entä millaiset muut asiat voivat 

motivoida tiedotteen laatimisessa? 

 

Tiedottaja muistuttaa ensinnäkin, että tiedotusvelvoite saatetaan asettaa jo tutkimuksen 

rahoittajien taholta: 

Nykyisin rahoittajat saattavat vaatia sitä, että pitää tiedottaa. Uutisnenää täytyy 

ilman muuta olla. Eli jos on tehnyt jonkin ajankohtaisen tutkimuksen, niin kyllä 

siitä sitten täytyy heti kertoa. Tavallaanhan se on myös velvollisuus, koska osa 

työstä kuitenkin rahoitetaan julkisin varoin. Sitten tietenkin kyllä mekin yritämme 

tehdä niistä tiedotteista mahdollisimman uutismaisia, jotta ne menisivät paremmin 

läpi. (TI4) 

 

Toimittajat pohtivat tieteestä tiedottamisen motiiveja julkisuuskontekstissa: 

Julkisuustila on sanana huono, koska se vaikuttaa siltä, että haetaan sellaista julki-

suutta, jossa riittää, kunhan vain saa oman tutkimuksensa ja nimensä lehteen. Pe-

rusteena tulisi mielestäni olla se, että se herättäisi kiinnostusta sitä tutkimusta koh-

taan tai saisi ihmiset ylipäätään ajattelemaan ja pohtimaan, ja keskustelemaan siitä 

aiheesta. Se on mielestäni siinä se motiivi. (TO5) 

Tieteellisen meritoitumisen kannalta motivaatio-ongelma on se, että eihän niistä 

kansantajuistamisista referee-julkaisuluettelo kartu, vaikka yhteiskunnallinen vai-

kuttaminen onkin nykyään ihan lakisääteinen tehtävä yliopistolle. Onneksi on kui-

tenkin paljon ihmisiä, jotka haluavat kertoa tutkimuksestaan, ja toivottavasti he 

voisivat toimia esimerkkinä niille kollegoille, jotka eivät sitä kovin tärkeänä pidä. 

Sitten ovat tietysti rahoittajan motiivit. Varsinkin tekniikan puolella tai lääketie-

teessä saattaa olla, että jos tutkimuksen lopputuotteena on jotakin konkreettista – 

laite tai lääke – niin tutkimuksen rahoittajan motiivina on kyllä tiedotustilaisuus. 

Se ei ole sitten enää välttämättä sen tutkijan motiivi. En tiedä, kuinka paljon tutki-

jat itse haluavat uutistilaa, tai olla esillä omien tutkimustensa kautta. Semmoisia-

kin tutkijoita varmasti on, mutta näppituntumalta väittäisin, että niitä on kuitenkin 

vähemmistö. (TO2) 



101 
 

Joillakin tutkijoilla on hyvä uutisnenä, mutta ne ovat ihan poikkeuksia. Yleensä 

tutkijoilla ei valitettavasti ole uutisnenää. Heille tärkeintä on se, mikä on sen tut-

kimuksen kannalta tärkein tulos, vaikka se ei ole välttämättä suuren yleisön kan-

nalta mielenkiintoisin asia. Joitakin varmaan motivoi se, että saa itsensä lehteen – 

mutta ehkä tutkijoita motivoi enemmän se, että tutkimuksesta tulee hyvä juttu leh-

teen – ja että ihmiset saavat tietää, mitä he tekevät. (TO1) 

 

Väitöstiedotteen laatineet arvelevat ”uutisnenällä” vainutun julkisuustilan toimivan oi-

kein hyödynnettynä tutkimuksen eduksi: 

Uutistilaa tulisi saada ainakin rahoittajien kannalta, koska ne varmasti arvostavat 

sitä, että saadaan näkyvää tulosta aikaan, ja että tutkijat näkyvät. Saattaa olla, että 

sellaisten tutkimusryhmien, jotka kommentoivat lehdissä tai telkkarin keskuste-

luohjelmissa, on helpompi saada tutkimusrahoitusta kuin sellaisten, jotka ovat 

kammioissa ja keskustelevat pelkästään akateemisilla foorumeilla, journaalien vä-

lityksellä ja vuosien viiveellä. Eli sillä tavalla se varmasti veisi sitä tutkimusta 

eteenpäin, kun se avattaisiin vuoropuhelulle jo siinä tutkimuksen teko- tai jopa 

suunnitteluvaiheessa. (VT3) 

Ei siitä mitään haittaa ole, mutta se on varmaan aika vaativa laji se uutisvainun 

käyttäminen. Toisaalta, kyllähän meillä tehdään paljon sellaista tutkimusta, mistä 

ei saa revittyä sensaatio-otsikoita, vaikka kuinka olisi haluja – eli voi hyvin olla, 

ettei se aihe sitten nouse sinne etusivun uutiseksi. Totta kai sitä kannattaa mahdol-

lisuuksien mukaan hyödyntää. Senhän voi silti tehdä sillä tavalla neutraalisti, että 

siellä säilyy se tieteellinen analyyttisyys. (VT2) 

 

Asiantuntijat pitävät muiden haastatteluryhmien tavoin tärkeänä, että tieteestä tiedotet-

taessa pyrittäisiin tunnistamaan ajankohtaisia aiheita. Uutismaisuudella saavutettu, tut-

kimuspainotteinen julkisuus koetaan asiantuntijaryhmässä tavoittelemisen arvoiseksi 

kilpailueduksi: 

Näkyvyyttä haluavat sekä tutkija että yliopisto. Jos ajattelee julkisuutta ja näky-

vyyttä, niin kyllähän siinä kilpaillaan tavallaan tieteenalojen välillä, yliopistojen 

sisällä, yliopistojen välillä, ja kansainvälisellä tasolla. Toisaalta voidaan nähdä, et-

tä samanaikaisesti tehdään sitä samaa, eli pidetään tiedettä esillä – kärjistetysti 

vastavoimana huuhaalle. (AS3) 

Itseäni motivoi aika paljon se, että tekemälläni tutkimuksella on myös sovelluksia, 

ja että siitä voi siis olla hyötyä myös muille kuin sille tutkimusyhteisölle. Ja että 

sitten yleistajuistamisen kautta voi saada ihan eri tavalla palautetta siitä omasta 

tutkimustyöstä, koska se vuorovaikutus saattaa olla runsaampaa silloin, kun viesti-

tään laajemmalle yleisölle. Jos osaa käyttää sitä uutisnenää, niin antaahan se kil-

pailuedun. (AS2) 
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Joillekin tutkijoille tiedottaminen, ja se näkyvyys, on paljon luontevampaa kuin 

toisille – varsinkin, jos he ovat saaneet siitä positiivista palautetta. Luulen, että jo-

kaisella se tunnustus siitä itse työstä on kuitenkin se tärkein motivaattori. (AS1) 

Asiantuntijan (AS1) mukaan ”uutisnenää” voidaan toki käyttää myös niin päin, että 

viestinnän ammattilainen tiedustelee kiinnostavia aiheita tutkijoilta. 

 

 

11.3 Viestintäponnistus 

 

Tiedetiedotteen laatiminen on haastavuudessaan vaihteleva ponnistus jopa ammattitie-

dottajalle. Tiedoteprosessiin osallistuvalle toimittajalle taas kiinnostavan tiedeaiheen 

löytäminen voi tarjota yhtä lailla pähkäiltävää. Sanomalehden tiedetoimittajalle tiedot-

teen hyödyntämisen urakka määrittyy pitkälti jutun mitan perusteella. 

 

Väitöksistään tiedottaneet toteavat selvinneensä tehtävästä puhtaalla vaivannäöllä: 

”Kyllä minä sitä tein useamman päivän. Sitä täytyi makustella monella tavalla, ja siinä 

täytyi miettiä niitä sanavalintoja ja -muotoja” (VT1) – ”Elementit olivat olemassa, joten 

piti vain nähdä se vaiva, että sitten vähän justeerasi sitä siihen tekstilajiin sopivaksi” 

(VT2). Yleistajuisen kirjoittamisen harjoittelu sinällään voi yhden haastatellun mukaan 

auttaa tutkijaa jo tutkimusongelman työstämisessä: 

Oma akateeminen jargon on mukava haastaa. Koen, että se on rentouttava tapa 

pallotella ja työstää niitä asioita, ja se kirjoittaminen saattaa tuottaa myös uusia 

ajatuksia. Kannustaisinkin tutkijoita siihen, että kannattaa kirjoittaa välillä myös 

ihan huvikseen. (VT3) 

 

Tiedottajille viestintäponnistuksen määrä on tiedotetta tehdessä tapauskohtaista, ja se 

riippuu usein myös vuorovaikutuksesta tutkijan kanssa. Haastatteluryhmästä huomaute-

taan myös, etteivät tiedotteet enää välttämättä riitä viestin läpisaamiseen: 

Joskus se menee suurin piirtein kymmenessä minuutissa. Joskus taas saattaa men-

nä kokonainen päivä, jos se asia on vaikea. Silloin voi mennä hyvinkin pitkä aika 
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siinä, että saadaan kompromissi. Kaikkia muureja ei vain pysty murtamaan. Sil-

loin täytyy vain tehdä minkä voi. Nykyisin kuitenkin suurin osa [tutkijoista] ym-

märtää sen, että asia voi olla vaikea. Viime aikoina on myös puhuttu aika paljon 

siitä, että nämä lehdistötiedotteet eivät oikein enää voi olla se ainoa tapa. Jotenkin 

niiden rinnalla pitäisi olla semmoista vinkkausta, ja sitä myös tehdään paljon. 

Tiedotteet eivät ihan yksinään ole riittävän tehokkaita. (TI4) 

Se on haastavaa hommaa silloin, kun käsitellään todella vaikeita, spesifejä aihepii-

rejä, kuten vaikka jotakin fysiikan perustutkimusta tai jotain muuta vastaavaa, mi-

kä on tosi irrallaan arkielämästä. Sitten on helppo kirjoittaa, jos on sellaisia aihei-

ta, mistä sinulla on arkitiedollakin joku kokemus. Hyvää tekstiä ei voi kirjoittaa, 

ellet itse ymmärrä, mitä siinä sanotaan. Tai sitten pitää vain hyväksyä se, että tämä 

on vain yksinkertaisesti sellainen asia, että arkikokemus ei riitä tämän ymmärtä-

miseen. Ja että sitten pistetään se sitaattina siltä tutkijalta ja yritetään kuvata sitä 

ilmiötä yleisemmällä tasolla, ja annetaan niiden detaljien olla juuri niin kuin tutki-

ja ne haluaa ilmaista. (TI3) 

On vaikea tietää etukäteen, että kuinka iso työ jossain aiheessa on. Joskus joku to-

si vaikeakin aihe saattaa syntyä helposti, jos sen tutkijan kanssa löydetään siitä 

nopeasti se pääpointti, että mihin tämä nyt liittyy ja mitkä ovat ne hyödyt. Joskus 

se taas vaatii sitä jumppaamista aika pitkään. Toiset tutkijat ovat paljon rohkeam-

pia sanomaan asioita, ja toisille taas sen oikean muotoilun löytäminen voi olla vä-

hän pidempi projekti. (TI2) 

 

Vuorovaikutuksellista tiedoteprosessia haastavat vastausten mukaan toisaalta ajankäy-

tölliset resurssit. Toisinaan varsinaista tiedotteen kirjoittamista suurempi haaste voi olla 

subjektiivisesta näkökulmasta kiinnostavan aiheen löytäminen: 

Jos se aihe on tosi vaikea yleistajuistaa, jos on vaikka englanninkielinen tutkija ja 

kirjoitetaan suomeksi, niin se saattaa olla haaste. Silloin se tiedote kuitenkin kir-

joitetaan useimmiten myös englanniksi ja siitä sitten ikään kuin käännetään se tie-

dote. Itse koen puhtaasti subjektiivisesta näkökulmasta, että tiedote on vähiten 

kiinnostavia tiedeviestinnän muotoja – mutta sitten taas toimittajan näkökulmasta 

ne tiedotteet ovat tärkeitä. (TO5) 

Kaikki mitä tehdään, kulkee minun ja tutkijan välillä montakin kertaa. Tutkijat 

ovat hyvin tarkkoja siitä, että mitä siinä tiedotteessa on. Eli on se jonkin tason 

ponnistus, ja se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Semmoiset ovat aina kaikista har-

millisimpia juttuja, kun joku lähettää tekstin ja sanoo, että se pitäisi saada jake-

luun huomenna - eli kun siinä ei ole sitten enää paljon mahdollisuuksia auttaa sen 

asian avaamisessa. (TO3) 

 

Sanomalehtien toimituksissa tiedetiedotteet ovat erittäin toivottua aihemateriaalia, 

vaikkei jutunjuurta irtoaisikaan heti. Sen, missä määrin yksittäistä tiedotetta kulloinkin 
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hyödynnetään, todetaan riippuvan asianomaisen tiedeaiheen taipuvuudesta erimittaisiin 

juttuihin: 

Lyhyen tuhannen merkin jutun tekee puolessa tunnissa ja se on sillä hyödynnetty. 

Jos tekee pidemmän jutun, niin sitä voi tehdä päivän – tai jos se on esimerkiksi 

tiedesivun pääjuttu, viisituhatta merkkiä, niin sitä voi tehdä kaksi tai kolme päi-

vää. Se saattaa myös poikia jotakin jatkojuttua, eli se vaihtelee hyvin paljon sen 

mukaan, että minkälainen juttu tehdään. (TO2) 

Pidän tiedotteita hirveän tärkeinä – ja olen aina sanonut, että lähettäkää niitä silti, 

vaikka en tekisi niistä aina juttua, koska minä haluan tietää, mitä on tekeillä. Ei 

tiedotteita lähetetä pelkästään sen takia, että joku tekee jutun – vaan myös sen ta-

kia, että niillä levitetään tietoa, joka voi putkahtaa uudelleen esille missä tahansa. 

Eli kyllä ne olennaisia ovat – ihan sen tiedonvälityksen kannalta. (TO1) 

 

Asiantuntijan mielestä tutkija-tiedottaja-vuorovaikutussuhteen molemminpuolisen hy-

vinvoinnin kannalta on oleellista se, kuinka hedelmällisesti viestinnän ammattilainen 

onnistuu tukemaan tutkijaa tiedottamisprosessissa: ”Sitä enemmän se viestintäihmisen 

näkökulmasta omaa työtä helpottaa” (AS1). Tieteentekijän on puolestaan hyvä ylläpitää 

viestintävalmiuksiaan läpi tutkimuksenteon: 

Jos se tiedote on sellainen juttu, mitä sitten lopuksi ruvetaan miettimään, niin se 

voi olla aika haastava homma, ja lopputulos ei ole välttämättä kovin hyvä. Mutta 

sitten, jos se on semmoinen asia, joka tavallaan kulkee mukana koko ajan, eli kir-

joitetaan tutkimusaiheesta paitsi niitä tutkimusartikkeleita myös jotain vähän 

yleistajuisempaa, niin sitten se on ehkä luontevammin osa sitä kokonaistoimintaa 

tutkijana ja asiantuntijana. (AS2) 

 

 

12 ESIMERKKITIEDOTTEEN ARVIOINTI 

 

12.1 Tiedotteen rakenne 

 

Haastateltuja pyydettiin lopuksi arvioimaan Oulun yliopiston humanistisessa tiedekun-

nassa laadittua mediatiedotetta (ks. liite 3), sen rakenteen, yleistajuisuuden, aiheen mer-

kittävyyden, kiinnostavuuden sekä julkaisukanavan osalta. Tehtävän lopputuloksena on 
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tarkoitus kerrata ja havainnollistaa analyysissä tarkasteltuja tiedetiedotteen ominaisuuk-

sia käytännön esimerkin valossa. 

 

Valtaosa tiedottajista koki esimerkkitiedotteen rakenteen toimivaksi: 

Tämä on semmoinen kaavan mukainen ja ihan hyvä. Eli on otsikko ja sitten on 

kerrottu, että mistä on kysymys, ja että on tämmöinen PNAS-julkaisu, mille halu-

taan julkisuutta. Ja sitten on lähdetty siihen asiaan, ja ihan oikeassa järjestyksessä 

niin, että lopussa on muut tutkijat ja taustoittava tieto. (TI2) 

Rakenne on ihan ok sinänsä, että se lähtee niistä tuloksista, ja siitä mitä väitetään. 

Sitaatti tutkijalta oli todella hyvä, siis tämmöisenä konkreettisena [esimerkkinä], 

jossa tuodaan se tutkimustulos siihen arkikokemukseen. (TI3) 

Otsikko on ihan okei, koska mielestäni se paljastaa, mistä tässä on kyse. Tässä 

tiedotteessa on lisäksi hyvä esimerkki siitä, että milloin aineisto on syytä kertoa – 

eli että siinä on ollut 1 842 luurankoa, joista vanhimmat ovat olleet 33 000 vuotta 

vanhoja. Ihan kiinnostavaa sisältöä siis, vaikkei se olekaan se pääasia tässä. (TI1) 

 

Rakenteen osalta nähtiin kuitenkin toisaalta puutteena epäselvyys: ”Siitä ei nouse se 

ydinasia, eikä siitä käy ilmi, että kuka sen tiedotteen lähettää eli mikä se taustaorgani-

saatio on. Myöskään siinä ei sanota, mistä tieteenalasta on kyse” (TI4). Tiedottajat jat-

kavat: ”Ehkä tässä pitäisi vielä täsmentää sitä, että kenelle tämä on ajateltu” (TI2) – 

”Olisin kaivannut ainakin yhtä väliotsikkoa, joka ehkä houkuttelisi lukemaan loppuun 

asti” (TI3) – ”Tässä tarvitaan myös tiedotteen tekijän yhteystiedot” (TI1). Ojasen (2003, 

51) mukaan missä tahansa tiedotteessa kannattaa käyttää väliotsikoita, koska ne helpot-

tavat tiedon omaksumista. 

 

Toimittajat pitivät tiedotteen rakenteen vahvuutena asiaelementtien loogista järjestystä: 

”Lähdetään johtopäätöksistä, kerrotaan tuloksista, ja sitten lopussa tulevat tekijät” 

(TO5), eräs haastateltu perustelee. Merkittävimmät kehittämistarpeet tunnistettiin uutis-

kärjen selkeydessä, aiheen viitekehyksessä sekä kielen sujuvuudessa: 

Minulle jäi hämäräksi se, että löytyikö joku selkeä tulos jostain muutoksesta vai 

ei. Sitten kun täällä on semmoisia pieniä vinkkejä, että joissakin asioissa on kui-

tenkin isojakin eroja, niin se olisi hirveän tärkeätä, että tuolla alussa olisi selkeästi 

joku yksi asia, mikä on oikeasti merkittävä. (TO1) 
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Rakenne on muuten ihan järkevä, paitsi että tuota alkua olisi pitänyt hioa. Tässä-

hän ei puhuta lukijan luista, vaan tässä puhutaan ihmisten luista viimeisten kah-

dentuhannen vuoden aikana. Se viitekehys olisi jollakin tavalla pitänyt saada esi-

merkiksi otsikkoon, jolloin se olisi ohjannut lukijan asennoitumista tähän ensim-

mäiseen, hieman hankalaan lauseeseen. Siinä on vielä tämä ’etenkin etu- ja taka-

suunnassa’, josta en oikeastaan edes ymmärtänyt, että mitä on luun etu- ja ta-

kasuunta. (TO2) 

Asiantuntijat arvioivat tiedotteen rakenteen olevan lähtökohtaisesti selkeä. Eräs haasta-

teltu toteaa havainneensa sisällössä myös ripauksen tarinamaisuutta: ”Tykkäsin tässä 

uutisessa siitä, että tässä oli sitä vertailua tämän päivän ja metsästäjä-keräilijä-edeltäjien 

suhteen. Se toi heti tosi mielenkiintoisen näkökulman tähän uutiseen – ja loi tähän 

semmoista tarinaa” (AS1). Kehittämistarpeista todettiin puolestaan muun muassa näin: 

Kaipaisin tähän väliotsikon, josta näkisi esimerkiksi, että maanviljelys johti liik-

kuvuuden vähenemiseen. Voisihan tässä kirjoittaa siitä menetelmästäkin tiiviisti, 

että miten niitä luurankoja tutkittiin. Sitten tässä on hirveä lista näitä varmasti tär-

keitä ja hyviä tutkijoita, mutta se pitäisi olla tiiviimmin. (AS4) 

Visuaalisesti tekisin jotain erotteluja niin, että yhdellä silmäisyllä pystyisi jo saa-

maan tästä sen uutisen esiin, ettei tarvitsisi lukea tätä kokonaan. PNAS-artikkelia 

en ehkä toisi tuossa alussa esiin, vaan kertoisin lopussa, että tutkimuksesta tehty 

artikkeli on julkaistu tuommoisessa merkittävässä julkaisusarjassa. (AS1) 

Kaikki tämmöiset muotoilut, kuten että teksti on pakotettu, eikä juokseva, eivät 

ole toivottavia. Eli kaikki, mitkä vastaanottaja joutuu poistamaan omaa mediaansa 

varten. Se toimittaja haluaa tavallaan pelkän puhtaan tekstin. Ja sitten tässä ei ole 

mitään linkkejä verkkosivuun tai julkaisuluetteloon, eli tavallaan siihen, mitä 

valmista materiaalia tästä kyseisestä tutkijasta on. (AS3) 

Asiantuntija jatkaa, että linkeistä voi olla hyötyä tiedotteen vastaanottajalle, joka haluaa 

löytää aiheeseen oman näkökulmansa. 

 

Väitöstiedoteryhmässä havaittiin muiden ryhmien tavoin esimerkkitiedotteen rakentees-

sa looginen jatkumo. Eräs haastatelluista luettelee tiedotteen muita rakenteellisia vah-

vuuksia: 

Otsikosta selviää heti, että mistä tässä puhutaan. Eka kappale menee jo tarkemmin 

siihen aiheeseen, mutta kun on nähnyt otsikon, niin on mahdollista ymmärtää, 

mistä on kyse. Sitten tässä on myös vaihtelevat kappaleiden pituudet. (VT2) 

Sulkeiden käyttöä tekstissä ei sen sijaan suositella: ”Eli kun täällä on esimerkiksi tuo 

’mukaan lukien Rooman valtakausi’, niin voisihan sen erottaa pilkuilla tai ajatusviivoil-

la, tai kirjoittaa omaksi virkkeekseen” (VT2). Toinen haastateltu puolestaan lyhentäisi 
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tutkijan sitaattia, ja toisaalta koko tiedotetekstiä: ”Kyllähän kaikki asiat voi tiivistää 

yhteen lauseeseen – ainakin teoriassa – jos on pakko” (VT3). Yhden haastatellun mie-

lestä tiedetiedotteessa tulisi myös välttää esimerkiksi luurankoyksilöiden ikien kaltaista 

”knoppitietoa” (VT1). Ryhmästä pohdittiin myös sitä, onko tiedetiedotteissa tarpeen 

mainita tutkimuksen rahoittajia: ”Minä kerroin ne siellä tutkimusraportissa, en tiedot-

teessa. Tiedotteen tehtävä ei mielestäni ole informoida, mistä rahat ovat tulleet. Minä 

jättäisin nuo pois” (VT1). 

 

12.2 Yleistajuisuus 

 

Esimerkkitiedotetta pidettiin kokonaisuudessaan melko yleistajuisena, muutamia teks-

tinkohtia lukuun ottamatta. 

 

”Mielestäni oikein hyvää yleistajuista tekstiä – eli kuvittelen ymmärtäväni, että mistä 

tässä on kysymys” (TI3), tiedottaja kiteyttää. ”Tämä on yleistajuista siinä mielessä, että 

se ei sisällä juurikaan ulkomaankielisiä termejä” (TI1), toinen haastateltu lisää. Tiede-

tiedotteen yleistajuisuutta edesauttavat tiedottajien mukaan yleensä myös vertaukset: 

”Kuten että huippu-urheilijoita verrataan metsästäjä-keräilijöihin, eli semmoiset esimer-

kit, mitkä auttavat ihmisiä ymmärtämään jotain mittakaavaa” (TI2). Ryhmästä muistute-

taan, että esimerkkitiedote sisältää kuitenkin jonkin verran ”tiedekieltä”, jota tulisi suju-

voittaa: ”Tämmöiset ’edeltäjäyhteisöt’ ovat ehkä semmoista”, tiedottaja toteaa ja kysyy 

samalla, että: ”Onko sille lukijalle heti ensimmäisenä tärkeätä tietää, että on sääri-, reisi- 

ja olkaluut vai voitaisiinko puhua vain ihmisen luustosta ja luiden vahvuudesta?” (TI2). 

Tiedottaja jatkaa vielä, että: 

Samaten tuo otsikko on aika tyypillinen tutkijaotsikko, kylläkin sieltä hyvästä 

päästä, mutta silti sen voisi sanoa vielä vähän iskevämmin. Tiedote on sinänsä, 

kun lukee tarkkaan, niin hyvin ymmärrettävä, mutta sitten tässä on aika pitkiä lau-

seita ja vähän vaikeasti, kun puhutaan ’rautakaudesta mukaan lukien Rooman val-

takausi’. (TI2) 
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Pois lukien ”luiden etu- ja takasuunnat”, on tiedotteen teksti toimittajan mielestä ”aika 

hyvin yleistajuinen” (TO2). Toinen haastateltu on pääosin samoilla linjoilla: 

Kyllä tämä oli ihan yleistajuista. Täällä ole kuin kaksi termiä, urbanisaatio ja me-

kanisaatio, jotka minä vielä kääntäisin. Sitten kun täällä puhutaan metsästäjä-

keräilijöistä, niin siellä pitäisi ehkä olla suluissa vuosiluvut, että koska oli metsäs-

täjä-keräilijöitä. Perustoimittaja ei välttämättä tiedä, mikä oli metsästäjä-keräilijä, 

ja että mitä silloin tapahtui. Ja sitten kun täällä puhutaan luiden vahvuuksista ja 

näistä, niin nämä tietyt yksityiskohdat jäävät hämäräksi. (TO1) 

 

Asiantuntijaryhmä piti tiedotetta varsin yleistajuisena. Parannusehdotuksina esitetään 

muun muassa otsikon uudelleenmuotoilua sekä niin sanotun substantiivien välttämistä: 

Olisin laittanut otsikon jotenkin näinpäin, että ’Vain varhainen ja intensiivinen lii-

kunta johtaa vahvoihin luihin’. Ensimmäisessä kappaleessa on myös pieniä sub-

stantiivitaudin oireita, mikä on aika tyypillistä akateemisille teksteille. Eli tässä on 

valtavasti substantiiveja, kuten vahvuus ja alkaminen, ja sen sijaan, että puhutaan 

vahvuudesta, voitaisiin puhua siitä, että joku vahvistuu. Tässähän on sinällään ai-

ka simppeli pointti, ja kun ei tätä keskeistä pointtia enää pystyisi tässä hirveän pit-

källe jauhamaan, niin siinä mielessä on ihan hauskaa, että täällä kerrotaan myös 

pieniä yksityiskohtia. (AS2) 

 

Valtaosa väitöstiedoteryhmästä oli sitä mieltä, että sisältö on yleistajuista – kankeahkoja 

lauseita lukuun ottamatta: ”Siinä kerrotaan ne olennaiset asiat hyvinkin yleistajuisesti. 

Eikä tässä ole semmoisia käsitteitä, joita ei voisi ymmärtää” (VT2) – ”On tämä ihan 

yleistajuinen, mutta tässä on vähän pitkiä ja hankalia lauseita, eli kyllä tätä voisi tiivis-

tää aika reilusti” (VT3). 

 

 

12.3 Aiheen merkittävyys ja kiinnostavuus 

 

Tarkastellessaan journalismin kiinnostavuutta median käyttäjien näkökulmasta Heikki-

lä, Ahva, Siljamäki & Valtonen (2012, 8) lähtevä siitä, että kiinnostavuuden merkitys 

syntyy suhteessa siihen, miten journalismi liittyy sitä käyttävien ihmisten erilaisiin toi-

miin. Arvioitaessa esimerkkitiedotteen aiheen merkittävyyttä, eli muun muassa vaiku-
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tusta ihmisten arkeen, kokivat haastatellut tiedottajat terveyteen ja hyvinvointiin liitty-

vät tiedeaiheet paitsi merkittäviksi myös kiinnostaviksi: 

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat kiinnostavat aina. Erinäköiset elintaso-

sairaudet vaikuttavat kansanterveyteen ja kaikkeen yhteiskunnan hyvinvointiin. 

Jos työikäiset ihmiset eivät kykene tekemään töitä esimerkiksi sen takia, että ne 

istuvat liikaa, niin onhan tällä aiheella selkeä yhteiskunnallinenkin merkitys. (TI3)  

Aihe on kiinnostava, koska kaikilla on luut, ja koska siinä tulee esiin liikkumisen 

merkitys. Tässä olisi vielä voinut sitoa sitä siihen, kun nykyisin puhutaan osteopo-

roosista, että voisiko tästä vetää jonkun johtopäätöksen luustostamme tänä päivä-

nä. Eli esimerkiksi siten, että voitaisiinko tehdä jotain, että se luusto paranee – 

vaikka nyt ei ehkä nelivuotiaana lähtisikään juoksureissuille. (TI2)  

On se sekä kiinnostava että merkittävä. On mielestäni kansanterveydellisesti tär-

keä havainto, ettei riitä, että rupeaa viisikymppisenä hölkkäämään, jotta luut kes-

tävät. (TI1)  

Ryhmästä kuitenkin huomautetaan, että aiheen kiinnostavuus ja toisaalta luotettavuus 

voivat kärsiä tiedotteen perusinformaatiollisista puutteista: ”Laittaisin johonkin näky-

viin, että kuka on se, joka tiedottaa – eli esimerkiksi Oulun yliopisto. Kertoisin myös, 

että minkä alan tutkija tässä puhuu” (TI4). 

 

Toimittajien mielestä aihe oli sekä merkittävä että kiinnostava, mutta samalla muistutet-

tiin, että journalistisesta näkökulmasta merkittävyyden terävöittäminen vaatisi lisää työ-

tä: 

Laittaisin tämän ehdottomasti tiedesivulle lyhyeksi uutiseksi tai sitten uutissivulle 

parin palstan jutuksi. Aihe on sen verran mielenkiintoinen. (TO2) 

Sehän koskee jokaista, jos puhutaan luista. Sitten kun tässä on tämä johtopäätös, 

että ’Vahvat luut edellyttävät varhaista ja intensiivistä liikuntaa’, niin se on kiin-

nostavaa ja merkittävää, koska se koskee jokaista ihmistä ja jokapäiväistä elämää. 

Tässä on mielestäni juuri se neuvo, miten pitäisi toimia. Uskon myös, että ihmisiä 

kiinnostaa ylipäätään historia ja ihmisen rooli historiassa. (TO5) 

Tämä voisi olla hyvinkin merkittävä, koska tässä puhutaan ihmisen elimistössä 

tapahtuneista muutoksista, mutta sen merkittävyyden kaivaminen esiin vaatisi työ-

tä. Jos tästä tekisi ihan perusuutisjutun, niin ehkä se [kiinnostava asia] olisi silloin 

tuo muutos. Minä kiinnostuin kuitenkin heti näistä luurangoista, koska minulla on 

se tapa, että lähestyn aiheita usein siten, että haen joitakin yksityiskohtia. Jutussa 

pitää olla yksityiskohtia. Yritän aina myös hakea sen vähän erilaisen näkökulman, 

ja jos kerron jonkun uutisen, niin haluan kertoa myös jotain taustaa. Ne taustat 

ovat usein sen jutun suola. Jos tässä olisi vielä pari kuvaa niistä luurangoista ja 
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luista, ja pieni video, missä on haastateltu sitä tutkijaa, niin sitten tässä olisi ainek-

sia aika paljonkin. (TO1) 

 

”Terveysjututhan kiinnostavat ihan hirveästi” (AS3), sanoo haastateltu asiantuntija, ja 

uskoo uusille aiheille olevan jatkuvaa tilausta terveystoimittajien keskuudessa. ”Tämä 

voisi hyvin olla semmoinen aihe, johon esimerkiksi Tiede-lehti tarttuisi. Ja sitten esi-

merkiksi Kaleva saattaisi tehdä tästä tutkijasta henkilöhaastattelun” (AS4), toinen haas-

tateltu arvelee. Asiantuntijat jatkavat: ”Minusta tämä on merkittävä ja yleisesti kiinnos-

tava uutinen. Tämä hyvä esimerkki tutkimuksesta, jonka pitäisi periaatteessa koskettaa 

jokaista suomalaista” (AS2) – ”Tässä aihe on mielestäni saatu kiinnostavaksi tuon tari-

nan myötä. Olisihan tuon uutisen voinut kirjoittaa tylsästikin, mutta tuohon on saatu 

luotua tarina – ja yhteys ihmisten arkeen” (AS1). 

 

Eräs haastateltu väitöstiedoteryhmästä kertoo seuraavansa innolla liikuntaan liittyviä 

artikkeleita: ”Kyllähän – kun ihmiset ovat passivoituneet – se on hyvin merkittävää, että 

fyysistä aktiivisuutta pitäisi lisätä tavalla tai toisella” (VT3). Ryhmässä oltiin aiheen 

merkittävyydestä yhtä mieltä. Kiinnostavuuden katsottiin riippuvan osaltaan ikäryhmäs-

tä: 

Se koskettaa meitä jokaista. Voi tosin olla, että nuori ihminen ei niinkään kiinnitä 

siihen huomiota, mutta jos vaikka suvussa olisi osteoporoosia, niin varmaan se sit-

ten pistäisi silmään ihan eri tavalla. Ja voi olla, että tietyssä elämänvaiheessa sii-

hen sitten kiinnittää paremmin huomiota. (VT2) 

Osteoporoosihan on yleistyvä kansansairaus. Kun tiedetään ihmisten elinkaari, ja 

se, että osteoporoosi on naisilla yleisempi, ja että naisia on enemmän ikääntyneis-

sä ja hyvin vanhoissa ikäluokissa, niin kyllä tämä tiedeaihe on kiinnostava. (VT1) 
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12.4 Suositeltavin julkaisukanava 

 

Haastatellut suosittelivat esimerkkitiedotteen ensisijaiseksi julkaisukanavaksi lehdistöä, 

mutta kuitenkin siten, että tiedotteen nähtiin soveltuvan printtiuutisten rinnalla selkeästi 

myös verkkosisältöjen ja sosiaalisen median materiaaliksi. Tiedotteen odotettaisiin li-

säksi innoittavan sanoma- ja erikoislehtien toimittajia taustoittavampiin tiedejuttuihin. 

 

Tiedottajat suosittelevat harkitsemaan laajaa mediajakelua, paikallisuutta unohtamatta: 

Tämä on sometettavaa, ja tämä on selkeästi nettisisältöä, mutta tämä kannattaa 

myös lähettää laajalla mediajakelulla. Ja tietysti, kun tämä on Oulun yliopiston 

tutkimus, niin tämän Oulu-asian olisi voinut nostaa täältä ylemmäskin. (TI1) 

Oulun yliopisto julkaisisi tämän varmasti omilla sivuillaan. Tästä saisi myös hy-

vän tarinan, ja toivoisinkin, että joku journalisti kirjoittaisi tästä aiheesta mielen-

kiintoisen artikkelin – eli siis jonkin vähän vapaammin kirjoitetun tarinan. (TI3) 

Lähettäisin tämän varmaan sillä niin sanotulla laajalla jakelulla, jolla se siis meni-

si päämedioihin, ja sitten vielä lähettäisin sen ehkä erikseen lääketieteen tai histo-

rian alan [medioihin]. Tämä olisi myös ihan hyvää somematskua. (TI2) 

Se voisi mennä johonkin terveysalan lehteen tai sanomalehden terveyssivulle, tai 

kuvitettuna mahdollisesti jonnekin Ilta-Sanomien tai Iltalehden verkkoon. (TI4) 

 

Asiantuntijaryhmä on sekä monikanavaisuuden että kohdentamisen kannalla: 

Ajattelen median jotenkin yhtenä, koska tänä päivänä saattaa olla, että se julkais-

taan monikanavaisesti. Tästähän pystyy periaatteessa mikä tahansa uutiskanava 

luomaan mielenkiintoisen uutisen, jos tähän haluaa tarttua. Toisaalta tässä olisi 

myös aineksia johonkin laajempaan juttuun esimerkiksi jollekin terveysalan leh-

delle. (AS1) 

Kohdistaisin tämän naistenlehdille ja ensisijaisesti terveystoimittajille. Ja nyky-

äänhän on paljon terveysaiheisia blogeja, joiden bloggaajille laittaisin. Ensin tie-

tysti vain pitää olla niiden yhteystiedot. Eli lähtisin sille kohdentamislinjalle. Kat-

soisin tietysti myös sitä, että onko tässä aihetta tehdä tämä englanniksi ja lähettää 

kansainväliselle medialle, ja terveysalan medioille. (AS3) 

Erityisesti ne paikalliset mediat, ja tietenkin yleismedia laajasti. Sitten katsoisin, 

että tämä julkaistaisiin jollakin verkkoalustalla, missä tiedotteet muutenkin ovat. 

Ei tämä ehkä niin radiojuttu ole, vaan ennemmin tämä menee sinne lehtien tiede-

osioiden sisällöksi. (AS4) 
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Eräs asiantuntijoista näkee tiedotteen uutissisällön soveltuvan myös materiaaliksi kou-

luopetukseen esimerkiksi LUMA-sanomien kautta. ”Silloin tätä voisi ehkä vieläkin kär-

jistää, kuten esimerkiksi otsikolla ’Vie lapsesi urheilemaan viimeistään nelivuotiaana’. 

Silloin siinä olisi kärkenä puhtaasti se sovellus tai suositus” (AS2), hän lisää. Väitöstie-

dotteen tehneet näkevät potentiaalisina julkaisukanavina niin sanoma- kuin hyvinvointi-

lehdetkin: ”Johonkin, missä pitäisi motivoida ihmisiä, tai saada vahvistusta sille harras-

tuksellen” (VT3) – ”Tietenkin tämä voisi olla vaikka Kalevassa, mutta mietin myös ihan 

tämmöisiä terveys- ja hyvinvointilehtiä” (VT2) – ”Lehdistötiedotteena toimittajien refe-

roitavaksi” (VT1). 

 

Toimittajien näkökulmasta esimerkkitiedote taipuu luontevimmin lehti- tai verkkojutuk-

si: 

En minä esimerkiksi radion tai tv:n puolelta löydä mitään lisäelementtejä, joilla 

tämä siellä tehtäisiin paremmin. Ei tässä esimerkiksi ole mitään sillä tavalla kuval-

lista, että telkkari tekisi tämän paremmin kuin sanomalehti, tämän tiedotteen pe-

rusteella. (TO2) 

Jos tässä olisi mukana esimerkiksi kuva niistä luurangoista, niin tämä olisi ihan 

hyvä semmoinen nopea juttu verkkoon. Paitsi, että tämä vaatisi vähän sitä soitte-

lua ja lisätietoa. Tästä saattaisi saada myös semmoisen aukeaman jutun, koska täs-

sä on erittäin hyvät tiedejutun ainekset. (TO1) 

Kyllä kai se painettu kanava olisi. Mutta kyllähän tästä joku radiotoimittajakin 

pystyy pienen pätkän ottamaan. (TO3) 

 

 

13 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tieteestä kertovan mediatiedotteen tekstin tulee tämän haastattelututkimuksen mukaan 

olla lähtökohtaisesti niin yleistajuista kuin vain mahdollista. Teksti tulisi yleistajuistaa 

siten, ettei sen sisältämä informaatio kärsi. Apuna voi kuvitella, miltä teksti näyttäisi 

sanomalehdessä. Vastaanottajan pitäisi kertalukemalla ymmärtää joka lause. 

 

Tieteellistä erikoissanastoa ja terminologiaa tulisi yleistajuistaa tiedotteessa mahdolli-

simman paljon. Tiedotteen pohjalta tehdyssä sanomalehtijutussa, ja siis tiedetoimituk-
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sissa, vierasperäisten sanojen karsimiselle voi olla erityisen korkeat vaatimukset. Jos on 

pakko sanoa joku tieteellinen termi, niin se täytyy myös aina selittää lyhyesti. Vieraspe-

räiset termit hidastavat mediassa ratkaisevasti tiedotteen käsittelyä. Tiedetiedotteen 

yleistajuisuutta helpottavat myös vertaukset, kuten esimerkiksi metsästäjä-keräilijä-

edeltäjien vertaaminen huippu-urheilijoihin. 

 

Tiedetiedotteen rakenteessa ylimpänä ovat tutkimuksen tulokset (ks. kuvio 5). Niiden 

pohjalta johdetut väitteet ovat myös tärkeä elementti, koska ne kiinnostavat eniten me-

diaa sekä suurta yleisöä. Tiedotteen sisällön järjestykseksi ehdotetaan seuraavaa: 1.) 

tulokset, 2.) väitteet, 3.) tekijät, 4.) aineisto, 5.) lisätietojen antaja tai antajat. Tutkimus-

menetelmiä ei tarvitse kuvailla, ellei niissä ole jotain poikkeuksellista. Joskus tutkimuk-

sen tekijä voi tosin olla yhtä kiinnostava kuin itse tulokset. Keskeistä on myös tarjota 

tiedotteessa riittävän yksiselitteiset ohjeet lisätietojen saamiseen. 

 

Painotuksia mietittäessä tulisi pohtia tiedotteen kärjessä olevien tutkimustulosten merki-

tystä ongelmanratkaisussa, eli sitä, miten tuloksia voidaan soveltaa. Tiedotteen tulee 

olla tiivis, jäsennelty kokonaisuus. Rakennetta voi selkeyttää esimerkiksi käyttämällä 

väliotsikoita. Tiedotteen uutiskärjen on oltava selkeä, ja aiheen viitekehys ymmärrettä-

vä. 

 

Tiedotteen otsikolla on tiedeviestijöiden mukaan erittäin suuri merkitys. Otsikon tulee 

olla lyhyt, selkeä, kiinnostava ja heti ymmärrettävä. Sen tulisi myös ilmaista, mikä mer-

kitys asialla on. Kiinnostuksen herättämisen ohella otsikon tulee kuitenkin etusijassa 

kertoa, mistä tiedotteessa on kyse. Selkeimpänä ratkaisuna nähdään, että otsikko kertoo 

tutkimuksen päätuloksen. Ominaisuuksien, kuten houkuttelevuuden, asiapitoisuuden 

sekä ymmärrettävyyden yhdistämistä voi hioa esimerkiksi tviitatessa. Tiedotteen mak-

simissaan liuskan mittaa pidetään nyrkkisääntönä, mutta tämän merkitys on toisaalta 

hämärtynyt verkossa julkaisemisen myötä. 
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Kuvio 5. Hyvän tieteen mediatiedotteen rakenne ja ominaisuuksia.

 

o Huomioi tavoitettavuus 

o Joskus myös tutkimustapa voi kiinnostaa 

o Kerro myös tieteenala ja taustaorganisaatio 
o Ei nimilistoja 

 

o Vaikutus ihmisten arkeen? 
o Käytä vertauksia 
o Joskus median kannalta kiinnostavampia kuin 

tulokset 
 

o Voivat sisältyä jo napakkaan otsikkoon 
o Niin yleistajuisesti kuin vain mahdollista 
o Vältä erikoistermejä 
o Hyvä sitoa johonkin yleiseen ilmiöön 
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Liitetiedostojen lähettäminen sähköpostitiedotteen yhteydessä nähdään ongelmalliseksi 

ja vähemmän tarpeelliseksi. Tarvittaessa ne voidaan korvata esimerkiksi verkkolinkeillä 

sähköiseen materiaaliin. Sanomalehtitoimittajalle tutkimuksen taustatiedot ovat usein 

hyödyksi, etenkin pidempiä juttuja tehdessä. Lisättäessä yhteystietoja tiedotteeseen on 

syytä kiinnittää erityistä huomiota yhteyshenkilöiden tavoitettavuuteen. Tiedotteesta 

tulee käydä ilmi tutkimuksen tieteenala sekä taustaorganisaatio. Myös tiedotteen tekijän 

yhteystiedot tarvitaan. Tekstimuotoilut eivät ole sähköpostitiedotteessa toivottavia, kos-

ka vastaanottaja joutuu poistamaan ne mediaansa varten. Toimittaja haluaa siis pelkän 

puhtaan tekstin. Hyperlinkeistä voi olla hyötyä toimittajalle, joka haluaa löytää aihee-

seen oman näkökulmansa. 

 

Tiedotettavan aiheen merkittävyys, uutuusarvo, ymmärrettävyys sekä yllätysarvo koe-

taan tärkeiksi tiedetiedotteessa huomioitaviksi uutiskriteereiksi. Esimerkiksi aiheen vai-

kutus ihmisten arkeen on tärkeä uutiselle lisäarvoa tuova kriteeri silloin, jos aiheelle 

toivotaan mahdollisimman laajaa julkisuutta. Perustutkimuksessa arkipäivän merkittä-

vyyden koetaan olevan välillisempää, jolloin tulkinta yhteiskunnallisesta merkittävyy-

destä jää usein median tehtäväksi. Ajankohtaisuus koetaan myös olennaiseksi uutiskyn-

nyksen ylittymiseen vaikuttavaksi kriteeriksi. Keskustelua herättävää ilmiötä koskevasta 

tutkimuksesta tehty mediatiedote tavoittaa yleisön varmimmin. Ajankohtaisuuden lisäk-

si muita jutun tekemistä puoltavia kriteereitä tiedeaiheissa ovat muun muassa henkilöi-

tävyys ja paikallisuus. Hyvässä tiedetiedotteessa toteutuu haastateltujen mukaan mah-

dollisimman moni edellä mainituista uutiskriteereistä. Viihdearvo koetaan toissijaiseksi 

asiaksi, mutta samalla muistutetaan, että tiedesisällöt kamppailevat julkkisjuorujen 

kanssa. Toisaalta tiedejournalismi koetaan älylliseksi viihteeksi. 

 

Tiedotteen uutisjuttumaisuus koetaan hyödylliseksi, koska silloin tiedote saattaa saada 

lehdistössä paremman vastaanoton. Juttumainen tiedote voidaan otsikoida lehtijuttujen 

tapaan lukijaa houkuttelevasti tai siihen voi lisätä mukaan sitaatteja. Juttutyylinen tiedo-

te voi toisaalta sopia jouhevammin myös verkkouutisen pohjaksi. 

 

Tieteen mediatiedote ymmärretään joukkoviestimille suunnatuksi, tiiviiksi tiedotteeksi, 

joka kertoo tieteellisen tutkimuksen tuloksista yleistajuisesti. Se voi olla joko uutinen 
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sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti tarjota juttuvinkkiä toimittajille. Ratkaisevin määritte-

lyyn vaikuttava tekijä on haastateltujen mukaan tiedotteen kohdeyleisö. Tutkimuksesta 

kertovia, yleistajuisia tiedotteita voidaan suunnata myös sidosryhmille. 

 

Mediatiedotteen tärkein tehtävä tieteessä on vastausten mukaan tiedonvälitys suurelle 

yleisölle, mutta nähdään olevan myös muita tehtäviä, kuten yhteiskunnallinen vuorovai-

kutus sekä näkyvyyden tuominen tieteelle. Näkökulmana nostetaan esiin myös tiedot-

teen tehtävä tiedeorganisaation tunnettuuden kehittäjänä. Tieteen tiedotteen ”oheistuot-

teet” voidaan määritellä tarkemmin seuraavasti: annetaan ratkaisuja yksilön tai yhteisön 

ongelmiin, välitetään tietoa tutkijoiden työstä, tuotetaan tietoa päättäjille sekä kasvate-

taan taustaorganisaation mainetta. Tiedotteella voidaan myös vaalia tieteen avoimuuden 

periaatteita. 

 

Tiedottaja tekee tiedotteita laatiessaan tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Toimitta-

jille tiedetiedotteet ovat tärkeitä uutislähteitä, varsinkin jos ne ovat sujuvasti kirjoitettu-

ja. Tiedottajan, tutkijan ja toimittajan vuorovaikutustilanne syntyy tiedotteen ympärille 

myös siten, että vastaanottaja ottaa lähettäjään yhteyttä lisätietoja kysyäkseen. Lähettä-

jän ja vastaanottajan vuorovaikutusta kehitettäessä on hyödyllistä tarkkailla vuorovaiku-

tukseen mahdollisesti heijastuvia erilaisia tausta-asetelmia. Tiedeorganisaatio voi esi-

merkiksi lähettäjänä olla suodattanut tietoa, ennen kuin tiedote lähetetään medialle. Yli-

opistot yleensä julkaisevat tiedotteita myös omissa kanavissaan, jolloin vuorovaikutusta 

voitaisiin myös parantaa suoraan kohdeyleisöihin kehittämällä esimerkiksi kommen-

tointimahdollisuuksia verkossa. Sanomalehtitoimittajat pitävät vuorovaikutuksen kan-

nalta olennaisimpina asioina tiedotteen selkokielisyyttä ja hyviä yhteystietoja sekä hen-

kilökohtaisia kontakteja. 

 

Tiedotteenvälityspalvelut mahdollistavat tutkimusorganisaatiosta tai vaikkapa tutkimus-

rahoittajalta lähetetyn tiedotteen leviämisen toivotulla tavalla. Tiedotustilaisuuksia kan-

nattaa järjestää vain poikkeustapauksissa, ja silloinkin niillä tulee olla myös visuaalista 

annettavaa. 
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Media koetaan tiedonvälittäjänä suurimmaksi kohderyhmäksi tutkimuksesta tiedotetta-

essa. Kohdeyleisöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: akateeminen väestö globaalisti ja 

kansallisesti, yliopiston opiskelijat tieteellisen ja yleistajuisen välimaastossa sekä eniten 

yleistajuisuutta edellyttävä suuri yleisö. 

 

Tiedetiedotteen tai tiedotettavan aiheen kohderyhmä tulisi huomioida tiedotetta laaditta-

essa. Kohdeyleisölähtöisessä suunnittelussa on haastateltujen mukaan tärkeää pohtia 

esimerkiksi puhetapaa sekä sitä, tulisiko tiedotteen olla kirjoittamistavaltaan lehtijuttu-

mainen. Puhetavan lähtökohtana pidetään kuitenkin asiallisuutta. Kohderyhmien huo-

mioiminen tapahtuu käytännöllisimmin viestinnän edustajan ja tutkijan yhteistyössä. 

Viestinnän ammattitaito auttaa tieteentekijää tunnistamaan oikean puhetavan. Kaikkia 

kohderyhmiä ei tavoiteta välttämättä tiedotteella. 

 

Sopivaa kohderyhmää tai -yleisöä ei välttämättä muutenkaan löydy helposti, vaikka 

tiedotteen tai sen pohjalta uutisoitavan asian vastaanottaja kuviteltaisiin stereotyyppises-

ti. Kohdistaminen on olennaista, koska tiedotteen sisältöä jakavat ja jalostavat vain ne, 

joita se asia kiinnostaa. Kohderyhmä kannattaa valita tiedotteen aiheen mukaan. Mikäli 

kohderyhmänä ovat päätöksentekijät, joiden oletetaan tekevän tutkimuksen pohjalta 

toimenpiteitä tai vaikkapa lainsäädäntöä, tulisi tiedotteen sisältö miettiä päätöksenteki-

jän näkökulmasta. Tällöin sanoma välittyy parhaiten tarjoamalla tutkimustietoa kohdis-

tetusti toimenpiteiden tueksi. 

 

Tiedetiedotteessa on tämän tutkimuksen mukaan tärkeämpää kertoa jostakin havaitusta 

ilmiöstä ja sen tutkimisen tuloksista kuin tutkimusprosessista. Toisaalta toimittajasta voi 

aiheesta riippuen olla toisinaan varsinaisia tuloksia kiinnostavampaa kertoa tutkimuksen 

vaiheista. Tiedotteen ilmiökeskeisyys kuitenkin riippuu siitä, puhutaanko ilmiöstä tut-

kimuksen kohteena, tutkimusprosessissa saatuina tuloksina vai kenties näistä rinnak-

kain. 

 

Tutkimuksesta tiedottamisen ajankohta on määriteltävä tilannekohtaisesti. Ykkösajan-

kohta on kuitenkin silloin, kun tutkimuksesta on oikeasti jotain kerrottavaa. Haastatellut 
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ovat sitä mieltä, että hankkeista ei kannata kertoa, vaan niiden tuloksista. Tiedotteen 

embargoon pitää voida luottaa. 

 

Kiinnostavimmiksi tiedeaiheiksi koetaan yleisesti ottaen aiheet, jotka liittyvät yhteis-

kunnalliseen merkittävyyteen sekä ihmisten arkeen, terveyteen ja hyvinvointiin. Koske-

tuspinta arkeen vaikuttaa juttujen aihevalintoihin etenkin sanomalehtien toimituksissa, 

mutta tiedetoimittajia kiinnostavat yhtä lailla myös vaikeammin yleistajuistettavat tut-

kimusaiheet. 

 

Kielenhuoltoa pidetään tärkeänä tiedotteen ymmärrettävyyden ja vakuuttavuuden kan-

nalta. Tiedotteen kirjoittajana kehittyy työn kautta. Kehittyä voi myös lukemalla toisten 

tekemiä tiedotteita sekä yleistajuisia tiedelehtiä. 

 

Näkemykset vaihtelevat jossain määrin siinä, saako tutkija tiedotteen kirjoittajana kir-

joittaa subjektiivisesti, omakohtaisesti, ja esimerkiksi yleistajuistaa sisältöä omien ko-

kemustensa kautta. Eräänlaisena linjauksena voi kuitenkin todeta, että kieliopillisessa 

minä-muodossa kirjoitettua tutkimustiedotetta ei suositella. Tutkija voi silti jossain mää-

rin antaa oman äänensä näkyä – kuten esimerkiksi tiedotteen sitaateissa. 

 

Journalistisessa mielessä sähköpostitiedote ja verkkotiedote eivät haastateltujen mielestä 

eroa merkittävästi. Yliopistotiedotuksessa tapahtuu yleensä niin, että sama mediatiedote 

sekä lähetetään tiedotusvälineille että laitetaan verkkoon, joten tiedotteen on lähtökoh-

taisesti varminta soveltua molempiin julkaisukanaviin. Verkkotiedotteessa kannattaa 

hyödyntää hyperlinkkejä. 

 

Suomalaisille tiedotusvälineille suomenkielisestä yliopistosta lähetettävä tiedetiedote 

tulee kirjoittaa suomen kielellä. Kansallista kieltä pidetään viestin läpimenon kannalta 

välttämättömänä, vaikka tieteenalan kirjoituskieli olisikin englanti. Tiedotteita voidaan 

kuitenkin julkaista myös useammalla kielellä, esimerkiksi kääntäjähenkilön avulla. 

 

Tiedetiedote lähetetään medialle yleisimmin sähköpostin välityksellä. Tavallisesti tiedo-

te kulkee lähettäjältä vastaanottajille joko organisaation oman jakelulistan tai jonkin 
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tiedotejakelupalvelun kautta. Myös sosiaalista mediaa voidaan käyttää tiedotteen jake-

luun, kuten linkittämällä nettisivulla julkaistu tiedote esimerkiksi Twitter-viestiin. Pape-

rikirjeenä tiedotteita ei kannata lähettää. Oman suoran sähköpostin ja viestijätahon 

oman jakelulistan ohella hyödyllisimmäksi tiedotteen sähköiseksi lähetystavaksi koe-

taan tiedottajien keskuudessa erilaiset tiedotejakelupalvelut. Tiedetiedottajille tasa-

arvoisuus on julkaisukanavan valinnassa tärkeä arvo. Tiedotejakelupalveluja käytettäes-

sä periaatteena on lähettää sama tiedote kaikille julkaisukanaviksi valituille tiedotusvä-

lineille. 

 

Tiedetiedote, kuten mikä tahansa muukin tiedote, voidaan julkaista suoraan suurelle 

yleisölle esimerkiksi organisaation verkkosivuilla, omassa lehdessä, tai vastaavasti sosi-

aalisessa mediassa vaikkapa Facebook-päivityksenä. Julkaisukanavia punnitessa onkin 

syytä kiinnittää huomiota niihin kohderyhmiin, joita tiedotteella halutaan tavoittaa. Kar-

keana yleistyksenä eri julkaisukanavien hyötyihin liittyen voidaan haastatteluotannan 

perusteella kuitenkin todeta, että tiedetiedotteiden koetaan menevän paremmin läpi leh-

distössä kuin esimerkiksi televisiossa. Sosiaalinen media nähdään kanavana kovaksi 

kilpailijaksi muulle tiedonvälitykselle. 

 

Tiedotteen räätälöinnin kannalta pidetään siis oleellisena, että viestijällä on käytössään 

jokin suora julkaisukanava, kuten yliopiston tiedelehti tai some-profiili. Sanomalehdissä 

toimittajat eivät varsinaisesti odota tiedetiedotteilta ennalta räätälöimistä, johtuen tiedot-

teiden oletetusti laajasta kohderyhmästä. 

 

Tutkijan ja toimittajan vuorovaikutus tiedottamisprosessissa on kehittymässä kohti yh-

teisymmärryksen aikaa. Tiedottajat kokevat lisäksi, että tutkijat aidosti haluavat kertoa 

siitä, mitä he ovat tehneet. Haastatellut pitävät tärkeänä, että tieteestä tiedotettaessa py-

rittäisiin tunnistamaan ajankohtaisia aiheita. Uutismaisuudella saavutettu, tutkimuspai-

notteinen julkisuus koetaan tavoittelemisen arvoiseksi kilpailueduksi. Sanomalehtien 

toimituksissa tiedetiedotteet ovat erittäin toivottua aihemateriaalia, vaikkei jutunjuurta 

irtoaisikaan heti. Yksittäisen tiedotteen hyödyntämisen todetaan riippuvan asianomaisen 

tiedeaiheen taipuvuudesta erimittaisiin juttuihin. 
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Tutkija-tiedottaja-vuorovaikutussuhteen molemminpuolisen hyvinvoinnin kannalta on 

vastausten perusteella oleellista se, kuinka hedelmällisesti viestinnän ammattilainen 

onnistuu tukemaan tutkijaa tiedottamisprosessissa. 

 

 

14 PÄÄTÄNTÖ 

 

14.1 Johtopäätökset 

 

Haastattelututkimuksesta kävi ilmi, että yleistajuisuus on hyvän tiedetiedotteen ylivoi-

maisesti tärkein ominaisuus. Kohdistettaessa tiedetiedotetta medialle, tulee sen sisältä-

mä informaatiokokonaisuus jäsennyksineen nähdä ikään kuin sanomalehtijuttuna. Tämä 

neuvo ehkä helpottaa pohdintaa sitä, mikä yksittäinen piirre voi tehdä tiedotteesta niin 

sanotusti ”hyvän”. Tieteen mediatiedote on hyvä ensisijaisesti silloin, kun se auttaa vas-

taanottajaa ymmärtämään tutkimustulosten merkityksen yleisön kannalta, ja silloin, kun 

toimittaja tulee vakuuttuneeksi tiedotteen uutisoimisen tärkeydestä. 

 

Tutkimuskysymykseni siis kuului: minkälainen on hyödyllinen tieteellisestä tutkimuk-

sesta kertova mediatiedote? Populaarin tiedetiedotteen keskeisimmät hyötyominaisuu-

det ovat: 1.) yleistajuisuus, 2.) uutiskärjen sovellettavuus ajankohtaiseen ilmiöön ja ih-

misten arkeen, 3.) sisällön tiiviys, 4.) selkeä rakenne sekä 5.) hyvät yhteystiedot. Epä-

hyödyllisinä, mediajulkisuuden saantia hidastavina tiedetiedotteen ominaisuuksina kan-

nattaa välttää tieteenalan ammattijargonia, raskaita liitetiedostoja (ne voi tarvittaessa 

korvata nettilinkeillä) sekä ennenaikaista tiedottamista. Media on kiinnostunut ensisijai-

sesti tuloksista. Toisinaan toimittajia voi myös kiinnostaa tutkimuksen tekotapa. 

 

Tieteen yleistajuistaminen on tietysti käsitteenä moniulotteisempi kuin vain yleistajui-

sen tiedotteen kirjoittaminen. Kuten Strellman & Vaattovaara (2013, 11) toteavat, ei 

tieteen yleistajuistaminen tarkoituksenmukaisella tavalla ole helppo tai itsestään selvä 

prosessi. Tutkimukseni heijastelee sitä, että tiedottajat ja asiantuntijat tiedeorganisaa-

tioissa kuitenkin asennoituvat tiedotteiden kirjoittamiseen rutiininomaisena, niukasti 

kunnianhimoa herättävänä tehtävänä. Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös 
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Powell (2009, A35–37). En väitä, etteivätkö tiedottamisen ammattilaiset resurssikysy-

mystensä keskellä huomioisi yleistajuisen tiedetiedotteen laatimiseen liittyvää proble-

matiikkaa, mutta samalla on todettava, etteivät mediatiedotteet ainakaan tämän haastat-

telututkimuksen perusteella yllä mielenkiintoisuudessaan tieteen yleistajuistamisen 

houkuttelevimmille tasoille. On kuitenkin lisättävä, että haastatteluotanta kertoo toisaal-

ta myös sen, että tiedoteformaattia pidetään silti tärkeänä tieteestä tiedottamisen väli-

neenä. Tämä havainto vahvisti käsitystäni siitä, ettei tieteestä tiedottamisen tapoja ana-

lysoitaessa tule kokonaan hylätä perinteisen joukkoviestinnän siirtomallin painotusta 

(Kunelius 2009, 17–18), vaikka vuorovaikutteisuus tiedeviestinnässä onkin lisäänty-

mään päin. 

 

Tutkimus vahvisti myös havaintoja (Väliverronen 2016, 24, 70) tiedetoimittajien tar-

peellisuudesta, vaikka mediamaisema onkin esimerkiksi sosiaalisen median ansiosta 

muutoksessa, ja vaikka myös tutkijoilla on nyt väylä puhutella erilaisia yleisöjä suoraan 

ilman välittäjiä. Tiedeviestinnän tapojen monimuotoistumisen kannalta tämä kehitys on 

tietysti rikastuttavaa, mutta vuorovaikutteisuuden sivutuotteena, kansalaisjournalismin 

lisääntyessä, voi toisaalta syntyä yhä enemmän tilanteita, joissa tieteellinen tieto ja 

yleistajuisuus eivät kohtaa ilman välittäjää, eli tässä tapauksessa ammattijournalistia. 

2000-luvun murros maalaa Väliverrosen (2011, 13) mukaan toisaalta myös uhkakuvan 

journalismin laadun heikkenemisestä sekä vakavan asiajournalismin katoamisesta 

yleensä. Median murroksen siivittämässä notkeassa journalismissa (Kantola 2011, 135) 

on myös entistä tärkeämpää nopea reagointi päivän aiheisiin, mikä saattaa sekin asettaa 

kohtuuttomia paineita tutkijalähtöisen, tieteellisiin faktoihin perustuvan, journalismin ja 

kansalaisjournalismin vuorovaikutussuhteelle. 

 

Tutkimustulokset ovat siis tieteen mediatiedotteessa uutisarvoisin asia. Tiedotteen pai-

notuksiin vaikuttavat tulosten sovellettavuus, eli merkitys ongelmanratkaisussa. Tiedot-

tajien ja toimittajien näkemykset eroavat siinä, kannattaako mediatiedotteessa kertoa 

tutkimusmetodeista. Ottamatta puolia sanoisin, että niistä kannattaa mainita lyhyesti 

ainakin silloin, jos niiden arvellaan kiinnostavan lehdenlukijaa siinä määrin, että se vii-

toittaa sisäistämään aiheen merkityksen. Tätä tukee myös Saikkosen (2011, 2) käsitys 

siitä, että tieteellisen prosessin, kontekstin ja metodologian kattavampi raportointi voisi 
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mahdollistaa kansalaisten itsenäisemmän ja kriittisemmän arvioinnin tieteellisestä tie-

dosta. On hyvä muistaa, että verkossa tutkimustavasta voi kertoa myös hyperlinkin 

kautta. Tutkimuksen taustatiedoista voi kuitenkin joskus olla toimittajalle hyötyä, kuten 

silloin, jos aiheeseen on syytä palata myöhemmin – ja mikä tieteen julkisuuden kannalta 

ehkä parasta – kenties taustoitetumman ja laajemman jutun merkeissä. 

 

Tutkimuksessa pohdittiin myös tieteen uutiskriteereitä sekä tiedeuutisen merkittävyyttä. 

Kuten haastatellut totesivat, on merkittävyys lopulta hyvin vaikeasti määriteltävissä. 

Yhteiskunnallisesti vähemmän merkittävä uutinen voi esimerkiksi olla yksittäiselle kan-

salaiselle merkittävä tai päinvastoin, tai yhteiskunnallinen merkittävyys voi vastaavasti 

paljastua myöhemmin. Tässä mielessä tieteen merkittävyyden voidaan ajatella syntyvän 

tavallaan vasta tiedeviestinnän populaarilla tasolla, jolta se aiemmat muodonmuutokset 

tiedeviestintäjatkumossa koettuaan voi Bucchin (2008, 65) teoriaa myötäillen kimmah-

taa yleisön ja tieteen suorassa vuoropuhelussa uusia innovaatioita ruokkivaksi merkityk-

seksi. Kuten Karvonen (2014c, 172) toteaa, on populaarilla tasolla kuitenkin heräteltävä 

yleisön kiinnostusta ja kerrottava uutisen merkitys ihmisen elämän kannalta. Eräänlai-

sena kompromissina haastattelukeskusteluissa päädyttiinkin jättämään tulkinta merkit-

tävyydestä tiedeuutisen toimittajan rakennettavaksi. 

 

Nykyään tiedottaminen tapahtuu tieteessä lähestulkoon kokonaan sähköpostin välityk-

sellä sekä verkossa julkaisemalla. Printtitiedotteiden ajan jäätyä kauas taakse, selvisi 

tutkimuksessa muun muassa esimerkkitiedotteen arvioinnin avulla myös se, että media-

tiedotteesta tulee karsia pois tekstimuotoilut. Näin ollen esimerkiksi väritehostettu ot-

sikko, jota Powell (2009, A35–37) ehdottaa, kannattaa varmasti unohtaa, koska muotoi-

lut hidastavat toimittajien työtä.  

 

Mediatiedotteen otsikko joko herättää mielenkiinnon tai se ei herätä mielenkiintoa. Juuri 

siitä syystä se onkin usein tiedotteen sisällön ja rakenteen kipupiste. Ongelmana otsikon 

keksimisessä on kiteyttäen varmastikin se, että sen tulisi tavallaan sisältää hyvän tiedot-

teen ominaisuudet yhdessä lauseessa. Asiantuntijat neuvovat, että otsikontekijänä voi 

kuitenkin harjaantua vaikkapa tviittaamalla. Sosiaalinen media nähdään tieteestä tiedo-

tettaessa muutenkin kovaksi kilpailijaksi muille julkaisukanaville. Tiedotteen vaikutta-
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vuutta arvioitaessa verkon kommentointimahdollisuuksia ja vuorovaikutusta suoraan 

kohdeyleisöihin voitaisiin haastatteluvastausten perusteella hyödyntää paremmin. Voi 

kuitenkin olla, kuten vastauksissakin arveltiin, että näitä kommentointimahdollisuuksia 

tulisi kehittää yhä moderaattoripainotteisesti, jotta tieteen edustajan ja julkista keskuste-

lua käyvän julkison
7
 (Pietilä & Ridell 1998; tässä Pietilä 1999, 4) vuorovaikutuksessa 

vältettäisiin epärelevantteja sivuraiteita. 

 

Tiedetiedotteen ilmaisutapaan ja kirjoittamiseen liittyen tutkija ja tiedottaja voivat har-

kita, missä määrin kenties kannattaa antaa tutkijan oman äänen näkyä läpi tieteenalan 

puhetavan. Subjektiivinen kirjoittamistapa minä-muotoineen ei vahvista asiatiedotteen 

uskottavuutta, mutta populaarissa ilmaisutavassa ei ole kuitenkaan kiellettyä rentoutua. 

Toimittajat haluavat kuulla tietysti vain oleellisen informaation, mutta tämän perusedel-

lytyksen ei tule antaa estää tutkijaa laittamasta itseään likoon varsinkin silloin, jos tie-

dotteen jälkeen tulee yhteydenotto lehdestä. Varsinaisessa mediatiedotteessa tutkijan 

ääni asetetaan kuitenkin yleisimmin muutaman rivin sitaattiin, jossa siinäkin on toki 

lupa havainnollistaa tutkimuksen merkitystä. 

 

Tiedottajien vastauksissa painotettiin sitä, että mediatiedotetta lähetettäessä ja julkaisu-

kanavia valittaessa vaalitaan tasa-arvoisuutta eri joukkoviestintävälineiden suhteen. 

Tiedotteen läpimenon potentiaalia vertailtaessa katsottiin kuitenkin, että tiedetiedotteen 

pohjalta tehdään juttu useammin sanomalehdessä kuin vaikkapa televisiossa. Mielestäni 

oli hieman yllättävää, että tiedotteen läpimenoa tv:ssä ei pidetty kovinkaan todennäköi-

senä tai ainakaan sitä ei koettu tapahtuvan säännöllisesti. Omien havaintojeni mukaan 

esimerkiksi televisiouutisissa näkee tutkimusaiheita kuitenkin melko säännöllisesti – eli 

niitä menee läpi ehkä hieman enemmän kuin mitä haastattelujeni perusteella saattaa 

olettaa. Tätä tukee myös Tieteen tutkimus ry:n (2016, 16) Tiedebarometri, jonka mu-

kaan televisio ja radio ovat suomalaisten tärkeimmät tiedettä koskevan tiedon lähteet. 

Internet puolestaan on saavuttanut printtimedian tiedetiedon lähteenä. Tiedetiedotteen 

aiheessa tulee olla tv:hen aina jotain liikkuvaa kuvitettavaa. Verkkojournalismi tarvitsee 

sekin tänä päivänä tiedotteen kylkeen mieluiten videon tai vähintään kuvan. 

                                                           
7
 Pietilän mukaan  julkiso-termi viittaa mihin tahansa julkisesti keskustelevaan ja osallistuvaan ihmisryh-

mään. 
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Kuten Lappalainen (1987, 40–41) yleispätevästi toteaa, hyvään tiedotteeseen ei ole lo-

pulta oikeaa kaavaa. Sen tulee vastata luontevalla tavalla mahdollisimman moneen ky-

symyksistä mitä, miksi, missä, milloin ja ketkä. Tärkein asia on siis alussa ja vähiten 

tärkeä lopussa. Näitä perusmäärittelyitä yhä kunnioittaen tutkimukseni toisaalta osoitti, 

että tiedotteessa tehdyillä ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa tieteen huomioitavuuteen 

tutkija-tiedottaja-yhteistyön ja median välisessä tiedeviestintäprosessissa. Tieteen me-

diatiedotteessa uutismaisuus on kilpailuvaltti. 

 

 

14.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkielmassa on tarkasteltu tiedetiedotetta sekä lähettäjän että vastaanottajan näkökul-

masta. Haastateltujen vastauksista ovat luonnollisesti heijastuneet paitsi tutkijanäkö-

kulma myös henkilökohtaiset havainnot median käyttäjinä. Laajemmin on kuitenkin 

jäänyt selvittämättä uuden tutkimustiedon loppukäyttäjien, eli suuren yleisön, kokemuk-

set joukkoviestinnän suodattamista tiedotteista. Maallikkojen tiedekäsityksiä ja ymmär-

rystä tieteestä on toki selvitetty maailmalla jo 1970-luvulta lähtien, ja Suomessakin 

vuodesta 2001 (Väliverronen 2016, 161). Olisikin mielenkiintoista esimerkiksi kyselyn 

avulla tutkia, miten ymmärrettävästi yksittäiset tiedotteet onnistuvat suomalaismedian 

kautta välittämään tieteellisen tiedon aamukahvipöytiin, ja lopulta, kuinka journalismin 

tiedotteesta suodattama tieto eräänlaisena sovelluksena kykenee edistämään yhteiskun-

nan hyvinvointia. Jatkotutkimusehdotuksessani keskityttäisiin siis tiedetiedotteen vai-

kuttavuuteen kohdeyleisön näkökulmasta. 

 

Tieteellisen tiedon yleistajuiseen siirtymiseen vaikuttavat merkittävästi sekä tiedottajien 

että journalistien tekemät valinnat siinä prosessissa, jossa esimerkiksi tieteen mediatie-

dote syntyy ja jalostuu edelleen jutuksi – joko sanomalehden tiedesivuille tai kenties 

jopa etusivun uutiseksi, tai vastaavasti verkkoon. Haastattelututkimukseni tulokset 

osoittavat, että tieteentekijöiden asenteet tutkimuksesta tiedottamista kohtaan ovat pa-

rantuneet. Näistä lähtökohdista olisi toisaalta kiehtovaa selvittää myös sitä, miten tutki-

jat arvioivat tarpeitaan kehittää yleistajuista tiedoteilmaisuaan. 
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14.3 Omat kokemukset 

 

Tutkielman tekeminen on ollut tiedeviestinnän oppimisen kannalta kokonaisvaltainen ja 

antoisa kokemus, jossa ovat yhdistyneet monet teoreettiset ja käytännön asiat. Niitä ovat 

tutkimusaiheen jäsentäminen ja muotoileminen haastattelukysymyksiksi, esimerkkitie-

dotteen laatiminen yhteistyössä yliopistotutkijan kanssa, mediaseuranta, käytännön vies-

tintätaitojen harjoittelu, kuten haastattelujen sopiminen ja haastattelutilanteet tallennus-

menetelmineen, tiedonhankinta, lähteisiin perehtyminen sekä luonnollisesti aikaisem-

man tutkimuksen viitekehyksiin pohjaava yleistajuistava kirjoittamisprosessi. 

 

Toisin sanoen koen, että tiedeviestinnän maisteriohjelmassa opiskellut viestinnän sekä 

teoreettiset että käytännön asiat ovat avautuneet hedelmällisesti monivaiheisen tutkiel-

maprosessin aikana. Haastateltujeni kautta olen myös törmännyt minulle ennalta tunte-

mattomaan median ja viestinnän sanastoon. 

 

Toimittajataustaisena opiskelijana tutkimuksen vaiheista työläimpiä ovat hieman yllät-

täenkin olleet haastattelumateriaalin litterointi sekä toisaalta analyysin kirjoittaminen ja 

sitaattien toimittaminen litteroidusta materiaalista. 

 

 

14.4 Kiitokset 

 

Kiitän tutkielman ohjaajia Erkki Karvosta ja Maija Kallista arvokkaista neuvoista ja 

kaikkia haastateltuja tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Lopuksi haluan kiittää vanhempiani korvaamattomasta tuesta pitkän rupeaman aikana. 
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LIITE 1. Haastatellut henkilöt 

. 

 

Pirjo Achté, tiedottaja, Tampereen yliopiston viestintäpalvelut: 

 On työskennellyt tiedottajana 14 vuotta ja aiemmin toimittajana yli 15 

 vuotta, vuoden verran lääketiedettä ja terveyttä käsittelevässä lehdessä. 

 Yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittajan tutkinto. 

 

Risto Alatarvas, erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslian politiikan analyysi-

 yksikkö, Helsinki: On työskennellyt vuoden ajan valtioneuvoston selvitys-

 tutkimustoiminnan viestinnässä ja aiemmin seitsemän ja puoli vuotta 

 tiedottajana Suomen Akatemiassa.  

 Hallintotieteiden maisteri. 

 

Heta Koski, tiedottaja (organisaatioviestintä), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, 

 Espoo: On työskennellyt kahdeksan vuotta CSC:llä, aluksi verkko- 

 tiedottajana ja syksystä 2015 organisaatio- ja yhteisöviestinnän tiimin-

 vetäjänä. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n  

 hallituksen puheenjohtaja.  

 Filosofian maisteri (puheviestintä), aikuiskouluttaja. 

 

Marjo Laukkanen, tiedetoimittaja, Lapin yliopiston Arktinen keskus, Rovaniemi: 

 On vuodesta 2011 alkaen työskennellyt Arktisen keskuksen tiede- 

 viestinnässä, ensin tiedottajan sijaisena ja sitten viimeiset kolme vuotta 

 tiedetoimittajana. Hän on aiemmin työskennellyt sekä toimittajana että  

 tutkijana.  

 Filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri. 

 

Päivi Lohikoski, viestintäyrittäjä, lehtori Oulun yliopistossa:  

 Pitää tieteen popularisointia tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämisen 

 kannalta tärkeänä. Tutki tuotantotalouden alaan kuuluvassa väitös- 

 kirjassaan (julk.2016) viestintää kansainvälisissä virtuaalisissa tuote-

 kehitysprojekteissa.  

 Filosofian tohtori. 

 

Minna Meriläinen-Tenhu, tiedeviestinnän asiantuntija, Helsingin yliopiston viestintä 

 ja yhteiskuntasuhteet: On työskennellyt Helsingin yliopiston viestinnässä 

 yli 30 vuotta, tehden 20 vuotta organisaatioviestintää, ulkoista ja sisäistä 

 viestintää sekä yleisviestintää. On viestinyt viimeiset kymmenen vuotta 

 luonnontieteestä. Suomen tiedetoimittajain liiton hallituksen jäsen.  

 Filosofian maisteri. 
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Timo Paukku, tiedetoimittaja, Helsingin Sanomat: 

 On työskennellyt tiedetoimittajana Helsingin Sanomissa vuodesta 1989. 

 Toteaa tehneensä ”pieniä poikkeamia muissa toimituksissa”.  

 Suomen tiedetoimittajainliitto valitsi Paukun vuoden 2012 Vuoden tiede-

 toimittajaksi.  

 Toimittajakoulutus, sosionomi, valtiotieteiden ylioppilas. 

 

Tiina Pistokoski, toimittaja, Oulun yliopiston viestintäpalvelut: 

 Työtehtäviin kuuluu toimittajan työ, verkkoviestintä sekä mediayhteydet 

 ja -tiedotteet.  

 Filosofian ylioppilas, opiskellut muun muassa tiedotusoppia sekä  

 yhteisöviestintää. 

 

Pekka Rahko, uutistoimittaja, Kaleva, Oulu: 

 Tehtäväalueena on uutistoimitus, erityisaloina ympäristö ja tiede. On 

 työskennellyt Kalevassa 18 vuotta, tehden tiedejuttuja alusta saakka, 

 erityisosaamisalueena luonnontiede. On kirjoittanut lintuharrastuslehtiin 

 yli 20 vuotta.  

 Filosofian maisteri (eläintiede). 

 

Maija Saviniemi, yliopistonlehtori (suomen kieli), Oulun yliopiston humanistinen 

 tiedekunta: Hän toteaa, että ensimmäinen kokemus tieteestä tiedottami- 

 sesta oli vuonna 2015 kirjoitettu väitöstiedote. Väitöskirjassaan (julk. 

 2015) hän tutki toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietoja, -käytäntöjä 

 ja -diskursseja. On työskennellyt aiemmin toimittajana. 

 Filosofian tohtori. 

 

Sanna Schildt, tiedottaja (ulkoinen viestintä), Tampereen teknillinen yliopisto: 

 On tehnyt tiedottajan töitä yliopistoissa kymmenen vuotta ja aiemmin 

 kuusi vuotta tiedottajana Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteel-

 lisessä tiedekunnassa. Taustalla on myös freelance-toimittajan töitä. 

 Filosofian maisteri (suomalais-ugrilainen kansatiede). 

 

Kimmo Svinhufvud, tutkijatohtori (suomen kieli), Helsingin yliopiston humanistinen 

 tiedekunta,  äidinkielen yliopisto-opettaja, Helsingin yliopiston Kieli-

 keskus: Ylläpitää verkossa Gradutakuu- ja Tohtoritakuu-blogeja. On  

 kirjoittanut Tieteen yleistajuistaminen -kirjaan artikkelin verkkoon  

 kirjoittamisesta. Tieteentekijöiden liitto valitsi Svinhufvudin vuonna 2014  

 Vuoden tieteentekijäksi.   

 Filosofian tohtori. 

 

Maria Valtokari toteaa tiedeviestinnän kokemuksensa alkaneen väitöstyönsä 

 tutkimussuunnitelman tekemisestä. Väittelyvaiheessa hän kirjoitti   

 lehdistötiedotteen. Väitöskirjassaan (julk. 2015) hän tutki hoitoon pääsyn 

 moniulotteisuutta erikoissairaanhoidossa. On kirjoittanut myös artikkeleita 

 erilaisille kohdeyleisöille.  

 Terveystieteiden tohtori, lähihoitaja. 
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Vesa Vanhalakka, tiedetoimittaja, Aamulehti, Tampere: 

 On työskennellyt päätoimisesti tiedetoimittajana vuodesta 2002, toteaa 

 seuranneensa tiedettä, kuten avaruustutkimusta, jo aiemmin ulkomaan- 

 toimittajana. Suomen tiedetoimittajien liitto valitsi Vanhalakan vuonna 

 2016 Vuoden tiedetoimittajaksi.  

 Toimittajan tutkinto, sosionomi, diplomikielenkääntäjä. 

 

Vesa Varpula, verkkotiedottaja, Suomen Akatemian verkkopalvelun päätoimittaja, 

 Suomen Akatemia, Helsinki: On työskennellyt nykyisessä tehtävässään 

 viitisen vuotta ja tehnyt aikaisemmin muita viestinnän töitä muissa   

 organisaatioissa.  

 Valtiotieteiden maisteri. 

 

Johanna Westerlund, viestintäasiantuntija, Lapin yliopiston Arktinen keskus, 

 Rovaniemi: On työskennellyt tiedeviestinnän parissa myös Lapin  

 yliopiston viestintäpalveluissa sekä Matkailualan tutkimus- ja  

 koulutusinstituutissa.  

 Filosofian maisteri (yhteisöviestintä), ylioppilas-merkonomi. 
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LIITE 2. Haastattelun kysymysrunko 

Tutkielman tekijän huomautus: 

Haastateltavan toivotaan vastaavan kaikkiin seuraaviin kysymyksiin. Henkilötietoihin 

liittyen tutkielmassa on tarkoituksena, että vastauksia referoitaessa haastatellut esiinty-

vät kukin nykyisellä työtehtävällään / -nimikkeellään sekä omalla nimellään. Vastausten 

relevanttiuden sekä lähdeviitteiden kannalta on lisäksi olennaista, että myös muut koh-

dassa 1 kysytyt taustatiedot voidaan julkaista asianomaisessa pro gradu -tutkielmassa. 

Anonymiteetistä voidaan sopia tarvittaessa. 

 

1 Taustatiedot haastateltavasta 

1.1 Nimi 

1.2 Koulutus (oppiarvo) 

1.3 Nykyinen työtehtävä / organisaatio 

1.4 Lyhyesti tausta tiedeviestinnän parissa 

 

2 Tieteestä tiedottaminen 

2.1 Kuvaile lyhyesti tiedetiedote tai tieteellinen tiedote 

2.2 Perustele, mitkä ovat mielestäsi tiedetiedotteen tärkeimmät tehtävät? 

2.3 Millainen on oma suhteesi tiedetiedotteiden laatimiseen tai vastaanottamiseen? 

2.4 Miten tiedotteen lähettäjän ja vastaanottajan vuorovaikutusta voisi kehittää? 

 

3 Tiedetiedotteen kohderyhmä 

3.1 Mitä kohderyhmiä tieteen tiedotteella voi olla? 
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3.2 Miten tiedotteen kohderyhmää tulisi suunnitella (tiedotetaanko esimerkiksi yleista-

juisesti vai tiedeyhteisölle)? 

3.3 Millä tavoin kohdeyleisö tai kohderyhmä voidaan huomioida tiedotteen laadinnassa 

(puhetapa, juttumaisuus)? 

3.4 Millainen merkitys kohderyhmän valinnalla mielestäsi on sanomanvälityksen kan-

nalta? 

 

4 Tieteen tiedotteen rakenne 

4.1 Millaisista asiaelementeistä (kuten tutkimuksen väitteet, tekijät, aineisto sekä tulok-

set) tiedotteen sisällön koostaisit ja mitä informaatiota jättäisit tarvittaessa pois? 

4.2 Miten hahmottelisit ja järjestäisit tiedotteen rakennetta valitsemiesi elementtien poh-

jalta? Entä mikä on sopiva pituus tiedetiedotteelle? 

4.3 Millainen tiedotteen otsikon tulisi olla, ja mitä sen tulisi kertoa sisällöstä? 

4.4 Kuinka yleistajuista tiedotteen tekstin tulisi olla? 

4.5 Millainen painoarvo tutkimuksen taustatiedoilla sekä lisätietojen antajien yhteystie-

doilla on tiedetiedotteessa? Entä tulisiko tiedotteen ohessa toimittaa liitteitä, kuten kuvia 

(entä verkkolinkkejä)? 

 

5 Uutiskriteerit tiedetiedotteessa 

5.1 Tuleeko tieteen tiedotteen mielestäsi kertoa uutinen? 

5.2 Kuinka tärkeää on tiedotettavan asian merkittävyys (onko asialla esimerkiksi oltava 

vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään)? 

5.3 Miten uutiskriteerit kuten uutuusarvo (uutisen pitää kertoa jotakin, mitä ei tiedetä 

ennestään), ymmärrettävyys, yllätysarvo (esimerkiksi yllättävät löydökset) sekä sensaa-

tiomaisuus (jutut, jotka ”koskettavat” lukijoita) näkemyksesi mukaan toteutuvat tiede-

tiedotteissa? 
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5.4 Mitkä muut asiat (kuten aiheen ajankohtaisuus) voivat vaikuttaa tiedotteen huomioi-

duksi tulemiseen tiedotusvälineissä? 

5.5 Tulisiko tiedetiedotteella mielestäsi olla viihdearvoa? 

 

6 Tutkimus tiedotteen aiheena 

6.1 Mitkä ovat mielestäsi kiinnostavimpia tiedeaiheita? 

6.2 Onko tiedetiedotteessa tärkeämpää kertoa itse ilmiöstä vai sen tutkimuksesta? 

6.3 Mitkä asiat määrittelevät sen, missä vaiheessa tutkimuksesta kannattaa tiedottaa? 

 

7 Tiedetiedotteen kirjoittaminen 

7.1 Millä tavalla tiedeviestijä voi kehittyä tiedotteen kirjoittajana? Minkälaista ohjeis-

tusta kaipaisit tiedetiedotteen kirjoittamiseen? 

7.2 Missä määrin tiedotteessa tulisi yleistajuistaa tieteellistä erikoissanastoa ja termino-

logiaa? 

7.3 Saako tutkija tiedotteen kirjoittajana kirjoittaa subjektiivisesti ja esimerkiksi yleista-

juistaa sisältöä omien kokemustensa kautta (saadakseen vastaanottajan vaikkapa tunnis-

tamaan jonkin tilan)? 

7.4 Eroaako verkkotiedote kirjoittamisen osalta (esimerkiksi tyyliltään) muista tiedot-

teista (verkkotiedotteen hyödyt ja haitat)? 

7.5 Kuinka tärkeänä pidät tiedotteen kirjoittamista suomen kielellä, vaikka kyseisellä 

tieteenalalla kirjoitettaisiinkin yleensä englanniksi? 

 

8 Tiedetiedotteen lähetystavat ja julkaisukanavat 

8.1 Millaisia tiedotteen lähetystapoja (kuten sähköposti, paperikirje tai tiedotustilaisuus) 

tieteestä tiedotettaessa kannattaa mielestäsi käyttää? 
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8.2 Mitkä ovat mielestäsi hyödyllisimmät tiedotteen julkaisukanavat (kuten lehdistö, 

radio, tv, verkkosivut tai intranet)? 

8.3 Millä tavoin internetissä (esimerkiksi verkkosivuilla) julkaistavaksi laadittu tiedetie-

dote mielestäsi eroaa muiden kanavien kautta julkaistavista tiedotteista? 

8.4 Kuinka paljon kohderyhmä vaikuttaa tiedotteen lähetystapojen ja julkaisukanavien 

valintaan? 

8.5 Miten tiedotetta voidaan räätälöidä tiettyä julkaisukanavaa varten? 

 

9 Asenteet tiedotteen taustalla 

9.1 Millaisia erilaisia asenteita tieteestä tiedottamisessa olet työsi kautta havainnut (eli 

nähdäänkö tiedote esimerkiksi hyötynä vai välttämättömänä pahana)? 

9.2 Millaiset asiat voivat motivoida tiedotteen laatimisessa? 

9.3 Onko tutkijan sekä muiden tieteestä tiedottavien syytä käyttää kovassa kilpailussa 

”uutisnenää” ja näin saavuttaa uutismaisella tiedotteella enemmän julkisuustilaa? 

9.4 Kuinka isona ponnistuksena tiedetiedotteen laatimisen tai vastaavasti sen hyödyn-

tämisen työssäsi kaiken kaikkiaan näet? 

 

10 Esimerkkitiedotteen arviointi ja kehittämisehdotukset 

10.1 Tiedotteen rakenne 

10.2 Yleistajuisuus 

10.3 Aiheen merkittävyys (vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään) 

10.4 Tutkimusaiheen kiinnostavuus 

10.5 Suositeltavin julkaisukanava 
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LIITE 3. Esimerkkitiedote 

Tiedotusvälineille                     JULKAISUVAPAA 18.5.2015 klo 22:00 

 

Vahvat luut edellyttävät varhaista ja intensiivistä liikuntaa 

Sääri-, reisi- ja olkaluita verrattaessa alaraajojemme luiden vahvuus, etenkin etu- ja takasuunnassa, alkoi 

vähentyä maanviljelyksen alkamisen myötä. Tuoreen PNAS-artikkelin mukaan viimeisen 2000 vuoden 

ajan luiden vahvuudessa on tapahtunut kuitenkin suhteellisen vähän muutosta. 

”Jotta saisimme yhtä vahvat luut kuin metsästäjä-keräilijä-edeltäjillämme, täytyisi elämäntyylimme olla 

fyysisesti hyvin aktiivinen nuoresta lähtien. Juoksureissuille tulisi lähteä jo neljävuotiaana taaperona, 

koska sen ikäisiä ei yleensä enää kannettu edeltäjäyhteisössäkään”, yliopistotutkija Markku Niskanen 

Oulun yliopistosta toteaa. 

Nykyisten luidemme ja kivikautisten metsästäjä-keräilijä-edeltäjiemme luiden vahvuusero on suurin piir-

tein sama kuin ero jo nuoresta saakka paljon fyysistä rasitusta kokeneiden huippu-urheilijoiden luihin 

verrattuna. Metsästäjä-keräilijät kävelivät, juoksivat ja vaihtoivat asuinpaikkaa vuodenaikojen mukaan 

riistan ja muun ravinnon saatavuuden perässä. Maanviljelys johti liikkuvuuden vähenemiseen, kun asetut-

tiin aloille viljapeltojen läheisyyteen. 

Rautakauden (mukaan lukien Rooman valtakausi) ja sen jälkeisten vuosisatojen aikana muutoksia alaraa-

jojen luiden vahvuudessa on ollut suhteellisen vähän. Tutkimuksen mukaan tämä osoittaa, että urbanisaa-

tiolla ja mekanisaatiolla on ollut vähemmän vaikutusta luuston vahvuuteen kuin maanviljelyksen alkami-

sella. 

Tähänastisista vastaavista laajimman tutkimuksen aineistona oli 1842 luurankoa, joista vanhimmat yksilöt 

33 000 vuotta vanhoja ja nuorimmat viime vuosisadalta. Oulun yliopistosta tutkimukseen osallistuivat 

yhtenä päätutkijoista toimineen Niskasen lisäksi tutkijat Juho-Antti Junno sekä Rosa Vilkama. 

Muut päätutkijat ovat Christopher B. Ruff (Center for Functional Anatomy and Evolution, Johns Hopkins 

University School of Medicine, Baltimore, MD), Brigitte Holt (Department of Anthropology, University 

of Massachusetts, Amherst, MA), Vladimir Sladek (Department of Anthropology and Human Genetics, 

Charles University in Prague, Czech Republic) sekä Margit Berner (Department of Anthropology, Natural 

History Museum, Vienna, Austria). 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) on yksi maailman lähdeviitatuimmista moni-

tieteellisistä julkaisusarjoista. Suomesta tutkimusta ovat tukeneet Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuuri-

rahasto. 

Lisätiedot: 

Yliopistotutkija Markku Niskanen 

markku.niskanen@oulu.fi 

puh. 029 448 3288 
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LIITE 4. Esimerkkitiedotteen mediaseuranta  

 

 
 

Uutisoinnit Helsingin Sanomissa 20.5.2015 ja Kalevassa 21.5.2015. 

 


