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Analysoin tutkielmassani marraskuussa 2017 järjestetyn Vaihtoehto Eskolle -

tiedeviestintäkampanjan annin. Sosiaalisessa mediassa toteutetun kampanjan tavoite oli 

löytää vaihtoehtoja Suomen tunnetuimmalle tieteilijälle Esko Valtaojalle ja nostaa esiin 

Suomessa vaikuttavia monipuolisten alojen tutkijoita ja heidän työtään. Tarkastelin, kuinka 

paljon ja millaisia tutkijoita kampanjassa ehdotettiin “vaihtoehdoiksi Eskolle”, ketkä 

kampanjaan osallistuivat ja millaista keskustelua tempaus herätti. Tavoitteeni oli tulkita 

kampanjan tulosten pohjalta, millaisia tieteentekijöitä suomalaiset toivoisivat näkevänsä 

julkisuudessa. 

 

Tutkimukseni oli empiirinen. Tutkimusaineistoni koostui aikavälillä 15.11.–25.11.2017 

julkaisuista #vaihtoehtoeskolle-aihetunnisteen sisältäneistä viesteistä sosiaalisen median 

palveluissa Twitterissä ja Facebookissa. Analysoin kampanjan tuloksia määrällisesti, minkä 

lisäksi kuvasin laadullisella sisällönanalyysillä kampanjasta internetissä ja sosiaalisessa 

mediassa virinneitä keskusteluita. Työni teoreettinen viitekehys oli tieteen ja tutkijan 

julkisuudessa sekä julkisen asiantuntijaviestinnän moniäänisyydessä ja sen puutteessa. 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja saavutti sosiaalisessa mediassa suuren suosion. Se kirvoitti 

keskustelua tieteestä ja tutkijan julkisuudesta, ja sen aikana ehdotettiin “vaihtoehdoiksi 

Eskolle” tuhansia tutkijoita kymmeniltä tieteenaloilta. Eniten ehdotuksia keräsivät 

humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien sekä lääke- ja terveystieteiden 

tutkimusaloilla työskentelevät tieteentekijät. Kymmenet tutkijat ehdottivat kampanjassa 

myös itseään. Naistutkijoita ehdotettiin selvästi miestutkijoita enemmän, ja naiset 

ehdottivat useammin nais- kuin miestutkijoita ja miehet useammin mies- kuin 

naistutkijoita. Naiset myös ilmoittivat kampanjaan runsaasti enemmän tieteentekijöitä kuin 

miehet. 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja osoitti, että Suomessa on tuhansia asiantuntijajulkisuuteen 

sopivia tieteentekijöitä yli sadasta organisaatiosta ja hyvin monipuolisilta tutkimusaloilta. 

Tulosten perusteella tiedeyhteisössä toivotaan julkiseen asiantuntijuuteen nykyistä 

laajempaa moniäänisyyttä, ja moni tutkija on itse valmis ryhtymään median käytettävissä 

olevaksi asiantuntijaksi. Tulokset vihjaavat, että erityisesti naisasiantuntijoille kaivataan 

nykyistä laajempaa huomiota. 

Asiasanat:  

#vaihtoehtoeskolle, asiantuntijuus mediassa, tiedeviestintä, tiedeviestintäkampanja, tutkijan 

julkisuus, Vaihtoehto Eskolle 
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1 JOHDANTO 

 

Pro gradu -tutkielmani aihe on sosiaalisessa mediassa marraskuussa 2017 järjestetty 

“Vaihtoehto Eskolle” -tiedeviestintäkampanja. Vaihtoehto Eskolle -kampanjan tavoite oli 

nostaa esiin Suomessa vaikuttavia tieteentekijöitä ja heidän työtään. Kampanja järjestettiin 

moniäänisemmän asiantuntijanäkyvyyden puolesta. Siinä pyrittiin löytämään uusia 

asiantuntijalähteitä julkisuuteen Suomen tunnetuimman (Tiedebarometri 2016, 27) 

tieteenharjoittajan, tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan rinnalle. Tiedettä 

ahkerasti popularisoiva Valtaoja antoi itse kasvot kampanjalle, johon kaikilla oli 

mahdollisuus osallistua sosiaalisen median kautta. Kampanjaan osallistuttiin ilmoittamalla 

kahdessa sosiaalisen median kanavassa, Twitterissä tai Facebookissa, tieteentekijä, joka 

ilmoittajan mukaan sopisi julkisuudessa esiintyväksi asiantuntijaksi ja olisi siten hyvä 

“vaihtoehto Eskolle”.  

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja pohjautui vuoden 2016 Tiedebarometrin tuloksiin (emt., 24–

31). Tiedebarometrin kyselyn mukaan suomalaiset ovat hyvin tiedemyönteisiä (emt., 36), 

mutta alle puolet osaa nimetä yhtään elossa olevaa suomalaista tieteenharjoittajaa. 

Tiedebarometrin kyselyssä Esko Valtaoja nimettiin täsmälleen yhtä monta kertaa kuin 

kaikki muut vähintään kaksi kertaa mainittua tieteenharjoittajaa yhteensä (emt., 28). 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjan järjesti Tiedebarometrin tuloksien kiihdyttämänä 

helsinkiläinen tiedeviestintätoimisto Kaskas Media. Kaskas Median mukaan “tutkimuksen 

kenttä on liian laaja yhden ihmisen edustettavaksi” ja siksi Esko Valtaojan rinnalle tarvitaan 

julkisuudessa näkyviksi asiantuntijoiksi aiempaa laajempi kirjo tieteentekijöitä (Vaihtoehto 

Eskolle -verkkosivusto 2018). Leikkimielisen kampanjan tavoite ei siis ollut korvata 

vuonna 2015 eläköitynyttä professori Valtaojaa arvostettuna ja näkyvänä tieteen 

popularisoijana, vaan korostaa, että hänen lisäkseen julkisuuteen tarvitaan nykyistä 

useampia tieteentekijöitä. Kampanjan tavoite oli, että sen myötä esiin nousisi suuri määrä 

erilaisia tutkijoita sekä kansalaisten että toimittajien tietoon, jotta populaari 

asiantuntijaviestintä Suomessa voisi muuttua moniäänisemmäksi. Sitä kautta myöskään 
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tieteen julkisuus ei painottuisi vain tietyille tieteentekijöille, kuten ylivoimaisen tunnetulle 

Esko Valtaojalle. (Vaihtoehto Eskolle -verkkosivusto 2018.) 

 

Vaihtoehto Eskolle oli suhteellisen lyhyt ja intensiivinen kampanja. Siihen pystyi 

osallistumaan sosiaalisessa mediassa yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä ja 

yhteisöpalvelu Facebookissa aikavälillä 15.11.–25.11.2017. Kuka tahansa Twitter- tai 

Facebook-tilin omistava yksityishenkilö tai organisaatio pystyi toimivan internet-yhteyden 

avulla osallistumaan kampanjaan. Kampanjaan osallistuttiin ilmoittamalla näkyväksi 

asiantuntijaksi sopiva tieteentekijä Twitterin tai Facebookin julkiseen päivitykseen liitetyllä 

aihetunnisteella #vaihtoehtoeskolle. Myös tutkijat itse saattoivat ehdottaa itseään sopivaksi 

vaihtoehdoksi. (Vaihtoehto Eskolle -verkkosivusto 2018.) 

 

Pro gradu -tutkielmani on tapaustutkimus Vaihtoehto Eskolle -tiedeviestintäkampanjasta. 

Tarkastelen tutkielmassani kampanjaa syvällisesti ja pyrin tuottamaan siitä 

yksityiskohtaista tietoa. Työni teoreettinen viitekehys on tieteen ja tutkijan julkisuudessa ja 

asiantuntijaviestinnän moniäänisyydessä tai sen puutteessa. Tutkielmani tarkoitus on tulkita 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjan tulosten pohjalta sitä, millaisia tieteentekijöitä suomalaiset 

toivoisivat näkevänsä julkisuudessa. Tutkin myös kampanjan saamaa vastaanottoa 

sosiaalisessa mediassa ja joukkoviestimissä. 

 

Tutkimukseni on empiirinen. Käsittelen työni teoriaosuudessa tutkimusaihettani ja -

kysymyksiäni taustoittaakseni tiedeviestintää, tieteen ja tutkijan julkisuutta, Vaihtoehto 

Eskolle -kampanjan taustaa sekä sosiaalisen median viestintää. Teen teoriaosuudessa 

käsittelemiini aiheisiin liittyviä päätelmiä keräämäni empiirisen aineiston pohjalta. 

Tutkimusaineistoni koostuu Vaihtoehto Eskolle -kampanjan aikana 15.11.–25.11.2017 

julkaistuista Twitter- ja Facebook-päivityksistä, joihin on liitetty aihetunniste 

#vaihtoehtoeskolle. Analysoin tämän aineiston, eli tiedot kampanjan aikana ilmoitetuista 

“vaihtoehdoista Eskolle”, määrällisin menetelmin. Olin Vaihtoehto Eskolle -kampanjan 

aikana itse tiedeviestintäharjoittelussa kampanjan järjestäneellä Kaskas Medialla. Koska 

osallistuin myös kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen, analysoin kampanjan 
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vaikuttavuutta ja tuloksia pääasiassa määrällisesti. Tutkimusaineistooni kuuluu kuitenkin 

myös sosiaalisessa mediassa, joukkoviestimissä ja yksittäisillä internet-sivustoilla 

julkaistuja kirjoituksia, jotka käsittelevät kampanjaa. Tarkastelen tämän aineiston avulla 

muun muassa sitä, millaista keskustelua kampanja herätti ja ketkä siihen osallistuivat. 

Kuvaan ja tulkitsen näitä kampanjaan liittyviä kirjoituksia laadullisella sisällönanalyysillä.  

 

Käsittelen tutkielmani aiheen kannalta olennaisia teorioita luvussa 2. Käyn työni 

teoriaosuudessa ensin läpi populaarin tiedeviestinnän teorioita, tutkijan julkisuutta ja 

tutkijoiden asenteita populaaria tiedeviestintää kohtaan. Esittelen sitten yksityiskohtaisesti 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjan taustan ja tavoitteet. Kuvaan teoriaosuuden lopussa lyhyesti 

sosiaalisen median viestintäkanavia Twitteriä ja Facebookia, joista keräsin 

tutkimusaineistoni. Luvussa 3 määrittelen työni tutkimuskysymykset ja -menetelmät. 

Luvussa 4 esitän tutkimustulokset. Luvussa 5 teen tutkimustuloksista johtopäätökset ja 

esitän jatkotutkimusehdotuksia. Lähdeluettelo ja liitteet ovat työni lopussa.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1 Tiedeviestintä 

 

2.1.1 Mitä on tiedeviestintä ja mihin sitä tarvitaan? 

 

Tiedeviestintää käsiteltäessä täytyy määritellä termit ‘viestintä’ ja ‘tiede’. Viestintä eli 

kommunikaatio on merkkien ja koodien lähettämistä ja vastaanottamista (Fiske 2005, 13–

15). Se on vähintään kahden osapuolen välistä sosiaalista toimintaa, jossa vaihdetaan 

sanomia tai tietoja ja jonka tärkein väline on kieli (Wiio 2000, 13). Viestintä on ilmiönä 

hyvin laaja, ja kaikki inhimillinen kanssakäyminen perustuu siihen (Aula 1999, 3, Fiske 

2005, 13–15). 

 

Tiede on luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskeva tietojen systemaattinen kokonaisuus 

(Niiniluoto 1980, 13) ja uuden tiedon järjestelmällistä ja tarkoituksellista tavoittelua 

(Haaparanta & Niiniluoto 2016, 28–29). Vaatimus siitä, että tiedonkeruun tulee olla 

järjestelmällistä ja järkiperäistä sulkee pois tieteen piiristä muunlaiseen toimintaan 

perustuvan tiedon (emt.) Merton (1973, 270) määrittelee tieteen ihanteilla, joita olettaa 

tutkijoiden noudattavan. Mertonin (emt.) normit tieteelle ovat yleispätevyys, yhteisyys, 

puolueettomuus ja järjestelmällinen epäily. 

 

Muihin lajeihin verrattuna ihminen pystyy ylivertaisella tavalla jakamaan tietoa sekä 

aikalaisyhteisön että jälkipolvien hyödynnettäväksi (Karvonen ym. 2014, 41). Tieteellisen 

tutkimuksen kautta saadun tiedon jakaminen lisää ymmärrystä maailmasta ja muokkaa sitä, 

ja vaikuttaa näin olennaisesti yhteiskuntien kehitykseen ja hyvinvointiin (esim. Karvonen 

2014). Jotta tutkimus voi vaikuttaa yhteiskuntaan, tutkimustietoa täytyy levittää 

tiedeyhteisön ulkopuolelle (ks. esim. Koskinen ym. 2018, 12) ja tiedon on oltava koko 

ympäröivän yhteiskunnan hyödynnettävissä (Merton 1973, 270–278). Suomen yliopistolain 

(2009/588 § 2) mukaan yliopistojen täytyy tutkimuksen ja opetuksen ohella olla 

kanssakäymisessä muun yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimustulosten ja taiteellisen 
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toiminnan vaikutuksia siinä. Tiedeyhteisö ja yhteiskunta ovat siis erottamattomassa 

vuorovaikutuksessa, jossa yliopistot tuottavat yhteiskunnalle tutkijoita ja tutkimustuloksia 

vastineeksi julkisesta rahoituksesta (esim. Heinonen & Raevaara 2012, 4). 

 

Julkisilla varoilla toimivien yliopistojen odotetaan siis olevan velvollisia viestimään 

tutkimuksesta myös tiedeyhteisön ulkopuolelle (Sarja 2016, 188). Yliopistot toteuttavat tätä 

vaatimusta tiedeviestinnän avulla (Heinonen & Raevaara 2012, 3). Tiedeviestintä on 

TJNK:n (2018, 3) määritelmän mukaan “tiedeyhteisöjen sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä 

ja vuorovaikutusta tutkimuksesta saadusta tiedosta, tutkimustuloksista, tieteellisestä 

ajatusmaailmasta ja metodeista sekä tieteenalojen teoreettisesta pohjasta”. Tiedeyhteisön 

ulkopuolelle suunnattuun tiedonvälitykseen kuuluu tieteen popularisointia eli 

yleistajuistamista, joka tarkoittaa tieteen, sen olemuksen, menetelmien ja tulosten 

selittämistä ja levittämistä suurelle yleisölle. Tutkittu tieto leviää yhteiskunnassa 

tiedeviestinnän avulla (Karvonen 2014, 81), ja sen ajatellaan myös oikovan ja kitkevän 

paikkaansa pitämättömiä uskomuksia (emt.) ja rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun 

edellytyksiä (TJNK 2018, 3). 

 

Sen lisäksi, että tiedeviestintä levittää tutkittua tietoa ja tieteellistä maailmankuvaa, tutkijat 

näkevät tiedeyhteisön ulkopuolisen julkisuuden tärkeäksi tutkijoiden ja opiskelijoiden 

rekrytoimisen kannalta (Karvonen 2014, 81). Lisäksi tiedeyhteisöllä ja -instituutioilla on 

sivistys- ja rekrytointitavoitteidensa lisäksi myös taloudelliset intressinsä kohentaa 

kansalaisten tiedeasenteita (Kiikeri & Ylikoski 2004, 186–187). Ympäröivä yhteiskunta eli 

tiedeyhteisön ulkopuoliset tahot vaikuttavat tieteeseen (Heinonen & Raevaara 2012, 3–4), 

joka on julkisia varoja ajatellen yksi yhteiskunnan eturyhmistä (Kiikeri & Ylikoski 2004, 

187). Tutkimuksen julkinen rahoitus saattaa jopa olla kiinni siitä, millainen jonkin 

tutkimusalan julkisuuskuva on (Heinonen & Raevaara 2012, 3–4). Lisäksi suurelle yleisölle 

suunnattu viestintä otetaan nykyään huomioon tieteellisten tutkimushankkeiden 

rahoituspäätöksissä. Apurahanhakijoiden täytyy selvittää, miten he aikovat viestiä 

tutkimuksestaan yleistajuisesti (Karvonen 2014, 81) esimerkiksi Suomen Akatemialta ja 

Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä tutkimusrahoitusta hakiessaan. 
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Tiedeviestinnän tavoitteisiin kuuluu siis, että tiedon lisäksi yhteiskunnassa leviää 

tiedemyönteinen ilmapiiri. Ajatus taustalla on, että tiedeviestinnän avulla luottamus 

tieteellistä tietoa kohtaan kasvaa, ja tieteen tuloksia osataan hyödyntää yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa (TJNK 2018, 3). Päätöksenteko sivuaa jatkuvasti tieteellisiä kysymyksiä, 

joten järkevien päätösten tekemiseksi päättäjien täytyy ymmärtää tieteen menetelmiä ja 

tutkimustuloksia. Tietoa ja ymmärrystä, tai ainakin kunnioitusta tiedettä kohtaan vaaditaan 

myös äänestäjiltä (Kiikeri & Ylikoski 2004, 187–188), jotta perusteltu yhteiskunnallinen 

keskustelu tutkimuksista ja niiden merkityksistä on mahdollista (Järvi & Tammi 2016, 10). 

Toisaalta ihmisten arvostus tiedettä kohtaan ei välttämättä kasva tiedetietoisuuden 

parantuessa (Karvonen ym. 2014, 139). Tieteen kannalta olisi kuitenkin parasta, että 

yleisöllä olisi tieteestä ja sen mahdollisuuksista totuudenmukainen käsitys. (Kiikeri & 

Ylikoski 2004, 21). 

 

Heinosen ja Raevaaran (2012, 4) mukaan etenkin tiedeyhteisö itse hyötyy huolella 

rakennetuista ja resursoiduista yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mekanismeista. 

Yliopistot muodostavat julkista kuvaansa ja tutkimuksen uskottavuutta tiedeviestinnän 

avulla, mikä on tärkeää, sillä tieteelle myönteinen yhteiskunta tarjoaa tiedevastaista 

yhteiskuntaa kattavammin rahoitusta yliopistoille ja tutkimukselle (emt. 3–4). Myös 

Väliverrosen (2016a, 109) mukaan tutkimustyön markkinointi auttaa saamaan päättäjiä 

tieteen puolestapuhujiksi ja parantaa siten mahdollisuutta saada rahoitusta tieteelle. Lisäksi 

positiivinen huomio parantaa yleisön kiinnostusta ja arvostusta tiedettä kohtaan (emt.). 

Niinpä on tiedeinstituutioiden etu ja tehtävä rohkaista tieteenharjoittajia viestimään tieteestä 

tutkimusyhteisön ulkopuolelle (TJNK 2018, 3). Tällä hetkellä tieteen näkyvyys 

julkisuudessa onkin kasvussa (Väliverronen 2016a, 9–10).  

 

 

 

 

 



11 
 

2.1.2 Tiedeviestinnän teorioita 

 

Perinteisesti tiedeviestinnän tasot on jaoteltu viestinnän kohdeyleisön mukaan (Karvonen 

ym. 2014, 134–135). Kohderyhmien mukaan on eroteltu tutkimusyhteisön sisäinen 

viestintä ja suurelle yleisölle suunnattu populaari tiedeviestintä. Molemmat viestinnän tasot 

sisältyvät termin ‘tiedeviestintä’ alle (Karvonen ym. 2014, 40, 131). Tämä perinteinen 

kahtiajakautunut ajatus tiedeviestinnästä perustui sille, että tieteen popularisoinnin kohde 

eli niin sanottu suuri yleisö nähtiin tyhjinä astioina, jotka tieteellisen tiedon vajeessa 

eläessään odottavat, että tulevat kaadetuksi täyteen tieteellistä tietoa (Einsiedel 2008, 175). 

Suuntausta on kutsuttu tietovajemalliksi, ja samantyylisen ‘yleisön tiedeymmärrys’ -

nimisen suuntauksen (public understanding of science, PUS) mukaan tiede ei myöskään 

kiinnosta suurta yleisöä (Karvonen ym. 2014, 138). 

 

Kahtiajakautuneen mallin tilalle on ehdotettu niin sanottua tiedeviestinnän jatkumomallia, 

jota muun muassa Bucchi (1998, 12–14) on kehittänyt. Jatkumomalli on kuin eräänlainen 

suodatin, jonka tasojen läpi tieto kulkee aina tieteenalan sisäisen, tutkimusalojen välisen, 

pedagogisen ja lopulta yleistajuisen tason läpäisten. Joka taso suodattaa tieteellistä tietoa 

niin, että siitä päätyy luonteeltaan yleistajuisena populaarijulkisuuteen vain pieni osa. 

(Karvonen ym. 2014, 134). Mallia kehittäneen Bucchin (1998, 5) mukaan väliin tarvitaan 

mediaa yksinkertaistamaan tieteellinen sanoma maallikoiden ymmärrettäväksi.  

 

Jatkumomallin mukaan tiedonsiirto on yksisuuntaista. Sen sijaan tiedeviestintä nähdään 

nykyään monisuuntaisena ja -tulkintaisena (Karvonen ym. 2014, 134). Viimeisen parin 

vuosikymmenen aikana tiedeviestinnässä ollaankin siirrytty kohti suuntausta, jossa 

yleistajuisen tiedeviestinnän odotetaan olevan aktiivista, kaksisuuntaista ja osallistavaa 

viestintää tieteentekijöiden ja yleisön välillä (Saikkonen & Väliverronen 2013, 416). 

Tällaisen tiedeviestinnän ajatellaan lisäävän tutkittuun tietoon perustuvien monipuolisten 

näkökulmien näkyvyyttä, parantavan tieteellisen tiedon hyödyntämistä yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa (Whitmarsh ym. 2005, 85–86) ja tekevän yhteiskunnasta avoimemman ja 

demokraattisemman (Saikkonen & Väliverronen 2013, 419).  
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Edellä kuvattu tiedeviestinnän muutos heijastelee sitä, että tutkijoilta toivotaan aiempaa 

rohkeampaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun (ks. esim. TJNK 2018). Internet 

ja sosiaalinen media ovat osa tätä muutosta, sillä ne mahdollistavat aiempaa vapaamman ja 

avoimemman tiedonvälityksen ja uudenlaisia tiedeviestinnän tapoja. Sosiaalisen median 

merkitys tiedeviestinnässä kasvaa. (Saikkonen & Väliverronen 2013, 418). Tieteentekijät 

voivat olla sosiaalisessa mediassa suoraan vuorovaikutuksessa erilaisten yleisöjen kanssa 

(Väliverronen 2015, 230), ja tulevaisuudessa sosiaalisen median hyödyntäminen 

tiedeviestinnässä voi olla luonteva osa tutkijan osaamista (Väliverronen 2016a, 54). 

Perinteisen median lisäksi tiede ja tutkimusuutiset näkyvätkin runsaasti esimerkiksi 

erilaisissa sosiaalisen median kanavissa (Väliverronen 2016a, 120–126). Myös yliopistot ja 

muut tutkimusinstituutiot seuraavat viestinnän trendejä (Meriläinen-Tanhu 2016, 109–110) 

ja viestivät nykyään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Instagramissa (Oja-

Leikas 2017) ja Twitterissä (Tauriainen 2017).  

 

 

2.1.3 Populaarin tiedeviestinnän haasteet 

 

Yleistajuinen tiedeviestintä eroaa huomattavasti tiedeyhteisön sisäisestä viestinnästä (esim. 

Kiikeri & Ylikoski 188–189). Monimutkaisen aiheen popularisoija ei voi olettaa yleisöllä 

olevan aiheesta samanlaisia taustatietoja kuin hänellä itsellään (Kiikeri & Ylikoski 2004, 

189). Niinpä yleistajuinen tiedeviestintä vaatii tutkimustiedon yksinkertaistamista, 

yleistämistä ja tärkeimpien tietojen valitsemista (ks. esim. oppikirjojen kirjoittamisesta 

Ruuska 2015, 23). Tutkimustulokset täytyy yhdistää ihmisten arkeen havainnollistavien ja 

helposti ymmärrettävien esimerkkien kautta. Hankalia, tieteenalakohtaisia termejä ja 

jargonia on yleistajuisessa tiedeviestinnässä vältettävä (Karvonen ym. 2014, 136).  

 

Viestintä “suurelle yleisölle” on hankalaa siksi, että laaja yleisö sisältää aina kirjavan 

joukon erilaisia yleisöjä. Yleisöön voi kuulua periaatteessa ihmisiä millaisista taustoista ja 

tietotasoista vain, ja viestintä täytyy mukauttaa näiden erilaisten kohderyhmien tietopohjiin 
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(Karvonen ym. 2014, 136). Realistinen kuva yleisön koostumuksesta kertoo tieteen 

popularisoijalle, mitä viestinnältä kussakin tilanteessa vaaditaan (Kiikeri & Ylikoski 2004, 

190). Nykyään tiedeviestinnässä suositellaan vuorovaikutteisuutta tutkijoiden ja yleisön 

välillä, mistä voi syntyä ongelmia, jos vuorovaikutuksen osapuolilla on erilaisia intressejä 

tai heidän tietotasonsa ovat huomattavan erilaiset (Karvonen ym. 2014, 141). Tutkimuksen 

popularisointia voivat myös vaikeuttaa yllättävätkin syyt: esimerkiksi tieteentutkimuksen 

kohdalla rasitteena yleistajuistamisessa on se, ettei kyseisen tutkimusalan kieli ole 

kovinkaan teknistä. Alan käsitteet eivät silti välttämättä tarkoita samaa kuin arkikieliset 

vastineensa. Kieli on vaarallisen helpon tuntuista, ja on riski että sitä ymmärretään väärin. 

(Kiikeri & Ylikoski 2004, 192–193.)  

 

Myös tiedeyhteisön sisäiset asenteet voivat tehdä populaarin tiedeviestinnän hankalaksi ja 

tutkijalle jopa epämiellyttäväksi. Rae Goodell määritteli vuonna 1977 seuraavanlaiset 

tiedeyhteisön sisäiset, popularisointia koskevat kirjoittamattomat normit: 

 

- Popularisointi sopii vain tutkijoille, jotka eivät ole enää tieteellisesti tuotteliaita.  

- Popularisoijalla tulee olla maine uskottavana tutkijana ennen kuin hän esiintyy 

julkisuudessa. 

- Populaarin tiedeviestinnän tulee aina parantaa tieteen julkisuuskuvaa. 

- Popularisoija ei saa esittää äärimmäisiä mielipiteitä ja hänen täytyy karttaa 

mahdollisimman tiukasti kaikkea oman asiantuntemuksensa ulkopuolista 

kommentointia. 

- Tuloksia ei saa julkistaa ennen kuin ne on julkaistu tiedeyhteisön sisällä. 

 

Goodellin kuvaamien normien perusteella popularisointia voi pitää ja sitä pidettiinkin 

kauan tutkimustyöhön nähden täysin toisarvoisena (Karvonen ym. 2014, 138). 

Tiedeviestintä suurelle yleisölle nähtiin tutkimukseen kuulumattomana työnä, joka 

mieluiten ulkoistettiin entisille tai tutkimuksessa epäonnistuneille tieteilijöille tai 

tiedeyhteisön ulkopuolisille henkilöille. (emt.) Tutkijan maine ja arvostus saattoivat kärsiä 

viestimisestä tiedeyhteisön ulkopuolelle (Whitley 1985, 3). Goodellin kuvaamien kriteerien 
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perusteella tieteen popularisoijiksi sopisivatkin lähinnä emerita- ja emeritusprofessorit 

(Kiikeri & Ylikoski 2004, 190).  

 

Vaikka selkeät periaatteet tutkijoiden palkitsemisesta ja tiedeyhteisön yleisestä 

suhtautumisesta tiedeviestintään puuttuvat yhä (Kiikeri & Ylikoski 2004, 190–191, 

Karvonen ym. 2014, 138), popularisointia on viime vuosina alettu pitää aiempaa 

suuremmassa arvossa. Tutkijoita rohkaistaan ja opastetaan siihen aiempaa voimakkaammin 

(ks. esim. TJNK:n suositukset 2018). Toisaalta tilanne on edelleen se, että yliopistojen 

puheissa medianäkyvyyden tärkeyttä korostetaan, mutta tutkijoiden saamat hyödyt 

julkisista esiintymisistä jäävät silti lähinnä välillisiksi (Pitkänen & Niemi 2016, 12).  

 

 

2.2 Tutkija julkisuudessa 

 

 

2.2.1 Asiantuntijajulkisuuden keskittyminen 

 

Tutkijoita on alettu 2000-luvulla kannustaa aiempaa enemmän yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutusta tieteen ja yhteiskunnan välillä ja 

vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Pitkänen & Niemi 2016, 5.) 

TJNK:n suosituksissa (2018, 7–8) tieteestä kannustetaan viestimään rohkeasti mutta 

vastuullisesti.  

 

Erilaisten asiantuntijoiden, kuten tutkijoiden määrä uutisjournalismissa on kasvanut 

viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Julkisuus mediassa keskittyy kuitenkin vain 

pienelle osalle tutkijoita. (Niemi & Pitkänen 2016, 355.) Asialla on merkitystä, sillä 

mediassa esiintyvillä asiantuntijoilla on huomattavaa diskursiivista valtaa (Cross 2010, 

426–427), ja median asiantuntijavalinnat voivat vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin 

käsityksiin siitä, kuka on uskottava ja pätevä asiantuntija (Niemi & Pitkänen 2016, 356) ja 

ihmisten kuvaan erilaisten ihmisryhmien asemasta (Armstrong 2004, 140–141). Lisäksi 
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sekä tutkijoiden että journalistien mielestä medianäkyvyys voi olla tutkijan uran kannalta 

hyödyllistä. Siksi suhteellisen kapealle joukolle keskittynyt asiantuntijanäkyvyys tarkoittaa, 

että tutkijoiden mahdolliset urahyödyt jakautuvat epätasa-arvoisesti. (Niemi & Pitkänen 

2016, 356.) 

 

Mediassa esiintyvät asiantuntijat ovat useimmiten suuren yleisön tuntemia ja olleet 

aiemminkin julkisuudessa (Conrad 1999, 299, lisäksi ks. esim. Parviainen 2014, 574–580). 

Esimerkiksi Suomessa yhteiskuntatieteilijät ovat usein näkyvästi osallisina julkisessa 

keskustelussa, mutta vain harva heistä on esillä: media ottaa vain harvoin yhteyttä suureen 

enemmistöön yhteiskuntatieteilijöistä, ja suurin osa eniten kontaktoiduista tutkijoista on 

miehiä (Pitkänen & Niemi 2016, 7). Naisia hyödynnetäänkin asiantuntijalähteinä miehiä 

harvemmin (esim. Freedman ym. 2007, 67–68, Kitzinger ym. 2008, 6–7): muun muassa 

brittilehdistössä miestutkijoita siteerataan paljon naisia useammin (Kitzinger ym. 2008, 6–

7), samoin Yhdysvalloissa (Desmond & Danilewicz 2010, 827) ja Ruotsissa 

(Rättviseförmedlingen 2015). Ruotsalaisselvityksen (emt.) mukaan nainen on vain joka 

neljännen ruotsalaisuutisen aiheena tai uutisessa siteerattuna. 

 

Asiantuntijanäkyvyys keskittyy myös Suomen mediassa suurimmaksi osaksi miehille 

(Pitkänen & Niemi 2016, 7–8), vaikka Suomi on maailman kärkimaita sukupuolten välisen 

eron kapeudessa (Global Gender Gap Report 2017, 10) ja esimerkiksi tohtoreiksi 

valmistuvista pieni enemmistö on Suomessa naisia (Valtioneuvosto 2016, 25). Silti yli 70 

prosenttia suomalaisen uutisjournalismin asiantuntijalähteistä on miehiä (Niemi & Pitkänen 

2016, 360) ja esimerkiksi Parviaisen (2014, 578) talouskriisijournalismia koskevan 

tutkimuksen mukaan vain yksi naisekonomisti oli 25 eniten mediassa käytetyn asiantuntijan 

joukossa. 

 

Tekijät kuten tutkijan tavoitettavuus, tiedot ja aito kiinnostus julkista esiintymistä kohtaan 

voivat selittää, miksi tietyt asiantuntijat näkyvät julkisuudessa toisia enemmän (Kruvand 

2012, 585–586). Pitkäsen ja Niemen (2016, 7–9, 14) tutkimuksessa suomalaisten mies- ja 

naisyhteiskuntatieteilijöiden välillä ei ollut eroa heidän innokkuudessaan esiintyä julkisena 
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asiantuntijana, mutta media ottaa yhteyttä naisiin huomattavasti miestutkijoita harvemmin. 

Toisaalta eri tieteenalat näkyvät mediassa vaihtelevasti: nykyään yhteiskuntatieteilijät ja 

humanistit vaikuttavat olevan mediassa ainakin maailmalla luonnontieteilijöitä useammin 

esillä (esim. Albæk ym. 2003, 943–946, Kyvik 2005, 303, Peters 2013, 14105, Wien 2014, 

434–435). Erot miesten ja naisten tutkimuskohteissa eivät kuitenkaan selitä 

asiantuntijuuden sukupuolittumista mediassa (Pitkänen & Niemi 2016, 14). Myös korkea 

akateeminen virka-asema vaikuttaa positiivisesti asiantuntijoiden näkyvyyteen (esim. Bauer 

& Jensen 2011, 7). Suomessa yhteiskuntatutkijoiden virka-arvot heijastavat “jossain 

määrin” heidän mediakontaktiensa määrää, mutta nekään eivät selitä julkisen 

asiantuntijuuden sukupuolittumista, sillä miesprofessoreihin otetaan yhteyttä huomattavasti 

naisprofessoreita useammin (Pitkänen & Niemi 2016, 8). 

 

Myös median toimintaperiaatteiden omaksuminen voi vaikuttaa akateemikoiden julkiseen 

kysyntään (Pitkänen & Niemi 2016, 10). Pitkäsen ja Niemen (emt.) tekemän kyselyn 

mukaan toimittajien kannalta hyvä tutkija osaa ja uskaltaa esittää omia mielipiteitään ja 

soveltaa tietojaan nopeasti muuttuvien uutisaiheiden selittämiseksi. Tutkijoilta halutaan yhä 

useammin näkemyksiä oman tutkimuksensa sijaan laajoihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja 

teemoihin (Albæk ym. 2003, 945). Tällaisissa tilanteissa tutkija hyppää perinteistä 

tiedeviestinnän kuvaa laajempaan asiantuntijarooliin, jossa on tärkeää soveltaa tietämystään 

nopeasti muuttuvien uutisaiheiden selittämiseksi. Lisäksi tutkijan aktiivisuus sosiaalisessa 

mediassa voi vaikuttaa median kysyntään häntä kohtaan. (Pitkänen & Niemi 2016, 8, 10.) 

 

Edellä mainittujen syiden lisäksi asiantuntijuuden sukupuolittumiseen mediassa voivat 

vaikuttaa journalistiset tavat ja perinne miesasiantuntijuudesta (Niemi & Pitkänen 2016, 

358, Pitkänen & Niemi 2016, 14). Pitkäsen ja Niemen (2016, 10) mukaan toimittajat 

suosivat kiireessä “vanhoja, hyväksi havaittuja” asiantuntijoita, joista suurin osa on miehiä. 

Lisäksi naisasiantuntijoita esiintyy julkisuudessa miehiä harvemmin, joten naisille on 

tarjolla vähemmän tällaisia roolimalleja (Niemi & Pitkänen 2016, 358). Mediassa esiintyviä 

naisia myös arvioidaan miehiä useammin muun kuin kommentoinnin sisällön tai heidän 
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tekemänsä tutkimuksen perusteella. Niinpä naistutkijat voivat kokea miehiä useammin 

osallistumisen julkiseen keskusteluun riskialttiiksi. (Niemi & Pitkänen 2016, 358). 

 

Niemi & Pitkänen (2016, 356) uskovat, että mediassa esiintyvän asiantuntijakaartin 

yksipuolisuus heikentää akateemikkojen tasa-arvoa ja kaventaa suuren yleisön käsitystä 

siitä, kuka voi olla asiantuntija. Nykyisellä, samojen asiantuntijoiden ylikäytöllä voi olla 

heidän mukaansa haitallisia vaikutuksia kommentoinnin paikkansapitävyyteen ja syvyyteen 

(emt., 367). Ruotsissa mediassa esiintyvien asiantuntijoiden taustaan on kiinnitetty 

huomiota vuonna 2010 käynnistetyssä Rättviseförmedlingen-hankkeessa 

(Rättviseförmedlingen 2015). Hankkeessa ihmisillä on mahdollisuus pyytää listauksia 

erilaisista taustoista tulevista erilaisten alojen asiantuntijoista. Tasa-arvon edistämiseen 

tähtäävä hanke pyrkii osoittamaan, että mediassa aliedustetuista ihmisryhmistäkin löytyy 

päteviä asiantuntijoita kommentoimaan erilaisia aiheita. (emt.) 

 

 

2.2.2 Tutkijoiden suhtautuminen julkisuuteen 

 

Tieteen yleistajuistamisen tavoite on usein mediajulkisuus, jonka kautta tieto tavoittaa 

suuren yleisön (Pietilä 2013, 65). Suurin osa tutkijoista suhtautuu mediayhteistyöhön 

myönteisesti (esim. Peters 2013, 14106, Pitkänen & Niemi 2016, 8–10), näkee sen 

olennaisena osana työtään, pitää yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista tärkeänä ja 

palkitsevana ja on valmis “jossain määrin sopeutumaan median toimintatapoihin ja 

odotuksiin” (Pitkänen & Niemi 2016, 13). Pitkäsen ja Niemen (2016, 8–9) kyselyssä 

enemmistö tutkijoista uskoi julkisen näkyvyyden lisäävän heidän ammatillisia 

mahdollisuuksiaan ja kiinnostusta heidän tieteellisiä julkaisujaan kohtaan. Sytyke 

mediaesiintymiselle ei siis aina liity pelkästään tutkimustiedon levittämiseen, vaan taustalla 

voi olla myös ajatus tutkijan tieteellisen uran edistämisestä (emt.) tai julkisuuden tarjoaman 

näkyvyyden hyödyllisyydestä rahoitushakuja ajatellen (esim. Kreimer ym. 2011, 42). 

 



18 
 

Toimittajat ja tutkijat tekevät nykyään yhteistyötä enemmän ja luontevammin kuin ennen. 

Nykyään lähes kaikkia uutistapahtumia tulkitsee mediassa uutisen aiheeseen liittyvä 

asiantuntija. (Koskinen ym. 2018, 73.) Tutkijoiden välillä on kuitenkin eroa siinä, 

millaiseen asiantuntijarooliin he ovat mediassa valmiita (Väliverronen 2015, 225–228, 

Väliverronen 2016a, 19). Väliverrosen (2015, 225–228) mukaan tutkijat, joilla on niin 

sanottu suppea käsitys julkisesta asiantuntijuudesta, viestivät mieluiten itselleen tutuissa 

tieteellisissä ympyröissä ja lähinnä muille tutkijoille ja sidosryhmilleen. (emt.) Tutkijat, 

joilla on tällainen suppea käsitys rajoittavat sillä mahdollisuuksiaan osallistua julkiseen 

keskusteluun, joka alkaa tiedeyhteisön ulkopuolella (Väliverronen 2016a, 19). Laajan 

julkisen asiantuntijaroolin hyväksyneet tieteilijät puolestaan pitävät myös 

mediaesiintymisiä osana työtään. Tutkijoiden rooli julkisessa keskustelussa onkin viime 

aikoina siirtynyt aiempaa enemmän kohti laajaa yleisasiantijuutta. (Pitkänen & Niemi 2016, 

10.) Aiemmin tutkijat olivat julkisuudessa lähinnä itse tekemäänsä tutkimukseen liittyen, 

mutta nykyään heitä hyödynnetään usein uutistapahtumien taustoittajina, ajankohtaisten 

tapahtumien kommentoijina ja yhteiskunnallisten ongelmien määrittelijöinä (Albæk ym. 

2003, 945, Wien 2014, 430–431, Väliverronen 2016a, 52). Pitkäsen ja Niemen (2016, 5) 

mukaan julkisuus, jossa tutkija tulkitsee uutistapahtumia “perustuu tutkijan kykyyn jäsentää 

yhteiskunnallista keskustelua oman erityisosaamisensa ja aihepiirin tuntemuksensa kautta.” 

Tutkijat kuitenkin kokevat tällaisen ajankohtaisten tapahtumien kommentoinnin usein 

itselleen epäluontevaksi tavaksi osallistua julkiseen keskusteluun (emt., 9–10). Toimittajat 

puolestaan toivovat ja tarvitsevat asiantuntijalähteiksi juuri tutkijoita, jotka uskaltavat 

esittää mielipiteitä ja arvioita tulevaisuudestakin ja muustakin kuin vain omasta 

tutkimusaiheestaan (emt., 10).  

 

Tutkijoilla on myös huolia popularisoinnin seurausten suhteen. Tutkijat saattavat pelätä, 

että popularisointi vahingoittaa heidän uraansa ja mainettaan tiedeyhteisön sisällä. On 

esitetty, että popularisointiin ryhtyvä tutkija ottaa aina riskin. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 

191) Toisaalta tutkijat myös uskovat, että toiset tutkijat käyttävät populaarijulkisuutta oman 

tieteellisen uransa edistämiseen (emt.). Osa tieteilijöistä saattaa myös suhtautua tutkijoiden 

medianäkyvyyteen penseästi, etenkin jos aloitteen tekijä mediaesiintymiselle on tutkija eikä 
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toimittaja (Rödder 2012, 170). Osa tutkijoista on sitä mieltä, että popularisointi vie liikaa 

aikaa “yliopistoyhteisön enemmän arvostamilta tehtäviltä kuten julkaisemiselta” (Pitkänen 

& Niemi 2016, 12). Nuoret tutkijat ovat kokeneempia tutkijoita epävarmempia 

mediayhteistyön suhteen (emt., 12–13). Kokemattomat tutkijat, kuten tohtorikoulutettavat 

jännittävät esiintymistä vanhempia tutkijoita huomattavasti useammin, ja kokevat usein 

ettei heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ole riittävää (emt., 12–13). 

 

Tieteentekijöiden ja toimittajien välille syntyy popularisointitilanteessa toisinaan jännitteitä 

muun muassa siksi, että tutkijoiden ja toimittajien väliset toimintatavat eroavat toisistaan 

rajusti (Pitkänen & Niemi 2016, 11). Uutisjournalismi on nopeatempoista ja kaipaa usein 

tietoa aiheista, joista on vain alustavia tutkimustuloksia (Väliverronen 2005, 1396) tai ei 

vielä mitään tutkittua tietoa (Pitkänen & Niemi 2016, 13). Tutkimustyö on 

pitkäjänteisyydessään täysin erilaista nopeatempoiseen uutisjournalismiin verrattuna. 

Tutkijat pitävät journalistista prosessia arvaamattomana ja heitä kaihertaa etenkin se, että 

toimittajat saattavat kärjistää ja muokata tutkijoiden lausuntoja (Pitkänen & Niemi 2016, 

11–13, ks. myös Wien 2014, 438–439). Tutkijoita saattavat myös huolettaa 

mediaesiintymisen seurauksena tutkijaan mahdollisesti kohdistuvat ikävät kommentit tai 

yhteydenotot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (Pitkänen & Niemi 2016, 12). Tutkijat 

saattavat reagoida näihin jännitteisiin sillä, etteivät osallistu popularisointiin ollenkaan 

(Kiikeri & Ylikoski 2004, 191).  

 

Sukupolvien välillä vaikuttaa olevan eroa siinä, miten tutkijat kokevat sosiaalisen median 

julkiseen keskusteluun osallistumisessa. Enemmistölle tutkijoista se ei ole heidän omasta 

mielestään luontevaa, mutta tohtorikoulutettavat suhtautuvat siihen vanhempia tutkijoita 

myönteisemmin. (Pitkänen & Niemi 2016, 9.) Sosiaalinen media tarjoaa kuitenkin 

hyödyllisen alustan julkiselle tiedeviestinnälle (Väliverronen 2016a, 122, Strellman & 

Vaattovaara 2013, 20). Sen avulla tutkijat voivat viestiä tieteestä omilla ehdoillaan ja 

verkostoitua esimerkiksi kollegoidensa kanssa (Väliverronen 2016a, 127). Näkyvyys 

sosiaalisessa mediassa voi hyödyttää tutkijoita ammatillisessa mielessä: ekologian alan 

tieteellisisistä artikkeleista yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä twiitattujen (julkinen 
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Twitter-viesti) kertojen määrä ja artikkelin keräämien tieteellisten viittausten määrä 

korreloivat vahvasti ja positiivisesti keskenään (Peoples ym. 2016, 5–7). Aktiivinen 

sosiaalisen median käyttö saattaa siis olla tutkijan uran kannalta hyödyllistä (emt., 9). 

Toisaalta tutkijat saattavat kokea sosiaalisen median stressaavaksi ja sitoutumista vaativaksi 

paikaksi sekä kokea työstään viestimisen itselleen vieraaksi oman tutkimuksen 

mainostamiseksi (Sarja 2016, 193–194). 

 

 

2.3 Tiedetietouden selvittäminen 

 

Kyselytutkimukset ovat keino selvittää kansalaisten asenteita ja ymmärrystä tiedettä 

kohtaan. Tiedeasenteita on Euroopassa tutkittu muun muassa Eurobarometer-

mielipidemittauksessa, ja Suomessa Tieteen tiedotus ry:n kolmen vuoden välein 

teettämässä Tiedebarometrissa. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 195.) Tiedebarometrin kaltaiset 

kvantitatiiviset tutkimukset edellyttävät tietyin väliajoin toistuvia ja samanlaisina pysyviä 

mittauksia, sillä ilman vertailukohtaa yksittäisen kyselyn tuloksia ei voi helposti tulkita 

(emt.). Vuoden 2016 Tiedebarometrin raportissa (2016, 24) myös huomautetaan, ettei 

kyselyissä voida kontrolloida, kuka kysymyksiin lopulta vastaa ja millaisin apuvälinein. 

Tulokset ovat raportin (emt.) mukaan tulkinnanvaraisia, eikä niistä saa tehdä liian pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä. Ilman Tiedebarometrin kaltaisia kyselyitä käsitykset suuren 

yleisön tiedekäsityksistä perustuisivat kuitenkin vain anekdootteihin (Kiikeri & Ylikoski 

2004, 197). 

 

 

2.3.1 Tiedebarometri 2016 

 

Viimeisin Tiedebarometri on vuodelta 2016. Sen aineisto, eli vastaukset 1056 henkilöltä 

kerättiin 31.5.–8.8.2016 välisenä aikana. Kyselyn kohderyhmänä olivat satunnaisesti 

poimitut 18–70-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuunottamatta. (Tiedebarometri 

2016, 2.) Tiedebarometrin toteutti Tieteen tiedotus ry:n toimeksiannosta 
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Yhdyskuntatutkimus Oy. Pentti Kiljunen oli Tiedebarometrin vastaava tutkija ja raportin 

laatija (Tiedebarometri 2016, 4). 

 

Barometrissa kartoitettiin muun muassa suomalaisten yleistä tiedekiinnostusta. Se on 

vastausten perusteella korkealla tasolla: vastaajista 68 % ilmoitti seuraavansa tiedettä, 

tutkimusta ja teknologiaa koskevia asioita kiinnostuksella. (Tiedebarometri 2016, 5). 

Kolme neljästä ilmoitti seuraavansa lääketiedettä ja 68 prosenttia vastasi seuraavansa 

kiinnostuneena muun muassa ympäristöä koskevaa tutkimustietoa. Vastaajista 73 % 

ilmoitti olevansa kiinnostunut yleisesti tieteen kehityksestä, uusista tutkimustuloksista ja 

keksinnöistä. (emt., 12.) 

 

Tiedebarometriin vastanneita pyydettiin myös nimeämään nykyisin toimiva suomalainen 

tieteenharjoittaja. Sen osasi tai halusi tehdä alle puolet kyselyyn vastanneista (47 %). 

Vastaajista 60 % osasi nimetä tieteenharjoittajan, kun edesmenneitäkin tutkijoita sai nimetä 

kysymykseen vastattaessa (kuva 1). (emt., 25.) 

 

 

Kuva 1. Tiedebarometrin 2016 kyselyyn vastanneista suomalaisista alle puolet osasi nimetä 

nykyisin toimivan merkittävän suomalaisen tieteenharjoittajan. (Lähde: Tiedebarometri 

2016) 
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Tiedebarometrin raportissa todetaan, ettei alhainen nimeämisprosentti välttämättä viittaa 

kansalaisten tietämättömyyteen. Heikkoa nimeämiskykyä saattaa raportin mukaan selittää 

esimerkiksi se, että tieteen edustajat eivät juurikaan näy julkisuudessa. Lisäksi 

tutkimustyötä tehdään usein ryhmissä ja -yksiköissä, eivätkä niiden yksittäiset jäsenet 

juurikaan nouse valokeilaan. Lisäksi moni suomalainen tekee työtään kansainvälisessä 

tutkimusryhmässä. (Tiedebarometri 2016, 25.) 

 

Koulutustaso ja -ala sekä asuinpaikka vaikuttivat vahvasti vastaajien kykyyn nimetä elävä 

suomalaistutkija. Vähiten koulutetuista vastaajista tutkijan nimesi kyselyssä vain noin joka 

viidennes. Akateemisista vastaajista tieteentekijän nimesi kolme neljästä. Humanistisen 

koulutuksen saaneet olivat kaikkein kykeneväisimpiä nimeämään nykyisin toimivan 

tieteenharjoittaja. Myös suurten kaupunkien ja Uudenmaan asukkaat nimesivät tutkijoita 

muualla asuvia suomalaisia ahkerammin (kuva 2). (emt., 26.) 
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Kuva 2. Koulutustaso ja asuinpaikka vaikuttivat siihen, miten hyvin Tiedebarometrin 2016 

kyselyyn vastanneet osasivat nimetä suomalaisia tieteenharjoittajia. (Lähde: Tiedebarometri 

2016) 
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Koska Tiedebarometri toistetaan säännöllisin väliajoin samanlaisin kysymyksin, sen 

tuloksia voi vertailla aiempiin kyselyihin. Suomalaiset osasivat vuoden 2016 

Tiedebarometrissa nimetä tieteentekijöitä suunnilleen aiempien mittausten veroisesti 

(Tiedebarometri 2016, 29) (kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Suomalaisten kyvyssä nimetä tieteentekijöitä ei ole Tiedebarometrin 2016 

perusteella tapahtunut 2000-luvulla suuria muutoksia. (Lähde: Tiedebarometri 2016) 

 

Maininnat nykyisin toimivista tieteenharjoittaista kasautuivat voimakkaasti tietyille nimille. 

Vastaajat nimesivät nykyisin toimiviksi tieteenharjoittajiksi yhteensä 162 henkilöä, mutta 

heistä vain harvat saivat useita mainintoja. Ylivoimaisesti eniten mainintoja, 168 

kappaletta, keräsi Esko Valtaoja. Kuten raportissa todetaan, “kysymys ykkösaseman 

haltijasta on niin sanotusti yhden kauppa”: Valtaoja sai yhtä paljon mainintoja kuin kaikki 

muut vähintään kaksi mainintaa saaneet tutkijat yhteensä (kuva 4). (Tiedebarometri, 27.) 
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Kuva 4. Esko Valtaoja sai ylivoimaisesti eniten mainintoja, kun vastaajia pyydettiin 

nimeämään merkittävän nykyisin toimiva tieteenharjoittaja Tiedebarometrissa 2016. 

(Lähde: Tiedebarometri 2016) 
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Tiedebarometrin kyselyssä Valtaojan lisäksi yli kymmenen mainintaa saivat arabian kielen 

ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila (22 mainintaa), tietotekniikan 

asiantuntija Linus Torvalds (21 mainintaa), teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist (18 

mainintaa) ja syöpätutkimuksen professori Kari Alitalo (11 mainintaa) (Tiedebarometri 

2016, 28). Vähintään kaksi mainintaa sai kyselyssä 39 tieteilijää. Heistä miehiä on 28 ja 

naisia 11 (kuva 4). 

 

Esko Valtaojan ylivoimainen mainintaryöppy ei ollut Tiedebarometrin historiassa 

ainutlaatuinen. Tiedebarometreissa suvereenisti nimetyin tieteenharjoittaja oli pitkään 

molekyyligeneetikko Leena Peltonen-Palotie (1952–2010). Peltonen-Palotie sai vuoden 

2007 Tiedebarometrissa kaikkien aikojen ennätysmäärän mainintoja, 242 kappaletta. (emt., 

30.) Palotien kuoleman jälkeen Esko Valtaoja on ollut selvästi nimetyin tieteilijä 

viimeisessä kahdessa Tiedebarometrissa, kerta kerralta nousevalla mainintamäärällä (emt., 

31) (kuva 5).  

 

 

Kuva 5. Tähtitieteen professori Esko Valtaojan maininneiden vastaajien osuus 

Tiedebarometrien kyselyissä vuosien varrella. (Lähde: Tiedebarometri 2016) 
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Tiedetietoutta selvittäviä kyselyitä tehdään muuallakin. Tuoreen amerikkalaisselvityksen 

mukaan peräti 81 prosenttia yhdysvaltalaisista ei osaa nimetä yhtään elävää tieteentekijää 

(Research America 2018). Kyselyssä tieteilijän nimenneistä vastaajista 27 prosenttia nimesi 

(kyselyn aikaan elossa olleen, nyt edesmenneen) fyysikko ja kosmologi Stephen 

Hawkingin. Toiseksi eniten mainintoja sai 19 prosentilla astrofyysikko Neil deGrasse 

Tyson ja kolmanneksi eniten 5 prosentilla insinööri Bill Nye. Loput nimetyt tutkijat saivat 

enintään 3 prosenttia maininnoista. (emt.) Vaikuttaa siis siltä, että tutkijoiden tunnettuus 

keskittyy pienelle joukolle muuallakin kuin Suomessa, ja avaruuteen tähyävät tutkijat ovat 

maailmanlaajuisestikin vahvoilla tieteilijöiden tunnettuutta vertailtaessa. 

 

 

2.4 Vaihtoehto Eskolle -kampanja 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja järjestettiin marraskuussa 2017. Sen tarkoitus oli tarjota 

kaikille mahdollisuus nostaa esiin Suomessa vaikuttavia tieteentekijöitä ja heidän työtään 

(STT Info 24.11.2017). Kampanjan järjestäjät toivoivat, että kampanja parantaa tietoisuutta 

Suomessa vaikuttavista tutkijoista, lisää suomalaisessa mediassa esiintyvien 

asiantuntijoiden kirjoa ja herättää keskustelua tieteestä (Vaihtoehto Eskolle -verkkosivusto 

2018). 

 

Kampanja perustui sen suunnitelleen ja toteuttaneen tiedeviestintätoimisto Kaskas Median 

häkeltyneisyyteen edellisessä alaotsikossa esitellyn Tiedebarometrin (2016) tuloksista. 

Tiedebarometrin (2016, 36) mukaan suomalaiset ovat hyvin tiedemyönteisiä ja luottavat 

tieteeseen, mutta barometrin kyselyyn vastanneista kansalaisista vain 47 prosenttia osasi 

nimetä yhtään suomalaista nykyisin toimivaa tieteenharjoittajaa (emt., 25). Nimetyistä 

tieteenharjoittajista tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja sai tarkalleen yhtä paljon 

mainintoja kuin kaikki muut kyselyssä yli yhden kerran nimetyt tieteilijät yhteensä (emt., 

28). Vaihtoehto Eskolle -kampanjan viestintämateriaaleissa (Vaihtoehto Eskolle -sivusto 
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2018) todetaan, että on absurdi tilanne, että “tulevaisuuden tärkeintä rakennuspalikkaa, 

tutkimusta, edustaa yksi ihminen”. 

 

“Suomalaiset rakastavat tutkitusti tiedettä. Silti tuoreimman Tiedebarometrin mukaan 

valtaosa kansasta osaa nimetä vain yhden elossa olevan tutkijan, tähtitieteen professori 

Esko Valtaojan.”  

 

“Tutkimus on perusta sille, että pysymme fiksuina ja maailma toimii. Näin tärkeä asia 

tarvitsee lisää kasvoja ja ääniä.”  

 

(Vaihtoehto Eskolle -sivusto 2018.) 

 

Kampanjan järjestäjien mukaan on tärkeää, ettei tieteentekijöiden tunnettuus keskity vain 

tietyille tutkijoille, vaan tunnettujen asiantuntijoiden kirjo on leveä. Kampanjan 

viestintämateriaaleissa todetaan, että “tutkimuksen kenttä on liian laaja yhden ihmisen 

edustettavaksi” ja siksi asiantuntijajulkisuus ei saa keskittyä vain harvoille tutkijoille. 

(emt.) 

 

Kampanjassa pyrittiin sen nimen mukaisesti löytämään vaihtoehtoja julkisuudessa 

esiintyviksi tiedeasiantuntijoiksi, mutta ei korvaamaan mediassa usein asiantuntijana 

esiintyvää Suomen tunnetuinta tieteenharjoittajaa Esko Valtaojaa. Esko Valtaojaa kehuttiin 

kampanjan verkkosivustolla uskomattomaksi hahmoksi, jonka tärkeimpiä oppeja on se, että 

“monimutkaisistakin asioista voi viestiä innostavasti”. (emt.) Ongelmaksi voidaan 

kuitenkin katsoa se, että mediassa Valtaojalta pyydetään toisinaan kommentteja myös 

aiheisiin, joiden asiantuntija hän ei ole.  

 

“On vain yksi Esko, eikä hänkään tiedä aivan kaikkea kaikesta. Siksi tarvitsemme lisää 

vaihtoehtoja”  

 

(Vaihtoehto Eskolle -sivusto 2018.) 
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Vuonna 2015 eläköitynyt Valtaoja antoi itse kasvot kampanjalle (kuva 6), jonka aikana 

kommentoi muun muassa, että “on absurdia ja jopa surullista, että kymmenien tuhansien 

lahjakkaiden tutkijoiden ja tieteentekijöiden maassa muistetaan vain yhden tai korkeintaan 

muutaman nimi” (Kaskas Media 17.11.2017). Lisäksi hän totesi, että “jos tutkijalla on 

tärkeää asiaa, jolla voi valistaa tai viihdyttää, kuulijoita kyllä riittää” (emt.). 

 

 

Kuva 6. Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja esiintyi Vaihtoehto Eskolle -

kampanjan videoilla. (Lähde: http://vaihtoehtoeskolle.fi) 

 

“Tutkijat tekevät meistä viisaampia ja maailmasta vähän selkeämmän. Suomessa on älytön 

määrä huippututkijoita, jotka kaikkien pitäisi tuntea. Miksei nostettaisi tätä mainiota 

tutkimusta ja sen erinomaisia tutkijoita vähän paremmin esiin?”  

 

(Esko Valtaojan kommentti Vaihtoehto Eskolle -kampanjan videoissa.) 

 

http://vaihtoehtoeskolle.fi/
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Kampanja kannusti mediaa hyödyntämään nykyistä useamman tutkijan asiantuntemusta. 

Kampanjan viestintämateriaaleissa muistutettiin, että Suomessa on lähes 24 000 tohtoria ja 

paljon muita tutkimuksen parissa työskenteleviä ihmisiä, joista löytyisi varmasti 

potentiaalisia asiantuntijoita mediaan. Kampanjan tarkoitus oli siis tuoda esiin Suomessa 

toimivia tieteentekijöitä, jotta kansalaiset oppisivat tuntemaan heitä ja myös toimittajat 

saisivat vinkkejä hyvistä ja erilaisista asiantuntijalähteistä. Taustalla oleva tavoite oli, että 

populaari asiantuntijaviestintä Suomessa muuttuisi monikasvoisemmaksi ja -äänisemmäksi. 

(Vaihtoehto Eskolle -sivusto 2018.) 

 

Leikkimielisen kampanjan kunnianhimoinen tavoite oli, että sen jälkeen suomalaiset, yksi 

maailman koulutetuimmista kansoista, osaisivat luetella tutkijoiden nimiä yhtä hyvin kuin 

urheilijoiden. Tähän olisi järjestäjien mukaan aihetta, sillä Suomessa on useita omilla 

aloillaan maailman parhaita huipputieteilijöitä. Kampanjan tarkoitus ei kuitenkaan ollut 

laittaa tutkijoita paremmuusjärjestykseen, vaan tempauksen taustalla oli sen järjestäjien 

mukaan “vilpitön usko siihen, että tutkimuksesta ja sen tekijöistä kuuleminen tekee 

yhteiskunnalle hyvää” (Kaskas Media 15.11.2017). Kaskas Median perustaja Annina 

Huhtala kommentoi tarvetta kampanjalle myös näin: ”Keskustelukulttuuri on koko ajan 

enemmän täynnä huttua. Keskusteluun olisi hyvä saada mukaan tieteeseen pohjautuvia 

argumentteja” (Markkinointi & Mainonta 17.11.2017).  

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja perustui joukkoistamiseen. Sen viestintämateriaaleissa 

tutkijoita kehotettiin nostamaan esille itsensä, tieteenalansa tai taitava kollegansa, 

kansalaisia pyydettiin nimeämään omia suosikkiasiantuntijoitaan ja osallistumaan 

kampanjaan liittyvään keskusteluun, ja toimittajia kehotettiin harkitsemaan seuraavalla 

kerralla, voisiko haastateltavaksi pyytää jonkun muun kuin usein asiantuntijalähteenä 

monenlaisissa asioissa toimivan Esko Valtaojan. Yliopistoja ja tutkimuslaitoksia 

muistutettiin siitä, että heidän käytävillään “liikkuu varmasti erinomaisia vaihtoehtoja 

Eskolle”. Organisaatioita pyydettiin kertomaan heistä blogeissaan, Facebookissa tai 

Twitterissä. (Vaihtoehto Eskolle -sivusto 2018.) 
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Vaihtoehto Eskolle oli lyhyt ja intensiivinen kampanja. Se tapahtui pääasiassa sosiaalisen 

median yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä ja yhteisöpalvelu Facebookissa aikavälillä 

15.11.–25.11.2017. Kuka tahansa Twitter- tai Facebook-tilin omistava yksityishenkilö tai 

organisaatio pystyi toimivan internet-yhteyden avulla osallistumaan kampanjaan. 

Kampanjaan pystyi osallistumaan mainituissa kanavissa kertomalla omasta mielestään 

“vaihtoehdoksi Eskolle” sopivasta tieteentekijästä julkiseen viestiin liitetyllä 

aihetunnisteella #vaihtoehtoeskolle. (Vaihtoehto Eskolle -sivusto 2018.) 

 

Kampanjan järjestäjät nostivat itse sen aikana esiin neljä etukäteen valitsemaansa sopivaa 

vaihtoehtoa Eskolle. Nämä neljä tutkijaa esiteltiin kampanjan verkkosivustolla ja 

Facebook-sivulla julkaistujen videoiden kautta (kuva 7). Esimerkeiksi kiinnostavista 

tieteentekijöistä nostetut suomalaistutkijat olivat kvanttifyysikko Mikko Möttönen, rap-

asiantuntija Inka Rantakallio, teollisen biotekniikan tutkija Lauri Reuter ja muodintutkija 

Annamari Vänskä. (Vaihtoehto Eskolle -sivusto 2018.) 

 

 

Kuva 7. Tieteentekijät Mikkö Möttönen, Annamari Vänskä, Esko Valtaoja, Lauri Reuter ja 

Inka Rantakallio esiintyivät Vaihtoehto Eskolle -kampanjan videoissa. (Lähde: 

http://vaihtoehtoeskolle.fi)  

http://vaihtoehtoeskolle.fi/
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Kaskas Media (18.1.2018) teki kampanjasta loppujulkaisun, jossa esiteltiin osa 

vaihtoehdoiksi ehdotetuista tieteentekijöistä. Julkaisun mukaan ehdotettuja tutkijoita kertyi 

kampanjassa yhteensä 1979 kappaletta (emt.). 

 

Vaihtoehto Eskolle oli voittoa tavoittelematon kampanja, ja sen rahoittivat Helsingin 

Sanomain Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Walter Ahlströmin Säätiö, Runar 

Bäckströmin Säätiö sekä Tiina ja Antti Herlinin Säätiö. Kampanjan tukena olivat kaikki 

suomalaiset yliopistot ja moni ammattikorkeakoulu ja tutkimuslaitos. (Vaihtoehto Eskolle -

sivusto 2018.) Kampanjaa toteutti yhteensä 84 suomalaista yliopistoa, tutkimuslaitosta ja 

rahoittajaa (Kaskas Media 2018). 

 

 

2.5 Sosiaalisen median viestintä 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja tapahtui sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on 

viestinnän muoto, joka toimii tietoverkoissa ja hyödyntää tietotekniikkaa. Se koostuu 

yhteisöllisesti tuotetusta ja jaetusta mediasisällöstä (Sanastokeskus 2010, 14). Sosiaalisen 

median käyttäjät ovat itse sisällöntuottajia ja välittävät sisältöä aktiivisesti (Pönkä 2014, 9). 

Sosiaalista mediaa käyttää vuonna 2018 arviolta 2,62 miljardia ihmistä (Statista 2018a). 

Myös suurin osa suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa aktiivisesti (ks. esim. Pönkä 

2017).  

 

 

2.5.1 Twitter ja Facebook 

 

Yhteisöpalvelut ovat sosiaalisen median kanavia, jotka mahdollistavat ihmisten välisen 

viestinnän tietoverkkojen kautta (Sanastokeskus 2010, 26). Vuonna 2006 perustettu Twitter 

on yksi suosituimmista sosiaalisen median yhteisöpalveluista. Twitteriä käytti vuonna 2017 

aktiivisesti kuukausittain 330 miljoonaa ihmistä (Statista 2018b). DNA:n (2017) teettämän 
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somebarometrin mukaan 10 % suomalaisista käyttää Twitteriä päivittäin. Saman 

selvityksen mukaan Twitteriä käyttää päivittäin suomalaisista 15–74-vuotiaista miehistä 11 

% ja naisista 8 %. Toisten selvitysten mukaan keskimäärin kuitenkin vain 96 000 

suomalaista twiittaa kuukausittain (ks. esim. Lahti 2017).  

 

Vainikan ja Huhtamäen (2015, 180) tutkimuksen mukaan Suomessa Twitteriä käyttää 

lähinnä pääkaupunkikeskeinen politiikan eliitti. Twitterin käyttö keskittyy myös muiden 

selvitysten mukaan selkeästi pääkaupunkiseudulle. Lahden (2017) keräämien tilastojen 

mukaan peräti 45 % vuosina 2016–2017 Suomessa lähetetyistä twiiteistä oli peräisin 

pääkaupunkiseudulta.  

 

Twitteriin voi rekisteröityä käyttäjäksi kuka vain. Twitterissä lähetettyjä julkaisuja 

kutsutaan twiiteiksi (Kortesuo 2010, 43), jotka ovat maksimissaan 280 merkkiä pitkiä. 

Twitter-viestintä on julkista, joten rekisteröitymistä ei vaadita Twitter-profiilien ja twiittien 

näkemiseksi (emt., 43). Twiiteissä erilaisia aihepiirejä merkitään aihetunnisteilla eli 

hashtageilla, jotka muodostetaan ristikkomerkillä # ja sen perään kirjoitettavalla 

merkkijoukolla. Aihetunnisteiden kautta voi etsiä ja katsoa sillä merkitystä aihepiiristä 

tehtyjä twiittejä. 

 

Twitteriä vielä suositumpi yhteisöpalvelu on Facebook, jota käytti vuoden 2017 lopulla 

kuukausittain arviolta 2,1 miljardia ihmistä (Statista 2018c). Suomessa sitä käyttää DNA:n 

(2017) somebarometrin mukaan päivittäin 60 % ihmisistä. Saman tutkimuksen mukaan 

Facebookia käyttää päivittäin 68 % suomalaisista naisista ja 53 % miehistä. 
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3 TUTKIMUSASETELMA 

 

 

3.1. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymykseni koskien Vaihtoehto Eskolle -kampanjaa ovat: 

 

1. Miten kampanja otettiin vastaan: kuinka montaa tieteentekijää kampanjan aikana 

ehdotettiin ja kuinka paljon kampanja tavoitti ihmisiä?  

 

2. Millaisia kampanjassa ehdotetut tieteentekijät ovat: miltä tutkimusaloilta, mistä 

organisaatioista, mitä sukupuolta he ovat ja mikä on heidän akateeminen virka-arvonsa? 

Ketä tutkijoita ehdotettiin eniten? 

 

3. Ketkä osallistuivat kampanjaan? Ehdottivatko tutkijat itseään? Miten ehdotuksia 

perusteltiin?  

 

4. Millaista keskustelua kampanja herätti? 

 

 

3.2. Tutkimusmenetelmät 

 

 

3.2.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostui Twitterissä ja Facebookissa aikavälillä 15.11.–25.11.2017 

kampanjaan #vaihtoehtoeskolle-aihetunnisteella ilmoitetuista tieteentekijöistä (kuvat 8 ja 

9). Keräsin kaiken aineiston itse. 
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Kirjaamani muuttujat kampanjassa ehdotetuista tieteentekijöistä olivat: 

 

- Tieteentekijän organisaatio 

- Tiedekunta 

- Tutkimusala 

- Akateeminen virka-arvo 

- Sukupuoli 

- Missä tieteentekijää ehdotettiin (Twitterissä vai Facebookissa)  

- Kuka tieteentekijää ehdotti 

- Oliko ilmoittaja tieteentekijä itse, tutkijan oma tai muu organisaatio, toinen 

tutkija, viestintäalalla työskentelevä henkilö vai jonkun muun 

ammattiryhmän edustaja, sekä mikä oli ilmoittajan sukupuoli 

- Montako kertaa tieteentekijä ilmoitettiin 

- Miten ehdotusta perusteltiin 
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Kuva 8. Esimerkki Vaihtoehto Eskolle -kampanjan aikana tehdystä ehdotuksesta 

Twitterissä.  

 

 

Kuva 9. Esimerkki tutkijan oman organisaation Twitterissä tekemästä ehdotuksesta 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa.  
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3.3. Tutkimusanalyysi 

 

Tarkastelin Vaihtoehto Eskolle -kampanjan aikana ehdotettuja tieteentekijöitä koskevan 

aineiston pääasiassa määrällisin menetelmin. Tutkimukseni lähtökohta oli kvantitatiivinen: 

tarkastelin lukujen ja luokittelujen pohjalta, millaisia tutkijoita kampanjassa ehdotettiin ja 

kuinka monta kertaa. Keskityin määrällisessä analyysissä kartoittamaan, mistä 

organisaatioista, tiedekunnista ja tutkimusaloilta kampanjassa ehdotetut tutkijat ovat, ja 

mikä on heidän sukupuolensa ja akateeminen virka-arvonsa.  

 

Lisäksi kuvasin laadullisella sisällönanalyysillä kampanjassa ehdotetuista tutkijoista 

kirjoitettuja perusteluja sekä kampanjan tiimoilta virinneitä sosiaalisen median 

keskusteluita ja joukkoviestimissä sekä internet-sivustoilla julkaistuja kirjoituksia. Kuvasin 

kirjoituksia sanallisesti ja aineistolähtöisesti, pelkistin aineistoa tiivistämällä, pilkkomalla ja 

ryhmittelemällä sitä sekä pyrin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja tekstien väliltä. Pyrin 

kuvaamaan keräämääni aineistoa monipuolisesti ja objektiivisesti sekä tulkitsemaan 

tuloksia varovasti. 

 

 

3.4. Tutkimusstrategiset valinnat 

 

Koska työskentelin itse kampanjan aikana sen parissa, pystyin keräämään analysoitavaksi 

myös seitsemän kampanjan Facebook-sivulle yksityisviesteillä ilmoitettua tutkijaa. Näitä 

seitsemää nimeä lukuun ottamatta kaikki analysoimani ehdotukset ovat löydettävissä 

Twitteristä ja Facebookista aihetunnisteella #vaihtoehtoeskolle.  

 

Kampanjan viestintämateriaaleissa kerrottiin kampanjan kestävän 15.11.–25.11.2017. Siksi 

keräsin aineistoni kyseiseltä aikaväliltä, vaikka sosiaalisessa mediassa ilmoitettiinkin 

kampanjan järjestäjien toimesta 24.11.2017 kampanjan päättyvän kyseisen päivän 

iltapäivänä. Jätin alkuperäisen kampanja-ajan jälkeen, eli 26.11.2017 lähtien nimetyt 

tutkijat pois analyyseistäni. 
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Nimesin itse kampanjan aikana Twitterissä yhden tutkijan, jonka poistin tekemistäni 

analyyseistä. Lisäksi kampanjassa nostettiin sen järjestäjien toimesta esille heidän neljä 

ennalta valitsemaansa tutkijaa: Lauri Reuter, Annamari Vänskä, Inka Rantakallio ja Mikko 

Möttönen, jotka jätin myös pois analyyseistä. Poistin analyyseistä myös ehdotukset, jotka 

koskivat edesmenneitä tutkijoita ja henkilöitä, jotka tiesin muiksi kuin tieteentekijöiksi 

(kuten Matti Nykänen, Hannu Jortikka). 

 

Kampanjan aikana jaettiin #vaihtoehtoeskolle-tunnisteen kera yksittäisten tutkijoiden 

nimien lisäksi 77 linkkiä, joiden takaa löytyi vaihtelevin tavoin listattuina erilainen määrä 

tutkijoita linkkiä kohden. Linkit saattoivat johtaa esimerkiksi yksittäisen tutkimusryhmän 

internet-sivustolle tai blogiin, jonka kaikki kirjoittajat nimettiin vaihtoehdoiksi Eskolle. 

Kaikkien linkkien takana olevien nimien kerääminen analysoitavaksi oli mahdotonta, 

esimerkiksi tapauksissa joissa vaihtoehdoiksi ehdotettiin tuhansia nimiä sisältävän 

tietokannan kaikkia henkilöitä. Tämän vuoksi jätin tällaiset erilliset linkit ja niiden takana 

olevat tutkijat pois tekemistäni analyyseistä. Laskin kuitenkin linkkien takaa löytyvien 

tutkijoiden lukumäärät niissä tapauksissa, joissa sen pystyi suhteellisen helposti tekemään. 

 

 

3.4.1 Aineiston luokitteluperusteet 

 

Kun kirjoitan tulosten raportoinnin ja johtopäätösten yhteydessä “ehdotuksista”, tarkoitan 

kampanjan aikana yksittäisinä niminä mainittuja tutkijoita, eli #vaihtoehtoeskolle-

aihetunnisteen kautta nimettyjä “vaihtoehtoja Eskolle”. Kun kirjoitan kampanjan 

“osallistujista”, tarkoitan kampanjassa ehdotuksia tehneitä ja/tai siihen liittyvään 

keskusteluun Twitterissä tai Facebookissa osallistuneita ihmisiä. Koska osa tutkijoista 

ehdotti myös itseään tai osallistui muuten kampanjaan liittyvään keskusteluun, “ehdotus” 

voi olla myös “osallistuja”. 

 



39 
 

Kun keräsin tutkimusaineistoa Twitteristä, huomasin että kampanjaan osallistuneet 

twiittaajat työskentelivät Twitter-profiiliensa perusteella usein joko tutkijoina tai 

viestintäalalla. Siksi lajittelin kampanjaan osallistuneet henkilöt heidän Twitter-profiiliensa 

tekstikuvauksen perusteella kategorioihin “tutkija”, “viestijä” tai “muu”. “Tutkija”-

kategorian henkilöt ovat tutkijoita, “viestijät” viestintäalalla ja “muu”-kategorian 

osallistujat Twitter-profiilinsa perusteella jollain muulla alalla, tai tietoa alasta ei ollut 

profiilin tekstikuvauksessa näkyvillä. Lisäksi kirjasin ylös kampanjassa ehdotettujen 

tutkijoiden ja heitä ehdottaneiden henkilöiden sukupuolen. Kirjasin nämä tiedot ylös 

kampanjassa tutkijoita ehdottaneilta twiittaajilta, jotta pystyin selvittämään, miten eri 

sukupuolten edustajien ja eri ammateissa työskentelevien ihmisten toiveet mediassa 

näkyvistä tutkijoista mahdollisesti eroavat. En analysoinut tarkemmin kampanjassa 

tutkijoita ehdottaneita henkilöitä, vaan kirjasin heistä analyysejä varten vain oletetun 

sukupuolen ja ammatin. Kun kirjoitan tästä lähtien kampanjassa ehdotetuista tai siihen 

osallistuneista naisista ja miehistä, tarkoitan ihmisiä, jotka oletin heidän nimiensä 

perusteella jompaan kumpaan sukupuoleen kuuluvaksi. 

 

Pyrin selvittämään kunkin kampanjassa ehdotetun tieteenharjoittajan tutkimusalan 

mahdollisimman tarkasti. Luokittelin suomalaisyliopistojen tutkijat heidän tiedekuntiensa 

mukaan keräämällä tiedot heidän yliopistojensa internet-sivustoilta. Lisäksi luokittelin 

kaikki tutkijat tarkempiin tutkimusaloihin, jotta pystyin analysoimaan myös muut kuin 

yliopistoissa työskentelevät tutkijat. Luokittelin tutkijat eri tutkimusaloihin subjektiivista 

harkintaa käyttäen, kampanjan ehdotuksissa esitettyjen tietojen ja tutkijan organisaation 

internet-sivustolta löytyvien tietojen perusteella.  

 

Loin muuttujan tiedekuntien lisäksi tarkemmalle tutkimusalalle myös siksi, että samat 

tieteenalat voivat olla eri yliopistoissa eri tiedekunnissa. Lajittelu tutkimusaloihinkaan ei 

kuitenkaan ollut helppoa, sillä moni tutkimus on poikkitieteellistä, eikä yhtä täsmällistä 

tutkimusalaa ole kaikille tutkijoille siten välttämättä mahdollistakaan määrittää. Tämä 

erillinen luokittelu antaa kuitenkin mielestäni tiedekuntajakoa tarkemman kuvan siitä, 

millaista tutkimusta kampanjassa ehdotetut tieteilijät tekevät.  
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Tiedekunnat, tutkimusyksiköt tai korkeakoulut (yhteensä 61 kpl), joissa ehdotetut tutkijat 

suomalaisissa yliopistoissa työskentelevät ovat listattuna taulukossa 1. Yhdistin osan hyvin 

samanlaisista tiedekunnista, yksiköistä ja korkeakouluista, joten tiedekuntia oli 

analyyseissä yhteensä 48 kpl. 

 

 

Taulukko 1. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen suomalaisyliopistojen 

tutkijoiden tiedekunnat. 

Tiedekunnan nimi luokittelussa Sisältää tiedekunnat 

Bio- ja ympäristötieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen tdk 

Biokemia, molekyylilääketiede ja 

biolääketieteen tekniikka 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk + 

Biolääketieteen tekniikan tdk 

Eläinlääketieteellinen Eläinlääketieteellinen tdk 

Energiajärjestelmät School of Energy Systems 

Filosofinen Filosofinen tdk 

HiLIFE Helsinki Institute of Life Science 

Humanistinen Humanistinen tdk 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk 

Humanististen tieteiden, psykologian ja 

teologian tdk 

Humanististen tieteiden, psykologian ja 

teologian tdk 

Informaatioteknologia Informaatioteknologian tdk + 

Informaatioteknologian yksikkö 

Insinööritieteet Insinööritieteiden korkeakoulu 

Johtaminen ja organisaatio Johtaminen ja organisaatio + Johtamisen 

yksikkö + Johtamiskorkeakoulu 

Kasvatustieteellinen Kasvatustieteellinen tdk + Kasvatustieteiden 

tdk + Kasvatustieteiden yksikkö  

Kasvatustieteet ja hyvinvointialat  Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tdk 
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Kasvatustieteet ja psykologia  Kasvatustieteiden ja psykologian tdk 

Kauppakorkeakoulu Kauppakorkeakoulu 

Kauppatieteet ja johtaminen School of Business and Management 

Kemian tekniikka Kemian tekniikan korkeakoulu 

Kuvataideakatemia Kuvataideakatemia 

Lääketieteelliset Lääketieteellinen tdk + Centre for Health and 

Technology + Medical Research Center Oulu + 

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien 

tutkimuskeskus (CERH)  

Lääketieteet ja biotieteet Lääketieteen ja biotieteen tdk 

Laskentatoimi ja liiketaloudellinen laki Laskentatoimi ja liiketaloudellinen laki 

Liikuntatieteellinen Liikuntatieteellinen tdk 

Luonnontieteellinen Luonnontieteellinen tdk + Luonnontieteellinen 

museo (LUOMUS) 

Luonnontieteet ja metsätieteet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 

Luonnontieteet ja tekniikka Luonnontieteiden ja tekniikan tdk 

Maatalous-metsätieteellinen Maatalous-metsätieteellinen tdk 

Markkinointi Markkinointi 

Matemaattis-luonnontieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 

Oikeustieteellinen Oikeustieteellinen tdk + Oikeustieteiden tdk 

Perustieteet Perustieteiden korkeakoulu 

Sähkötekniikka Sähkötekniikan korkeakoulu 

Sibelius-Akatemia Sibelius-Akatemia 

Sosiaalitieteet Sosiaalitieteiden yksikkö 

Taiteet ja suunnittelu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu + 

Taiteiden tdk  

Talous ja rakentaminen Talouden ja rakentamisen tdk 

Teattterikorkeakoulu Teatterikorkeakoulu 
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Teknilliset Teknillinen tdk + School of Engineering + 

Teknisten tieteiden tdk  

Teknis-luonnontieteellinen Teknis-luonnontieteellinen tdk 

Teologinen Teologinen tdk 

Terveystieteet Terveystieteiden tdk + Terveystieteiden 

yksikkö 

Tieto- ja sähkötekniikka  Tieto- ja sähkötekniikan tdk 

Tutkijakollegium  Tutkijakollegium 

Tutkimuskirjasto Tutkimuskirjasto 

Valtiotieteellinen Valtiotieteellinen tdk 

Viestintätieteellinen Viestintätieteiden tdk 

Yhteiskunta- ja kauppatieteellinen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk 

Yhteiskuntatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen tdk + 

Yhteiskuntatieteiden tdk 
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Ehdotetuille tieteentekijöille määrittelemäni tutkimusalat (yhteensä 40 kpl) ovat taulukossa 

2. Taulukon 2 oikea sarake havainnollistaa, millaisten aihepiirien tutkijoita laskin 

kuuluvaksi eri tutkimusaloihin. 

 

 

Taulukko 2. Kaikkien Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden 

tutkimusalat. 

Tutkimusalan nimi luokittelussa Sisältää tutkijoita aloilta 

Bio- ja ympäristötieteet Ekologia, ympäristötieteet, luonnonsuojelu, 

genetiikka, solubiologia, meribiologia, kasvitieteet 

Biokemia ja -tekniikka Biokemia, biotekniikka, molekyylibiotieteet 

Digitalisaatio, robotisaatio ja pelaaminen Digitalisaatio, robotisaatio, peliala, 

vuorovaikutteinen teknologia, 

koulutusteknologiat, hoivateknologiat 

Elintarviketieteet ja ruoka Elintarviketieteet, ruokatutkimus 

Eläinlääketiede Eläinlääketiede 

Energia Energialähteet, bioenergia, ydinvoima, 

aurinkoenergia, tuulivoima, uusiutuva energia 

Filosofia Filosofia 

Fysiikka ja avaruus Fysiikka, teoreettinen fysiikka, laskennallinen 

fysiikka, avaruus, alkeishiukkaset, kosmologia, 

tähtitiede 

Geotieteet Maantieteet, ilmakehätieteet, ilmasto, geologia 

Historia ja kulttuuri Historiatieteet, kulttuurintutkimus, museologia, 

antiikki, folkloristiikka 

Humanistis-käyttäytymistieteet Logopedia 

IT Tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede, tiedonsiirto, 

tietoliikenne, kyberturvallisuus, tietoverkot, 

koneoppiminen 

Johtaminen, kauppa ja markkinointi Johtaminen, kauppatieteet, markkinointi, myynti, 

liiketoiminta, tietojohtaminen, yrittäjyys 
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Kasvatustieteet Kasvatustieteet, varhaiskasvatus 

Käyttäytymistieteet Psykologia, kognitiotiede, antropologia 

Kemia Kemia 

Kestävyys ja kiertotalous Kestävyystutkimus, kiertotalous, ruokaturva 

Kielitieteet Kielitieteet 

Lääke- ja terveystieteet Lääketieteet, terveystieteet, sairaanhoito, 

lääkehoito, farmasia, ravitsemustieteet, 

gerontologia 

Liikenne ja logistiikka Liikenne, logistiikka 

Liikuntatieteet Liikuntatieteet 

Maa- ja metsätaloustieteet Maatalous, metsätieteet, kasvinjalostus ja -

tuotanto, luomututkimus 

Maankäyttö ja rakennettu ympäristö Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, 

kaupunkitutkimus, kaupunkisuunnittelu 

Matematiikka Teollisuusmatematiikka, soveltava matematiikka, 

tilastotiede 

Media ja viestintä Journalistiikka, mediatutkimus, puheviestintä, 

sijoittajaviestintä 

Muotoilu ja suunnittelu Tuotesuunnittelu, muotoilu 

Muu humanistinen tutkimus Kirjallisuus, kansantiede, seksi 

Nuoriso ja lapset Nuorisotutkimus, lapset 

Oikeustieteet Laki, oikeustieteet 

Politiikka Politiikka, eduskuntatutkimus, populismi, vaalit 

Sosiaalitieteet Sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaali- ja 

terveydenhuolto, eriarvoisuus, hyvinvointi, 

sosiaalityö, köyhyystutkimus, eläketutkimus, 

julkiset palvelut, rahapelit, oikeudenmukaisuus, 

lastensuojelu, sosiaaliturva 

Sukupuolentutkimus Sukupuolentutkimus 

Taiteet Taiteen- ja kulttuurintutkimus, musiikki, 
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kuvataide, teatteri, ooppera, sarjakuva 

Taloustieteet Alustatalous, tuotantotalous, kansantaloustiede, 

jakamistalous 

Tekniset tieteet Konetekniikka, sähkötekniikka, fotoniikka 

Tulevaisuus Tulevaisuudentutkimus, ennakointi, innovaatiot 

Turvallisuus Terrorismi, poliittinen väkivalta, kouluampumiset, 

maanpuolustus 

Työterveys Työterveystutkimus 

Uskonto ja teologia Uskonto, teologia 

Yhteiskuntatieteet Kansalaisuus, demokratia, syrjäytyminen, valtio-

oppi, luokkakysymykset, Eurooppa-tutkimus, 

hallintotieteet, työelämätutkimus, palvelututkimus 
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Luokittelin kampanjassa ehdotetut suomalaisten yliopistojen tieteentekijät myös heidän 

akateemisten virka-arvojensa mukaan taulukossa 3 kuvattuihin kategorioihin. 

 

 

Taulukko 3. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen suomalaisyliopistojen 

tieteentekijöiden akateemiset virka-arvot. 

Virka-arvo luokittelussa Sisältää akateemiset virka-arvot 

Professori Professori, tutkimusprofessori, 

apulaisprofessori, akatemiaprofessori, 

yliassistentti 

Dosentti Dosentti 

Insinööri Yli-insinööri, laboratorioinsinööri, 

käyttöinsinööri 

Johtaja tai päällikkö Tutkimusjohtaja, projektipäällikkö, 

ohjelmajohtaja, vararehtori 

Koordinaattori tai suunnittelija Tutkimuskoordinaattori, erikoissuunnittelija 

Lehtori Lehtori, yliopistonlehtori 

Maisteriopiskelija Maisteriopiskelija 

Opettaja Yliopettaja, yliopisto-opettaja 

Rehtori Rehtori, vararehtori 

Tutkija Tutkijatohtori, erikoistutkija, kaikki tutkija-

nimikkeet 

Tutkimusavustaja Tutkimusavustaja 

Tutkimushoitaja Tutkimushoitaja 

Tohtorikoulutettava Tohtorikoulutettava 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

4.1 Kampanjan saama vastaanotto 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja sai tapahtuma-aikanaan 15.11–25.11.2017 suuren suosion 

sosiaalisessa mediassa. Kampanjan pääasiallinen tavoite oli saada ihmiset nimeämään 

tutkijoita, jotka voisivat esiintyä asiantuntijalähteinä julkisuudessa ja joita suomalaisten 

kuuluisi tuntea. Kampanjan aikana ehdotettiin erikseen mainittuina niminä 989 tällaista 

tutkijaa, eli “vaihtoehtoa Eskolle” (Liite 1). 

 

Lisäksi kampanjan aikana ehdotettiin muun muassa kokonaisia tutkimusryhmiä tai 

tiettyihin julkaisuihin vuosien varrella kirjoittaneita tieteentekijöitä. Erikseen tällaisia 

laajoja listauksia ilmoitettiin 77 kappaletta, ja niillä olevia nimiä kertyi laskentatavasta 

riippuen 1842–4677. (Liite 1.) En ottanut tällaisilla listoilla olevia tutkijoita analyyseissäni 

tarkemmin huomioon, mutta heidät mukaan lukien kampanjassa ehdotettujen 

tieteentekijöiden lukumäärä on vähintään 2831. Osa listoilla olevista tutkijoista ehdotettiin 

kampanjan aikana myös yksittäisinä niminä, joten lukumäärä on suuntaa antava. 

 

Kampanjan järjestäneen tiedeviestintätoimisto Kaskas Median mukaan kampanjan 

aihetunniste #vaihtoehtoeskolle tavoitti mikroblogi- ja yhteisöpalvelu Twitterissä 

potentiaalisesti jopa 1,4 miljoonaa ihmistä. Kampanjaan liittyviä twiittejä kertyi sen 

tapahtuma-aikana #vaihtoehtoeskolle-aihetunnisteella kaikkiaan 3221 kappaletta yhteensä 

1554 twiittaajalta. Facebookissa Vaihtoehto Eskolle -kampanjan virallinen sivu sai 3706 

tykkäystä ja sen julkaisut tavoittivat 26.11.2017 mennessä 141 962 henkilöä. (Kaskas 

Media 2018.) Kaskas Median (emt.) mukaan kampanjan videoita näytettiin Facebookissa 

yhteensä 264 799 kertaa. Kampanjan verkkosivuilla vaihtoehtoeskolle.fi vieraili 16 636 

kävijää aikavälillä 14.11.–24.11.2017 (emt.). 
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4.2 Kampanjassa ehdotetut tieteentekijät 

 

4.2.1 Kampanjassa ehdotettujen tieteentekijöiden tiedekunnat ja tutkimusalat 

 

Suomalaisyliopistoista eniten ehdotuksia keräsivät humanistisen tiedekunnan tutkijat 

(taulukko 4, kuvio 1). Toiseksi eniten ehdotuksia keräsivät yhteiskuntatieteellisen 

tiedekunnan ja kolmanneksi eniten matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

tieteenharjoittajat. Kampanjassa ehdotettiin suomalaisyliopistoista yhteensä 647 tutkijaa 48 

eri tiedekunnasta. 

 

 

Taulukko 4. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen suomalaisyliopistojen 

tutkijoiden tiedekunnat ja sukupuolijakauma. 

Tiedekunta Ehdotetut 

miestutkijat 

(lkm) 

Ehdotetut 

naistutkijat 

(lkm) 

Ehdotuksia 

yhteensä (lkm) 

Humanistinen 30 57 87 

Yhteiskuntatieteellinen 30 38 68 

Matemaattis-luonnontieteellinen 18 21 39 

Lääketieteelliset 11 25 36 

Valtiotieteellinen 15 18 33 

Viestintätieteellinen 11 17 28 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 10 16 26 

Kasvatustieteellinen 10 15 25 

Oikeustieteellinen 9 15 24 

Yhteiskunta- ja kauppatieteellinen 8 16 24 

Terveystieteet 11 12 23 

Maatalous-metsätieteellinen 7 15 22 

Johtaminen ja organisaatio 8 13 21 
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Luonnontieteet ja tekniikka 10 4 14 

Kauppatieteet 6 6 12 

Tieto- ja sähkötekniikka 8 4 12 

Teknilliset tieteet 4 6 10 

Talous ja rakentaminen 6 4 10 

Bio- ja ympäristötieteellinen 5 3 8 

Perustieteet 4 4 8 

Sähkötekniikka 5 3 8 

Taiteet ja suunnittelu 3 5 8 

Teatterikorkeakoulu 2 5 7 

Sibelius-Akatemia 2 5 7 

Energiajärjestelmät 6 1 7 

Informaatioteknologia 5 1 6 

Filosofinen 1 4 5 

Biokemia ja -tekniikka 2 3 5 

Kasvatustieteet ja psykologia 2 3 5 

Kuvataideakatemia 4 1 5 

Luonnontieteellinen 0 5 5 

Teologinen 3 2 5 

Kauppatieteet ja johtaminen 3 1 4 

Teknis-luonnontieteellinen 4 0 4 

Kemian tekniikka 3 1 4 

Insinööritieteet 2 2 4 

Liikuntatieteellinen 2 2 4 

HiLIFE 1 2 3 

Eläinlääketieteellinen 0 2 2 
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Lääketieteet ja biotieteet 1 1 2 

Laskentatoimi ja liiketaloudellinen laki 1 1 2 

Markkinointi 1 1 2 

Sosiaalitieteet 0 2 2 

Tutkijakollegium 0 2 2 

Humanististen tieteiden, psykologian ja 

teologian tdk 

1 0 1 

Kasvatustieteet ja hyvinvointialat 0 1 1 

Luonnontieteet ja metsätieteet 0 1 1 

Tutkimuskirjasto 1 0 1 
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Kuvio 1. Kymmenen suosituinta suomalaisyliopistojen tiedekuntaa Vaihtoehto Eskolle -

kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden lukumäärän mukaan. 
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Kaikkien kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden (mukana muutkin kuin 

suomalaisyliopistojen tutkijat) tutkimusalojen tarkastelu paljasti, että eniten ehdotuksia 

keräsivät lääke- ja terveystieteiden tutkijat. Toiseksi eniten ehdotuksia saivat tieteentekijät, 

jotka luokittelin kategoriaan historian ja kulttuurin tutkijat. Kolmanneksi eniten ehdotuksia 

saivat sosiaalitieteiden tutkijat. (Taulukko 5, kuvio 2). Yhteensä kampanjassa ehdotettiin 

989 tutkijaa, jotka luokittelin kaikkiaan 40 eri tutkimusalan mukaan. 

 

 

Taulukko 5. Kaikkien Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen tieteentekijöiden 

tutkimusalat.  

Tutkimusala Suomalaisyliopistoista 

ehdotettuja tutkijoita (lkm) 

Kaikki ehdotukset (lkm) 

Lääke- ja terveystieteet 67 100 

Historia ja kulttuuri 82 93 

Sosiaalitieteet 28 79 

Bio- ja ympäristötieteet 31 58 

Geotieteet 20 55 

Yhteiskuntatieteet 32 44 

Taiteet 36 41 

Johtaminen ja kauppa 29 39 

Oikeustieteet 36 38 

Maatalous- ja metsätieteet 16 37 

Käyttäytymistieteet 23 30 

Taloustieteet 13 27 

Kasvatustieteet 26 26 

Digitalisaatio 15 25 

Media ja viestintä 20 23 

IT 20 22 
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Fysiikka ja avaruus 14 18 

Politiikka 14 18 

Tekniset tieteet 12 17 

Työterveys 0 17 

Kielitieteet 14 17 

Energia 9 15 

Kestävyys ja kiertotalous 7 14 

Uskonto ja teologia 12 14 

Filosofia 11 13 

Nuoriso ja lapset 1 12 

Tulevaisuus 1 12 

Liikuntatieteet 8 11 

Elintarviketieteet ja ruoka 0 9 

Maankäyttö ja rakennettu 

ympäristö 

6 8 

Sukupuolentutkimus 8 8 

Biokemia ja -tekniikka 6 7 

Humanistis-

käyttäytymistieteet 

6 6 

Muu humanistinen tutkimus 6 6 

Turvallisuus 1 6 

Liikenne ja logistiikka 2 5 

Matematiikka 4 5 

Muotoilu ja suunnittelu 5 5 

Kemia 4 4 

Eläinlääketiede 2 2 
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Kuvio 2. Kymmenen suosituinta tutkimusalaa kaikkien Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa 

ehdotettujen tutkijoiden lukumäärän mukaan. 
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4.2.2 Kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden organisaatiot 

 

4.2.2.1 Suomalaiset yliopistot 

 

Suomalaisyliopistoista selvästi eniten tutkijoita ehdotettiin eniten Helsingin yliopistosta. 

Toisiksi eniten ehdotettiin Tampereen yliopiston ja kolmanneksi eniten Turun yliopiston 

tutkijoita (taulukko 6, kuvio 3).  

 

Vertasin ehdotusten lukumäärää myös yliopistojen kokoon. Käytin yliopistojen koon 

mittarina yliopistoista vuonna 2017 valmistuneiden tutkintojen määrää. Tutkintomäärään 

nähden Kokkolan yliopistokeskus Chydenius erottuu ylivoimaisesti joukosta. Jos alle 

tuhannen tutkinnon yliopistot jätetään laskuista pois, eniten ehdotuksia kokoonsa nähden 

keräsivät Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto (taulukko 6).  
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Taulukko 6. Suomalaisyliopistoista ehdotettujen tutkijoiden määrä Vaihtoehto Eskolle -

kampanjassa. 

Yliopisto Ehdotuksia (lkm) Tutkintoja 2017 

(Opetushallinto 

2017a) 

Ehdotuksia (%) per 

tutkinto 

Helsingin yliopisto 185 6307 2,9  

Tampereen yliopisto 103 2541 4,1  

Turun yliopisto 80 3554 2,3  

Itä-Suomen yliopisto 53 3097 1,7  

Jyväskylän yliopisto 45 2976 1,5  

Aalto-yliopisto 39 3369 1,2  

Oulun yliopisto 39 2816 1,4  

Tampereen 

teknillinen yliopisto 

27 1393 1,9  

Taideyliopisto 19 440 4,3  

Lapin yliopisto 17 1015 1,7  

Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto 

16 1093 1,5  

Kokkolan 

yliopistokeskus 

Chydenius 

12 89 (2016) 13,5  

Svenska 

handelshögskolan 

10 549 1,8  

Åbo Akademi 10 1111 0,9  

Vaasan yliopisto 4 1067 0,4  
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Kuvio 3. Suomalaisyliopistojen tutkijoiden keräämät ehdotukset Vaihtoehto Eskolle -

kampanjassa. 

 

Kampanjassa ehdotettiin lisäksi neljää Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaa. Ensisijaisesti 

ulkomaisissa yliopistoissa työskenteleviä tutkijoita ehdotettiin yhteensä 22. Ulkomaisista 

yliopistoista eniten tutkijoita ehdotettiin Tukholman yliopistosta (6 ehdotusta). 
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4.2.2.2 Suomalaiset ammattikorkeakoulut 

 

Suomalaisista ammattikorkeakouluista eniten ehdotuksia saivat Metropolian tutkijat. 

Ehdotuksia kertyi kaikkiaan kuudesta ammattikorkeakoulusta. (Taulukko 7.) Suomen 

muista 19:sta ammattikorkeakoulusta ei ehdotettu tutkijoita. 

 

 

Taulukko 7. Suomalaisista ammattikorkeakouluista ehdotetut tutkijat Vaihtoehto Eskolle -

kampanjassa. 

AMK Ehdotuksia (lkm) Tutkintoja 2017 

(Opetushallinto 

2017b) 

Ehdotuksia (%) per 

tutkinto 

Metropolia 13 3063 0,4 

Kaakkois-Suomen 

AMK 

7 1651 0,4 

Turun AMK 3 1788 0,2 

Tampereen AMK 2 2049 0,1 

Diakonia 1 695 0,1 

Haaga-Helia 1 2326 <0,1 

 

 

4.2.2.3 Muut organisaatiot 

 

Yhteensä kampanjassa ehdotettiin yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kaikki muut 

organisaatiot mukaan lukien 134 eri organisaation tieteentekijöitä. Muita kuin 

suomalaisyliopistojen tutkijoita ehdotettiin 343. Näistä muista organisaatioista eniten 

ehdotuksia keräsivät Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THL:n ja Luonnonvarakeskus Luken tutkijat (taulukko 8).  
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Taulukko 8. Muut organisaatiot (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut), joista Vaihtoehto 

Eskolle -kampanjassa ehdotettiin vähintään viittä tieteentekijää. 

Organisaatio Tutkimusaihepiiri Ehdotuksia (lkm) 

Teknologian tutkimuskeskus Tekniset tieteet 38 

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos  

Terveystieteet 25 

Luonnonvarakeskus Bio-, geo- ja ympäristötieteet 24 

Kansaneläkelaitos Sosiaalitieteet 21 

Työterveyslaitos Terveystieteet 17 

Ilmatieteen laitos Geotieteet 15 

Suomen ympäristökeskus Bio-, geo- ja ympäristötieteet 12 

Geologian tutkimuskeskus Geotieteet 7 

Pellervon taloustutkimus Taloustieteet 6 

Nuorisotutkimusseura Yhteiskuntatieteet 6 

ODL Liikuntaklinikka Liikuntatieteet 5 

Eläketurvakeskus Sosiaalitieteet 5 

Maanmittauslaitos Geotieteet 5 

 

 

4.2.3 Kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden akateemiset virka-arvot 

 

Suomalaisyliopistoista ehdotettiin eniten professoreita. Erilaisilla tutkijanimikkeillä 

työskenteleviä tieteilijöitä ehdotettiin toisiksi eniten ja kolmanneksi eniten mainintoja 

keräsivät tohtorikoulutettavat. (Taulukko 9.) Lisäksi kampanjassa ehdotettiin yhdeksän 

emerita- tai emeritusprofessoria. 

 

 



60 
 

Taulukko 9. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen suomalaisyliopistojen 

tieteentekijöiden virka-arvot.  

Virka-arvo Ehdotuksia (lkm) % ehdotuksista 

Professori 241 37,2 

Tutkija 168 26,0 

Tohtorikoulutettava 118 18,2 

Lehtori 59 9,1 

Dosentti 19 2,9 

Opettaja 18 2,8 

Johtaja tai päällikkö 7 1,1 

Koordinaattori tai 

suunnittelija 

4 0,6  

Insinööri 3 0,5 

Rehtori  2 0,3 

Tutkimusavustaja 2 0,3 

Maisteriopiskelija 1 0,2 

Päällikkö  1 0,2 

Tutkimushoitaja 1 0,2 

 

 

4.2.4 Kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden sukupuoli 

 

Naistutkijoita ehdotettiin kampanjassa miehiä enemmän (taulukko 10). Kampanjassa 

ehdotetuista suomalaisyliopistojen tutkijoista naisia oli suurin osa: naistutkijoita ehdotettiin 

366 (56,7 % ehdotetuista suomalaisyliopistojen tutkijoista) ja miestutkijoita 279 (43,3 %). 

Naistutkijoita ehdotettiin miehiä enemmän kaikkiaan 26 tiedekunnasta, ja miehiä naisia 

enemmän 14 tiedekunnasta. Yhtä paljon ehdotuksia miehet ja naiset keräsivät 8 

tiedekunnasta (ks. taulukko 4). 
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Taulukko 10. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotettujen tieteentekijöiden sukupuoli. 

Ehdotetun tutkijan 

sukupuoli 

Ehdotuksia (lkm) % kaikista ehdotuksista 

Mies 423 42,8 

Nainen 565 57,1 

 

 

Myös muissa kuin yliopistoissa työskenteleviä naistutkijoita ehdotettiin kampanjassa 

miehiä enemmän: näistä muissa organisaatioissa työskentelevistä tutkijoista 199 on naisia 

(58,0 % ehdotuksista pl. yliopistotutkijat) ja 144 miehiä (42,0 % ehdotuksista pl. 

yliopistotutkijat).  

 

Kampanjassa nimetyistä suomalaisyliopistojen professoreista (ks. taulukko 9) miehiä on 

54,8 % (132 miesprofessoria) ja naisia 45,2 % (109 naisprofessoria). Suomessa 

professoreista naisia on 28 % (Opetushallitus 2014), joten suhteellisesti naisprofessoreita 

ehdotettiin kampanjassa hieman miesprofessoreita enemmän. 

 

Viittasin teoriaosuudessa yhteiskuntatieteilijöiden sukupuolittunutta julkisuutta koskevaan 

tutkimukseen (Pitkänen & Niemi 2016). Tarkastelin siksi erityisesti myös tässä 

kampanjassa ehdotettuja yhteiskuntatieteilijöitä. Suomalaisyliopistojen 

yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa, humanistis-yhteiskuntatieteellisessä sekä 

yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa työskentelevistä tutkijoista ehdotettiin 

kampanjassa 118:ta. Heistä naistutkijoita on 59,3 % (70 ehdotusta) ja miestutkijoita 40,7 % 

(48 ehdotusta).  
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4.2.5 Kampanjassa useimmin ehdotetut tutkijat 

 

Kampanjassa ehdotetuista tutkijoista suurin osa, 625 tutkijaa, ehdotettiin vain kerran. Kaksi 

kertaa ilmoitettiin 98 tutkijaa, kolme kertaa 29 tutkijaa, neljä kertaa kuutta tutkijaa, viisi 

kertaa kolmea tutkijaa, seitsemän kertaa yhtä tutkijaa ja eniten eli kahdeksan kertaa yhtä 

tutkijaa (taulukko 11). 

 

 

Taulukko 11. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa yli neljä ehdotusta saaneet tutkijat ja heidän 

organisaationsa, tutkimusalansa ja virka-arvonsa. 

Ehdotus Organisaatio Tutkimusala Virka-arvo Ehdotuksia 

(lkm) 

Liina-Kaisa 

Tynkkynen 

TaY Sosiaali- ja 

terveyspolitiikka 

Yliopistonlehtori 8 

Samuli Siltanen HY Matematiikka Professori 7 

Minna 

Huotilainen 

HY Aivotutkimus Professori 5 

Mari Kallioinen LUT Kiertotalous Professori 5 

Katri Saarikivi HY Aivotutkimus Projektipäällikkö 5 

Iolanda Ialongo Ilmatieteen laitos Geotieteet Tutkija 4 

Emilia Lahti Aalto Käyttäytymistieteet Tohtorikoulutettava 4 

Maria Ohisalo Y-säätiö Köyhyys Tutkija 4 

Minna Palmroth HY Avaruus Professori 4 

Paula Saikkonen THL Sosiaali- ja 

terveydenhuolto 

Tutkija 4 

Arho Suominen VTT Teknologia Tutkija 4 

Ulla Tiililä Kotus Virkakieli Asiantuntija 4 
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Eniten ehdotuksia saaneiden 12 tutkijan alat ovat hyvin kirjavat. Ehdotetuimmista 

tutkijoista suurin osa on naisia (10 naista, 2 miestä). Suosituimpien tutkijoiden joukossa on 

virka-arvoja vertailtaessa eniten professoreita (neljä professoria). (Taulukko 11.) Viisi 12 

ehdotetuimmasta tutkijasta ehdotti kampanjassa myös itseään. 

 

Tiedebarometrissa 2016 vähintään kaksi mainintaa saaneista 39 tieteentekijästä Vaihtoehto 

Eskolle -kampanjassa mainittiin alle puolet, 17 tutkijaa. 

 

 

4.3 Kampanjan osallistujat  

 

4.3.1 Tutkijoiden ehdottamiskanava 

 

Kampanjassa ehdotetuista tutkijoista ilmoitettiin Twitterissä 786 ja Facebookissa 148. 

Lisäksi molemmissa kanavissa ehdotettuja tutkijoita oli 51. 

 

 

4.3.2 Miesten ja naisten osallistuminen kampanjaan 

 

Naiset osallistuivat kampanjaan selkeästi miehiä aktiivisemmin: naiset ilmoittivat 547 

tutkijaa, miehet 200 tutkijaa (taulukko 12). Kun organisaatioiden tekemiä ehdotuksia ei 

lasketa mukaan, naiset tekivät yhteensä 71,7 % kampanjan ehdotuksista.  

 

Taulukko 12. Miesten ja naisten ehdottamat tutkijat Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa. 

 Ehdotettu tutkija Ehdotettu tutkija 

Ehdottaja Mies Nainen 

Mies 118 82 

Nainen 198 348 
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Naiset ilmoittivat naistutkijoita miestutkijoita enemmän, samoin miehet miestutkijoita 

naistutkijoita enemmän. Naisten ehdotuksista 63,6 % on naistutkijoita ja miestutkijoita 36,2 

%. Miesten ehdotuksista naistutkijoita on 41,0 % ja miestutkijoita 59,0 %.  

 

Yhteensä kampanjassa ehdotettiin tutkijoita organisaatioiden tekemiä ehdotuksia 

lukuunottamatta 960 kertaa. Lukuun sisältyvät myös useammin kuin kerran tehdyt 

ehdotukset per tutkija. Näistä kaikista ehdotuksista miehet tekivät 215 (24,5 % 

ehdotuksista) ja naiset 662 (75,5 % ehdotuksista). 

 

Twitterissä naiset ilmoittivat 483 tutkijaa (73,2 % Twitter-ehdotuksista) ja miehet 177 

tutkijaa (26,8 % Twitter-ehdotuksista). Facebookissa naiset ilmoittivat 78 tutkijaa (69,6 % 

Facebook-ehdotuksista) ja miehet 34 tutkijaa (30,4 % Facebook-ehdotuksista). 

 

 

4.3.3 Eri ammattiryhmien osallistuminen kampanjaan 

 

Luokittelin kampanjaan osallistuneet ihmiset heidän Twitter-profiiliensa tietojen perusteella 

“tutkijoihin”, “viestijöihin” ja “muihin” ammattiryhmiin. Selvästi eniten ehdotuksia tekivät 

tutkijat, jotka ilmoittivat kampanjaan 407 tieteentekijää. Viestintäalalla työskentelevät 

ilmoittivat 121 tutkijaa ja muut, määrittelemättömien ammattiryhmien ihmiset 161 tutkijaa. 

Kaikkien ammattiryhmien osallistujat ilmoittivat eniten professoreita ja toiseksi eniten 

tutkijoita.  
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4.3.4 Organisaatioiden osallistuminen kampanjaan 

 

Suomalaisten yliopistojen tai esimerkiksi niiden tutkimusryhmien ehdotuksista miehiä oli 

46,7 % (86 ehdotuksista) ja naisia 53,3 % (98 ehdotuksista).  

 

Suomalaisyliopistojen tutkijoiden organisaatioiden ilmoituksista yli puolet oli professoreita 

ja viidesosa tutkijoita. Organisaatiot ehdottivat tohtorikoulutettavia vasta neljänneksi 

eniten. Organisaatioiden ilmoittamista professoreista suurin osa on miehiä (56,3 % 

organisaatioiden ehdottamista professoreista) (taulukko 13).  

 

 

Taulukko 13. Suomalaisyliopistojen tutkijoiden omilta organisaatioilta saadut ehdotukset 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa.  

Akateeminen 

virka-arvo 

Miehiä Naisia Ehdotuksia 

(lkm) 

% 

organisaatioiden 

ehdotuksista 

Professori 54 42 96 52,2 

Tutkija 12 26 38 20,7 

Lehtori 8 11 19 10,3 

Tohtorikoulutettava 6 8 14 7,6 

Opettaja 1 4 5 2,7 

Johtaja tai 

päällikkö 

1 3 4 2,2 

Dosentti 2 1 3 1,6 

Koordinaattori tai 

suunnittelija 

1 1 2 1,1 

Insinööri 0 1 1 0,5 

Tutkimushoitaja 0 1 1 0,5 

Rehtori 1 0 1 0,5 
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Kaikkiaan kampanjassa ehdotettujen tieteentekijöiden omat organisaatiot ehdottivat 262 

tutkijaansa. Näistä omien organisaatioiden ehdotuksista miehiä oli 43,5 % (114 ehdotusta) 

ja naisia 56,5 % (148 ehdotusta).  

 

 

4.3.5 Itseään ehdottaneet tutkijat 

 

Kampanjassa 75 tutkijaa ehdotti itseään vaihtoehdoksi Eskolle. Heistä miehiä on 32 ja 

naisia 43. Eniten itseään ehdottaneita oli yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa (taulukko 

14) ja tarkemmin tutkimusaloja tarkasteltaessa lääke- ja terveystieteiden tutkijoissa 

(taulukko 15). 
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Taulukko 14. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa itseään ehdottaneiden suomalaisyliopistojen 

tutkijoiden tiedekunnat. 

Tiedekunta Itseään ehdottaneita (lkm) 

Yhteiskuntatieteellinen 8 

Humanistinen 6 

Lääketieteellinen 6 

Matemaattis-luonnontieteellinen 5 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 3 

Kauppakorkeakoulu 3 

Oikeustieteellinen 3 

Terveystieteellinen 3 

Kasvatustieteellinen 2 

Sähkötekniikka 2 

Taiteet ja suunnittelu 2 

Biolääketieteen tekniikka, filosofinen, 

informaatioteknologia, johtamiskorkeakoulu, 

kemian tekniikka, kuvataideakatemia, 

lääketieteet ja biotieteet, luonnontieteellinen, 

maatalous-metsätieteellinen, yhteiskunta- ja 

kauppatieteellinen 

1 
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Taulukko 15. Kaikkien Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa itseään ehdottaneiden 

tieteentekijöiden tutkimusalat. 

Tieteenala Itseään ehdottaneita (lkm) 

Lääke- ja terveystieteet 13 

Historia ja kulttuuri 6 

Bio- ja ympäristötieteet 6 

Geotieteet 5 

Taiteet 5 

Yhteiskuntatieteet 5 

Oikeustieteet 3 

IT 3 

Digitalisaatio 2 

Fysiikka ja avaruus 2 

Politiikka 2 

Liikenne ja logistiikka 2 

Matematiikka 2 

Muotoilu 2 

Muu humanistinen 2 

Biotieteet, johtaminen, kasvatustieteet, kemia, 

kestävyys ja kiertotalous, kielitieteet, 

liikuntatieteet, media ja viestintä, 

elintarviketieteet ja ruoka, sosiaalitieteet, 

sukupuolentutkimus, talous, tekniset tieteet, 

tulevaisuus, uskonto ja teologia 

1 

 

 

Viittasin teoriaosuudessa tutkimukseen yhteiskuntatieteilijöiden suhtautumisesta 

medianäkyvyyteen (Pitkänen & Niemi 2016). Tarkastelin siksi erityisesti myös tässä 

kampanjassa itseään ehdottaneita yhteiskuntatieteilijöitä. Suomalaisyliopistojen 
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yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa ja humanistis-yhteiskuntatieteellisessä sekä 

yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa työskentelevistä tutkijoista itseään 

ehdotti 12 tutkijaa (taulukko 15). Heistä naistutkijoita on 8 ja miestutkijoita 4. 

 

Runsaimmin itseään ehdottivat suomalaisyliopistojen tutkijoista tohtorikoulutettavat. 

Toiseksi eniten itseään ilmoittivat tutkija-nimikkeiset tieteentekijät ja kolmanneksi eniten 

professorit (taulukko 16). 

 

 

Taulukko 16. Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa itseään ehdottaneiden suomalaisyliopistojen 

tutkijoiden virka-arvot. 

Akateeminen virka-arvo Itseään ehdottaneita (lkm) 

Tohtorikoulutettava 21 

Tutkija 14 

Professori 10 

Lehtori 4 

Dosentti 2 

Maisteriopiskelija 1 

 

 

4.3.6 Perustelut ehdotuksille 

 

Kirjasin 216 kampanjassa ehdotun tutkijan kohdalla perustelut sille, miksi tutkijaa 

ehdotettiin. Poimintoja perusteluista alla:  

 

“Ehdottomasti tutustumisen arvoinen asiantuntija” 

“En svenskspråkiga alternativ!” 

“Erinomainen #vaihtoehtoeskolle” 

“Erinomainen lähestymistapa elämään, maailmaan ja ruokaan” 
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“Erinomaisen viihdyttävää faktatietoa” 

“Erittäin hyvä #vaihtoehtoeskolle” 

“Erittäin loistava #vaihtoehtoeskolle! Kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka toimii 

aidosti tieteen ja teknologian rajapinnassa.” 

“Esikuvani ja mentorini” 

“Guru, oracle, down-to-earth nuclear expert who can communicate facts over fear” 

“Hänen tietämyksensä ei lakkaa hämmästyttämästä” 

“Helkutin fiksu tyyppi” 

“Huikea #vaihtoehtoeskolle” 

“Huippututkija omassa genressään ja koko maailman palveluksessa” 

“Hyvä tyyppi, tosi hyvä selittämään tutkimusta ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti” 

“Hän on näkyvä, syvällinen ja kiinni ajankohtaisuuksissa! Arvostan!” 

“Inspiroi aina” 

“Inspiroiva lasikaton rikkoja” 

“Järkevää, asiallista ja tutkittua tietoa” 

“Jäätävää asiantuntemusta” 

“Kansainvälisesti ehkä merkittävin suomalainen, valitettavan heikosti arvostettu” 

“Koko ajan luennoimassa mitä erilaisimmille yleisöille” 

“Kollegaystävällinen, tsemppaaja” 

“Kolumnistina ässä” 

“Kova luu” 

“Kova nimi, taitava tutkija” 

“Läheinen kollega” 

“Loistava #vaihtoehtoeskolle” 

“Mainio #vaihtoehtoeskolle” 

“Maailman loistavin proffa, mahtava moniosaaja” 

“Mahtava kollega” 

“Mahtava tyyppi ja tutkija, vahvasti nykyajassa” 

“Mahtava, edistää erinomaisesti tieteen ja politiikan välistä vuorovaikutusta” 
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“Monet väitöskirjaa tekevät nuoret tutkijat ovat tosi innostuneita alastaan ja siten 

virkistävä #vaihtoehtoeskolle” 

“Mieletön, upea, mahtava” 

“Monialainen tutkija, osaa huomioida yleisönsä” 

“Moniosaaja, erinomainen #vaihtoehtoeskolle, aktiivinen kansalaistoimija” 

“Monipuolinen #vaihtoehtoeskolle” 

“Monipuolinen ilmasto-osaaja, jolta opin aina uutta ja joka puhuu ilmastonmuutoksesta 

vaikka saunassa” 

“Näköalapaikka sellaisiin asioihin, joita täältä Suomesta käsin on vaikea hahmottaa” 

“Näkyy useammin telkkarissa tai radiossa kuin työhuoneella” 

“Oikaisee yleisiä, musikaalisuutta koskevia harhaluuloja” 

“Oikein hyvä #vaihtoehtoeskolle” 

“Oiva #vaihtoehtoeskolle” 

“Paitsi tutkii, myös puhuu ja tekee parempaa tulevaisuutta” 

“Paras kuulemani puhuja” 

“Pätevä kaupunkitutkija” 

“Pitkä akateeminen ura” 

“Raikasta kokonaiskuvaa, maailmaa parantava #vaihtoehtoeskolle” 

“Rautainen osaaja ja yksi parhaista tuntemistani tyypeistä” 

“Saa tajunnan laajenemaan luennoilla, teekupin äärellä ja tekstin välityksellä” 

“Sanavalmis ja rautainen osaaja”  

“Seksikkäin iäkkäidentutkija koko Suomenmaassa” 

“Selkeää kommentointia” 

“Skarppi tutkija” 

“Suomen älykkäin tiedemies” 

“Suomen johtava virkakielentutkija, virkakielityön moniottelija ja aktiivinen tieteen 

popularisoija” 

“Suomen tunnetuimpia sosiologeja” 

“Suuri ajattelija” 

“Sydäntäni lähellä” 
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“Tähtitieteilijöitä on muitakin kuin Esko” 

“Tarjoaa sekä ympäristötiedon liruja että varsinaisen valtaojan” 

“Tiede on parasta lääkettä totuuden jälkeiseen aikaan” 

“Tietää, mitä Eskokaan ei tiedä” 

“Tieteenkesyttäjä” 

“Tietoa mutun sijaan myös kulttuuriohjelmiin” 

“Todella mielenkiintoista tutkijatyötä” 

“Tohtori, tutkija ja mun äiti” 

“Tuo korkeaa matematiikkaa kasvihuonekaasujen tutkimukseen yllättävästi ja 

ymmärrettävästi” 

“Tutkii olennaisia ravitsemusasioita ja viestii niistä selkeästi” 

“Tutkii, miten pirullisia ongelmia voidaan selvittää” 

“Tutkija paikallaan” 

“Tutkijoita on muuallakin kuin luonnontieteissä” 

“Twiittaava #vaihtoehtoeskolle” 

“Upea tutkija” 

“Upeaa ja tärkeää työtä” 

“Vahva terveyden edistämisen asiantuntija, pilkettä silmäkulmassa” 

“Vaihtoehto ankeille taloussedille” 

“Valovoimainen #vaihtoehtoeskolle” 

“Valtava asiantuntemus” 

“Veijari, pirun hyvä tyyppi, vähän Pelle Pelottoman vikaa ja aina pilke silmäkulmassa” 

“Verbaalisesti lahjakas, komea asiantuntija” 

“Verraton #vaihtoehtoeskolle” 

“Viisas tutkija, ihanan kirkas ajatus johon me muut voimme nojata” 

“Virkistävä #vaihtoehtoeskolle” 

“Voimanainen”  

 

Adjektiiveja, joilla tutkijoita kuvattiin olivat muun muassa “erinomainen”, “tutustumisen 

arvoinen”, “virkistävä”, “viisas”, “verraton”, “lahjakas”, “rautainen”, “valovoimainen”, 
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“vahva”, “upea”, “monipuolinen”, “aktiivinen”, “älykäs”, “skarppi”, “sanavalmis”, 

“pätevä”, “inspiroiva”, “kova”, “oikein hyvä”, “loistava”, “mainio”, “syvällinen”, 

“mieletön”, “upea”, “mahtava”, “huikea” ja “oiva”. Osa perusteluista viittasi myös 

tuttavuuteen tai työtoveruuteen ehdottajan ja ehdotetun tutkijan välillä, kuten perusteluissa 

“yksi parhaista tuntemista tyypeistä” ja “mahtava kollega”. 

 

Poimintoja itseään ehdottaneiden tutkijoiden perusteluista alla: 

 

“Ehkä jonain päivänä minusta tulee #vaihtoehtoeskolle” 

“Haluan osaltani kannustaa tutkijoita osallistumaan aktiivisemmin yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Tiedeviestinnän potentiaalia ja kykyä suomalaisessa akateemisessa 

yhteisössä on suuri määrä.” 

“Ilmeisesti olen itsekin #vaihtoehtoeskolle” 

“Joskus tulevaisuudessa haluaisin olla #vaihtoehtoeskolle” 

“Kyllä meitä innokkaita tutkijoita löytyy muitakin!” 

“Niin, kyllä meille muillekin tutkijoille voi silloin tällöin soitella” 

“Me osaamme” 

“Minä olen erittäin hyvä #vaihtoehtoeskolle” 

“Se hetki, kun tajuat tietäväsi mm. henkilöhahmoihin samastumisesta ja fiktion lukemisen 

prosesseista paljon enemmän kuin Suuri Esko Valtaoja” 

“Tutkin, minäkin olen #vaihtoehtoeskolle” 

“Vinkkaan vaatimattomasti itseni :-)” 

“Minäkin olen #vaihtoehtoeskolle!” 

 

Osa itseään ehdottaneista tutkijoista vaikutti hieman epävarmalta siitä, ovatko he täysin 

sopivia vaihtoehtoja Eskolle. Toiset tutkijat puolestaan ilmoittivat selkeästi olevansa hyviä 

vaihtoehtoja.  

 

 

  



74 
 

4.4 Kampanjan herättämä keskustelu 

 

Kampanja kirvoitti sosiaalisessa mediassa keskustelua tieteestä ja tutkijan julkisuudesta. 

Kampanjan saama vastaanotto oli pääsääntöisesti positiivista. Lukuisissa kampanjaa 

koskevissa twiiteissä ja Facebook-viesteissä tempausta kiiteltiin ja kuvattiin tarpeelliseksi 

(esim. H1). Kampanjan katsottiin esimerkiksi osoittavan, että tiedeviestintä on muuttunut 

“luvalliseksi” ja “jopa ihailtavaksi” (H2).  

 

Myös moni kampanjassa ehdotettu tai itse itseään ehdottanut tutkija koki tempauksen 

piristäväksi. Muun muassa useita ehdotuksia saanut VTT:n tutkija Arho Suominen (H3) 

kirjoitti kampanjan olevan “hyvä mahdollisuus tuoda esille tutkimustani ja osaamistani, 

ehkä hieman eri muodossa kuin normaalisti”. Suominen (H3) jatkoi 

Uskon lisäksi että suurin osa tutkijoista, kuten itsekin, kerron tutkimuksestani 

mielelläni ja haluan nähdä sitä hyödynnettävän. Toivottavasti #vaihtoehtoeskolle 

kampanja mahdollistaa sen että minulla ja muilla tutkijoilla on tulevaisuudessa 

enemmän mahdollisuuksia kohdata ihmisiä jotka ovat kiinnostuneita työstämme 

sekä sen tuloksista. (H3.) 

 

Twitterissä ja Facebookissa keskusteltiin kuitenkin kampanjan tiimoilta siitä, onko 

tutkijoiden todella suotavaa ilmoittaa itseään julkisuuteen sopiviksi asiantuntijoiksi. 

Muutama keskustelija paheksui tällaista, mutta kun kampanjan järjestäjät kysyivät ihmisten 

mielipidettä asiaan Facebookissa (H4), kaikki kysymykseen vastanneet pitivät kritiikkiä 

aiheettomana. Vastauksissa todettiin muun muassa näin: “Hauskaa, että itsensä 

(tutkimusalansa) nostamista esille karsastetaan kun valtaosa tutkijoista kuitenkin joutuu 

kaupittelemaan itseään (tutkimustaan/alaansa) rahoituksen toivossa” (H5), “Tottakai kissa 

saa nostaa oman häntäänsä. Miksi ei saisi?” (H6) ja “Saahan muissakin töissä kertoa 

osaamisestaan (siihen oikein kannustetaan), niin miksei sitten tutkijana saisi?” (H7). 

Aihetta sivusi myös Maanmittauslaitoksen tutkija Maaria Nordman (Maanmittauslaitos.fi 

20.11.2017), joka nosti esille tutkijoiden “yleisen arkuuden pitää meteliä itsestään” ja pohti 

“mikä siitä oman hännän nostamisesta tekee niin nolosteltavaa ja vaikeaa”. Lisäksi 
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sosiaalisessa mediassa tähdennettiin, että jos tieteilijät eivät saisi ehdottaa itseään 

asiantuntijalähteiksi, kampanjan lopputuloksena esiin nousisi vain suuren yleisön jo 

entuudestaan tietämiä tutkijoita (H8). 

 

Tempaus asiantuntijaviestinnän moniäänisyyden puolesta koettiin yleisesti ottaen 

tarpeelliseksi. Eräs kampanjan järjestäneen Kaskas Median työntekijöistä (H9) perusteli 

tarvetta kampanjalle Twitterissä näin: “Jos nuori ei löydä samaistuttavaa hahmoa 

julkisuudessa olevista tieteentekijöistä, hän ei harkitse tutkijan ammattia varteenotettavana 

vaihtoehtona. Myös siksi tarvitsemme #vaihtoehtoeskolle!” 

 

Luonnonsuojelubiologi Panu Halme (H10) puolestaan totesi Twitterissä, että joka alalle 

tarvitaan monta näkyvää tutkijaa eli “Eskoa”, jotta “yhden menetys ei tuhoa keskustelua”. 

Halme viittasi luonnon monimuotoisuuteen liittyvään keskusteluun, jonka on sanottu 

heikentyneen alan tunnetuimman suomalaistutkijan Ilkka Hanskin kuoltua vuonna 2016 

(emt.). 

 

Toimittajat olivat yksi kampanjan erityisistä kohderyhmistä. Eräs toimittaja kommentoi 

Twitterissä (H11) tunnistavansa ongelman sopivien tutkijoiden löytämisessä juttuja varten. 

Hän totesi, että “on välillä hyvin vaikeaa keksiä sopivaa tutkijaa alustamaan tai 

haastateltavaksi”. Toinen toimittaja (H12) lupasi jatkossa “penkoa juttuihinsa 

haastateltaviksi tuntemattomampia tutkijoita. Julkisen asiantuntijuuden ei pidä kasaantua 

vain harvoille”. Kampanjan aikana sosiaalisessa mediassa myös toivottiin ja luvattiinkin 

useampaan otteeseen, että jatkossa asiantuntijoita olisi mahdollista löytää aiempaa 

helpommin. Kampanjan järjestäjät ja keskusteluun sosiaalisessa mediassa osallistuneet 

haastoivat organisaatioita tuomaan tutkijoitaan paremmin esille (H13). Osa myös lupasi 

tehdä näin (H14 & H15). Lisäksi tutkijoiden toivottiin tulevan laajemman julkisuuden 

lisäksi tutummiksi omissa työyhteisöissään (H16). 

 

Sosiaalisessa mediassa pohdittiin myös, miksi juuri Esko Valtaoja on niin näkyvä ja 

tunnettu tiedehahmo. Osa kommentoijista korosti sitä, että Valtaojaa ei pidä korvata, vaan 
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hänelle pitäisi saada julkisuuteen seuraa, “eli tutkijoita, jotka osaavat popularisoida tiedettä 

ja saavat aikaan positiivista pöhinää” (H17). Twitterissä myös kysyttiin, voitaisiinko 

muitakin tutkijoita kannustaa Valtaojalle ominaiseen positiivisuuteen (H18). Twitterissä 

kuitenkin huomautettiin kampanjan pyörähtäessä käyntiin, että tiede ja tutkimus ovat 

lähinnä yhteisöjä (H19), tutkimusryhmiä (H20) ja yhteistyötä, ei “yksittäisiä 

sankaritutkijoita” (H21) tai “yksittäisiä tietäjiä tikun nokassa” (H19). 

 

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola kirjoitti kampanjasta ja 

Esko Valtaojan suosiosta Suomen Luonnon #muutos-verkkolehteen (#muutos-verkkolehti 

22.11.2017). Yksittäisten tutkijoiden medianäkyvyys on Jaakkolan mukaan tieteen kannalta 

tärkeää, sillä “ihminen janoaa samaistumiskohteita”. Jaakkolan mukaan Valtaojan suosiota 

selittää se, että hän kertoo rohkeasti näkemyksiään muustakin kuin tutkimusalastaan 

tähtitieteestä. Ongelma yksittäisille tutkijoille keskittyneessä julkisuudessa ja kattavassa 

asiantuntijaroolissa on kuitenkin se, ettei yleisö välttämättä tiedä, perustuvatko tutkijan 

esittämät näkemykset hänen oman tieteellisen työnsä kautta saatuihin tietoihin vai vain 

valistuneeseen mielipiteeseen. (emt.) Jaakkolan mukaan julkisuuteen tarvitaankin nykyistä 

kirjavampi joukko tutkijoita selittämään työtään ja “vuoropuhelemaan ja väittelemään 

maailmasta erilaisten tieteenalojen äänillä” (emt.). Sivistystyöntekijöiden Piia Alvesalon 

kirjoitus kampanjan ajalta (Sivistystyönantajat 22.11.2017) sivuaa samaa teemaa. Alvesalo 

kirjoitti tieteen yllä olevasta näkymättömyysviitasta, joka peittää sen, että tiede 

keksintöineen on todella oleellinen osa jokapäiväistä elämäämme. Kun keksintöihin 

johtanut tutkimustyö ei ole näkyvää, tiedettä ei myöskään arvosteta (emt.). Jaakkolan 

(#muutos-verkkolehti 22.11.2017) mukaan ratkaisu näihin tiedeviestinnän haasteisiin on 

“aktiivinen tutkijuus”, joka on rohkeaa ja ymmärtävää julkista vuoropuhelua tutkimuksesta.  

 

Suosituksi twiitiksi kampanjan aikana nousi Lotta Aarikan (H22) toive, ettei tiede 

“tarkoittaisi niin yksinomaan luonnontieteitä ([vaan] joskus jopa yhteiskuntatieteitä) 

populaarikeskustelussa ja mediassa”. Tiedettä Tytöille -hanke puolestaan toivoi 

kampanjassa nimettävän erityisesti naistutkijoita (H23). Vain yksittäiset Vaihtoehto Eskolle 

-kampanjaa kommentoineet tutkijat eivät pitäneet tempauksesta (esim. H24 ja H25), mutta 
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useampikin kommentoi löytäneensä sen kautta itselleen uusia mielenkiintoisia tuttavuuksia 

(esim. H26).  

 

Kampanja nousi esiin sosiaalisen median lisäksi joukkotiedotusvälineissä. Se mainittiin 

muun muassa Ylen verkkosivujen tiedeaiheisessa jutussa (Yle 25.11.2017), televisiossa 

(MTV3 Huomenta Suomi 22.11.2017) ja useissa eri yhteyksissä radiossa (YleX 

15.11.2017, Radio Suomi Jyväskylä 20.11.2017, Radio Moreeni 21.11.2017, Yle 

Ykkösaamu 24.11.2017). Demokraatti (14.11.2017), Kauppalehti (14.11.2017), Päivän 

Lehti (15.11.2017) ja Markkinointi & Mainonta (17.11.2017) julkaisivat jutut kampanjan 

alkamisesta.  

 

Esko Valtaojan itsensä mukaan kampanja oli menestyksekäs, ja “etenkin yliopistossa 

työskentelevät ihmiset aktivoituivat ja tarjoutuivat vaihtoehdoksi Eskolle” (Kauppalehti 

20.1.2018). Kauppalehdessä (emt.) kampanjan jälkeen julkaistun jutun mukaan Valtaoja 

lähti mukaan tempaukseen siksi, että halusi kohentaa suomalaisen tieteen näkyvyyttä.  

 

Negatiivisimmat kommentit kampanjasta esitti Tekniikan Maailman päätoimittaja Reijo 

Ruokamo lehden verkkosivuille (Tekniikan Maailma 16.11.2017) kirjoittamassaan 

kommentissa. Ruokamon mukaan “Vaihtoehto Eskolle on hölmö kampanja. Siinä pyritään 

keinotekoisesti nostamaan julkisuuteen tutkijoita, jotta julkisuudessa olisi muitakin 

tutkijoita kuin Esko Valtaoja.” Ruokamon mukaan tiedeyhteisö “hakee kansalta tukea 

mukavan populistisella tavalla”. Ruokamo kommentoi, että  

Jos tiedeyhteisö ja viestintätoimisto olisivat miettineet noin sekunnin, he olisivat 

keksineet, miksi Valtaoja on niin tunnettu ja muut eivät. Minäpä kerron: Valtaoja 

puhuu asioista, joita me emme voi ymmärtää. Emme siis voi olla eri mieltäkään. 

Valtaoja puhuu isoista asioista, maailmankaikkeudesta ja semmoisesta. Sen lisäksi 

hän on hyvä esiintyjä, leppoisan oloinen heppu ja hänellä on tiedemiehen parta. 

(emt.) 

Ruokamo esitti myös, että toimittajat osaavat löytää sopivat tutkijat Suomen Akatemian 

Etsi Xpertti -toimittajapalvelun kautta (Tekniikan Maailma 16.11.2017). Väite ja 
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Ruokamon muut kommentit kampanjasta saivat Twitterissä myös vastalauseita (esim. H27 

& H28). 

 

Biologi, kirjailija Tiina Raevaara kysyi Suomen Kuvalehden blogissaan (Suomen Kuvalehti 

17.11.2017) tutkijoilta, haluavatko he olla julkisuudessa asiantuntijoita vai nimenomaan 

“vaihtoehtoja Esko Valtaojalle”. Raevaaran mukaan Esko Valtaojan ylivertainen tunnettuus 

ei ole suoraan syy-seuraussuhteessa siihen, että asiantuntijajulkisuus Suomessa keskittyy 

liian harvoille. Raevaaran mukaan Valtaoja on viime vuosina esiintynyt mediassa 

varsinaisen asiantuntijakommentaattorin sijaan lähinnä tiedetaustaisena yleisjulkkiksena ja 

“kokonaisnäkemyksellisenä yleiskommentaattorina”. Raevaara kysyi tekstissään, oliko 

kampanjan tavoite tuoda esiin tällaisia tiedetaustaisia yleiskommentaattoreita, joita tiedettä 

seuraamattomatkin ihmiset voivat tunnistaa, vai “uusia nimiä uutisjournalismiin 

kommentoimaan maailman tapahtumia tieteenalansa asiantuntijoina”. Raevaaran mukaan 

molemmat tavoitteet ovat tärkeitä, eikä kummankaan roolin keskittyminen yksittäisille 

tieteilijöille ole hyvä asia. (emt.) Raevaara ohjeisti tutkijoita siis miettimään, mitä he 

haluavat: “Jos haluat uudeksi Valtaojaksi, tee asioita, jotka johtavat siihen” (emt.). 

Raevaara jatkoi 

Kirjoita yleistajuisia ja ”kerronnaltaan taidokkaita” tekstejä (sellaisia Tieto-

Finlandia-raati haluaa), ole persoonallinen, mieleenpainuva ja räväkkä, kommentoi 

kaikkea muutakin kuin omaa tieteenalaasi, älä pelkää panna itseäsi likoon ja kertoa 

henkilökohtaisistakin asioista.  

 

Jos haluat päästä ääneen nimenomaan tieteenalasi asiantuntijana, keskity siihen. 

Kirjoita aiheestasi blogi- ja lehtitekstejä, twiittaa viestiäsi näkyviin, luo verkostoja 

toimittajiin ja käytä niitä reippaasti, ja huolehdi tietenkin myös siitä, että sanomasi 

on yleistajuista ja kiinnostavaa. Ja kun kutsu mediaan tulee, ole asiallinen, 

itsevarma, yhteistyökykyinen ja selkeä. (emt.) 

 

Myös poliittisen viestinnän tutkija Mari K. Niemi kirjoitti kampanjasta Suomen 

tiedetoimittajain liiton sivuilla (Suomen tiedetoimittajain liitto 5.12.2017). Niemi pohti 
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akatemiatutkija Hanna Wassin, yliopistonlehtori Leena Malkin ja tutkijatohtori Johanna 

Vuorelman kanssa tekstissä, mitä median asiantuntijaksi ryhtyvän tutkijan kannattaa ottaa 

huomioon. Edellä mainittujen tutkijoiden mukaan tieteentekijän kannattaa selkeyttää 

itselleen oma osaamisensa ja suhteensa tutkimuskohteeseensa. Wassin mukaan on hyvä 

huomioida, että tietyillä tutkimusaloilla tutkijan vastuulliseen rooliin kuuluu “muiden 

herättely ongelman huomaamiseen”, minkä vuoksi tutkijan täydellisestä objektiivisuudesta 

kaikkia aiheita kohtaan on turha puhua. Tärkeää on kuitenkin, että vastapuoli tietää, mitkä 

ovat tutkijan pyrkimykset ja rooli, jossa hän esiintyy. (Suomen tiedetoimittajain liitto 

5.12.2017.) 

 

Niemi huomautti kirjoituksessa (emt.), ettei julkisessa asiantuntijaroolissa menestyminen 

välttämättä vaikuta siihen, miten pätevästi tutkijan katsotaan onnistuvan työssään tai 

paranna tutkijan mahdollisuuksia yliopistollisia tehtäviä täytettäessä. Myös Esko Valtaoja 

totesi kampanjasta tehdyssä jutussa (Kauppalehti 20.1.2018), ettei hänen saamansa 

mediajulkisuus “valtakunnan Eskona” ole tuonut hänen omalle tutkimukselleen hyötyä. 

Niemi (Suomen tiedetoimittajain liitto 5.12.2017) korostaakin kollegiaalisen tuen ja 

kannustuksen tärkeyttä julkisuudessa esiintyviä asiantuntijoita kohtaan, etenkin siksi että 

yliopistot eivät tue itseään julkisuudessa likoon laittavia tutkijoitaan erityisen hyvin. Lisäksi 

Niemi neuvoi paljon median huomiota saavia tieteentekijöitä vinkkaamaan toimittajille 

tiedoksi nuorempia, kenties aiheesta paremmin tietäviä tutkijoita. (emt.) 

 

Kampanja myös liitettiin sekä sosiaalisessa mediassa että Helsingin Sanomissa 

lastenpsykiatri Jari Sinkkosen kampanjan aikana tekemiin lausuntoihin lasten sukupuolten 

moninaisuudesta. Moni oli Sinkkosen kanssa eri mieltä, ja toivoi toimittaja Janna Rantalan 

kolumnin (Helsingin Sanomat 23.11.2017) tavoin myös kampanjaa “Vaihtoehto Jarille” tai 

“Vaihtoehto Sinkkoselle” (H29).  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Vaihtoehto Eskolle oli tiedeviestintäkampanja, joka onnistui tavoitteessaan aktivoida 

suomalaisia nimeämään päteviksi tietämiään tutkijoita. Kampanjan aikana nostettiin esiin 

lähes tuhat yksittäisinä niminä ehdotettua tieteentekijää. Kun mukaan lasketaan myös 

muuten kuin yksittäin mainitut tutkijat, kampanjan aikana ehdotettujen tieteentekijöiden 

lista on tuhansien nimien pituinen. 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja oli Suomen mittakaavassa näkyvä tempaus, sillä se tavoitti 

tapahtuma-aikanaan Facebookissa satoja tuhansia ja Twitterissä potentiaalisesti jopa 1,4 

miljoonaa ihmistä (Kaskas Media 2018). Twiittejä aihetunnisteella #vaihtoehtoeskolle 

kertyi kampanjan aikana 1554 twiittaajalta kaikkiaan 3221 kappaletta (emt.). Lukema 

kertoo kampanjan saamasta huomattavasta suosiosta sosiaalisessa mediassa. 

Vertailukohdaksi voi ottaa esimerkiksi suositut, Helsingissä ja Tampereella tammikuussa 

2017 vietetyt Tieteen päivät, joiden aikana tunnisteella #tieteenpäivät twiitattiin noin 550 

kertaa (Tauriainen 2017, 21). Kaskas Median perustajan Annina Huhtalan mukaan 

(Markkinointi & Mainonta 22.1.2018) Vaihtoehto Eskolle -tempauksen suosio ylitti sen 

järjestäjienkin odotukset. 

 

Kampanjan aikana yksittäisinä niminä ehdotetut 989 tieteentekijää tekevät tutkimusta hyvin 

monipuolisilla aloilla. Kampanjassa ehdotetut Suomen yliopistoissa työskentelevät tutkijat 

tekevät työtään yhteensä 46 eri tiedekunnassa ja kaikki kampanjassa ehdotetut tieteentekijät 

kaikkiaan 40 erilaisella tutkimusalalla. Kampanjassa ehdotettiin tutkijoita yhteensä 134 eri 

organisaatiosta, mukaan lukien kaikista Suomen yliopistoista. 

 

Suomalaisyliopistojen tutkijoista tiedekunnittain selvästi eniten ehdotuksia keräsivät 

humanististen (87 ehdotettua tutkijaa) ja yhteiskuntatieteellisten (68 tutkijaa) tiedekuntien 

tutkijat. Kolmanneksi eniten ehdotettiin tutkijoita matemaattis-luonnontieteellisistä 

tiedekunnista (39 tutkijaa). Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien tutkijat 

olivat muutenkin ehdotuksissa vahvasti edustettuina: edellä mainittujen tiedekuntien lisäksi 
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humanistis-yhteiskuntatieteellisestä sekä yhteiskunta- ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta 

ehdotettiin yhteensä 50 tutkijaa. Eräs kampanjaan osallistunut twiittaaja toivoi, että 

luonnontieteiden lisäksi myös yhteiskuntatieteet mahtuisivat käsitteen ’tiede’ alle julkisessa 

keskustelussa ja mediassa. Näkyvyyttä erilaisten ihmistieteiden edustajille kaivataan myös 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa kertyneiden ehdotusten perusteella.  

 

Suomalaisyliopistojen tiedekuntiin perustuva luokittelu oli objektiivisin tapa analysoida 

kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden tieteenaloja. Tiedekuntiin pohjautuva jako ei ole 

kuitenkaan välttämättä kuvaavin tapa vertailla kampanjassa ehdotettujen tieteilijöiden 

tutkimusaloja, sillä samaa aihepiiriä voi tutkia eri yliopistoissa eri tiedekunnissa. Loin siksi 

tulosten analysointia varten myös erillisen “tutkimusala”-muuttujan, jonka 40 eri 

kategoriaan luokittelin kampanjassa ehdotetut tutkijat. Tein luokittelun subjektiivisen 

harkintani mukaan. Luokittelu on suurpiirteinen, mutta antaa mielestäni tiedekuntajakoa 

yksityiskohtaisemman kuvan siitä, millaisten tieteenalojen tutkijoita kampanjassa nousi 

esiin. Eri tutkimusaloihin luokittelemani tutkimusaihepiirit ovat avattuina tämän tutkielman 

alaluvun 3.4.1 taulukossa 2. 

 

Yllä kuvaamani tutkimusalakohtainen vertailu paljasti, että suomalaisyliopistoista eniten 

ehdotettiin historian ja kulttuurin (82 ehdotettua tutkijaa) sekä lääke- ja terveystieteiden (67 

tutkijaa) tutkijoita. Vertailtaessa kaikkia kampanjassa ehdotettuja tieteentekijöitä (myös 

muita kuin suomalaisyliopistoissa työskenteleviä tutkijoita) eniten ehdotuksia keräsivät 

lääke- ja terveystieteiden tutkijat (100 tutkijaa). Tässä kaikkien tutkijoiden vertailussa 

toiseksi eniten ehdotuksia saivat historian ja kulttuurin (93 tutkijaa) ja kolmanneksi eniten 

sosiaalitieteiden (79 tutkijaa) tieteentekijät. Myös bio- ja ympäristötieteiden (58 tutkijaa) ja 

geotieteiden (55 tutkijaa) aloilta ehdotettiin yli viittäkymmentä tutkijaa. Erot tutkimusalojen 

välillä eivät olleet erityisen suuria.  

 

Kampanjassa ehdotettujen tutkijoiden nimilista on mittava. Sen analysointi auttoi luomaan 

kuvaa siitä, millaisille tieteentekijöille suomalaiset toivoisivat asiantuntijanäkyvyyttä. 

Alakohtaisia tuloksia on kuitenkin syytä tulkita varovasti, sillä moni tutkimus on 
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poikkitieteellistä, eikä pelkästään yhtä täsmällistä tutkimusalaa ole joka tieteentekijän 

kohdalla välttämättä mahdollista määrittää. Lisäksi täytyy huomioida, että tein luokittelun 

ehdotettujen tieteentekijöiden tutkimusaloista sen pohjalta, mitä tietoja tutkijoista 

ehdotusten yhteydessä mainittiin ja mitä heistä heidän organisaatioidensa sivuilla kerrottiin. 

Tulosten perusteella voi kuitenkin päätellä, että kampanjan osallistujat toivovat näkyvyyttä 

niin ihmistieteiden kuin niin sanottujen kovempienkin tieteiden edustajille.  

 

Eri organisaatioista eniten ehdotuksia keräsivät Suomen suurimman yliopiston eli Helsingin 

yliopiston tutkijat (185 ehdotettua tutkijaa). Myös Tampereen yliopistosta löytyi yli sata 

vaihtoehtoa Eskolle (103 tutkijaa). Kolmanneksi eniten tutkijoita ehdotettiin Turun 

yliopistosta (80 tutkijaa). Vertasin myös kampanjassa eri yliopistoista ehdotettujen 

tutkijoiden määrää yliopistojen kokoon. Vertailtaessa vähintään tuhat tutkintoa vuodessa 

tuottavia yliopistoja suhteessa tutkintomäärään eniten ehdotuksia saivat Tampereen 

yliopiston, sitten Helsingin ja Turun yliopistojen tutkijat. Niukimmin ehdotuksia yliopiston 

tutkintomäärään nähden keräsivät Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston, Åbo Akademin ja 

Vaasan yliopiston tutkijat. Ammattikorkeakouluista eniten ehdotuksia keräsivät Suomen 

suurimman ammattikorkeakoulun eli Metropolian tieteentekijät. Kampanjassa ehdotettiin 

kaikkiaan kuuden ammattikorkeakoulun tutkijoita.  

 

Tiedeviestintätoimisto Mundis Communications vertaili suomalaisyliopistojen näkyvyyttä 

suomenkielisessä uutisoinnissa vuonna 2016 (Suomen tiedetoimittajain liitto). 

Lukumäärällisesti vertailtuna ylivoimaisesti suurin osa tutkimustulosuutisista koski 

Helsingin yliopistoa, jonka jälkeen Turun ja Itä-Suomen yliopistoja. Opiskelijamääriin 

suhteutettuna eniten mediassa näkyi Turun yliopisto, jonka perässä Helsingin ja Tampereen 

yliopistot. (emt.) Vaihtoehto Eskolle -kampanjan yliopistokohtaiset tulokset heijastelevat 

yliopistojen tutkimustulosten saamaa näkyvyyttä kotimaisessa mediassa. 

 

Yliopistojen lisäksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THL:n, Luonnonvarakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Työterveyslaitoksen, Ilmatieteen 

laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat saivat paljon ehdotuksia. Edellä 
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mainituista organisaatioista ehdotettiin kustakin yli kymmentä tutkijaa. Edellä mainittujen 

organisaatioiden tutkimusaihepiirit ovat hyvin moninaiset, mikä vahvistaa kuvaa siitä, että 

kampanjassa nousi esiin tutkijoita kattavasti erilaisilta tieteenaloilta.  

 

Akateemiselta virka-arvoltaan vanhimmat tieteentekijät eli professorit saivat kampanjassa 

eniten ehdotuksia: heitä oli yli kolmasosa kaikista ehdotetuista tieteilijöistä. Tutkijoiden 

omien organisaatioiden tekemistä ehdotuksista yli puolet oli professoreita. Tulos ei ole 

kovin yllättävä, sillä professoreiden voidaan olettaa olevan organisaatioiden tieteellisesti 

ansioituneimpia tutkijoita ja niille mieluisimpia keulakuvia. Lisäksi he ovat todennäköisesti 

jo näkyneet julkisuudessa nuorempia tutkijoita useammin. Toisaalta on mielenkiintoista, 

että kampanjassa ehdotetuista yliopistotutkijoista lähes viidennes oli tohtorikoulutettavia. 

Osittain tämä selittyy sillä, että tohtorikoulutettavat olivat kampanjassa tieteentekijöistä 

kaikkein innokkaimpia ehdottamaan itseään. Lisäksi väitöskirjatutkijoiden ehdottamista 

perusteltiin muun muassa sillä, että he ovat usein alastaan hyvin innostuneita ja siten 

virkistäviä vaihtoehtoja.  

 

Mielenkiintoinen tulos oli, että naistutkijoita ehdotettiin kampanjassa selvästi miestutkijoita 

enemmän. Yhteensä ehdotusten joukossa oli 565 nais- ja 423 miestutkijaa. Myös 

organisaatiot ehdottivat useammin nais- kuin miestutkijoitaan. Nykyään hieman yli puolet 

Suomessa tohtoriksi valmistuvista on naisia (Valtioneuvosto 2016, 25). Kaikista Vaihtoehto 

Eskolle -kampanjassa ehdotetuista tutkijoista naisia oli noin 57 prosenttia, eli heitä 

nostettiin esiin suunnilleen tohtoroituvien tutkijoiden sukupuolijakauman mukaisesti. 

Professoreista naisia on Suomessa vain noin 30 prosenttia (Opetushallinto 2014, 26), mutta 

kampanjassa nimetyistä suomalaisyliopistojen professoreista naisia oli noin 45 prosenttia. 

Naisprofessoreita ehdotettiin siis kampanjassa heidän lukumääräänsä suhteutettuna hieman 

miesprofessoreita enemmän. 

 

Kiinnostavaa oli myös, että miehet ehdottivat useammin mies- kuin naistutkijoita ja naiset 

useammin nais- kuin miestutkijoita. Naiset ehdottivat 348 naistutkijaa ja 198 miestutkijaa, 

ja miehet 118 miestutkijaa ja 82 naistutkijaa. Perusteluissa nostettiin joidenkin ehdotettujen 
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naisten kohdalla esiin sukupuoli, esimerkiksi jos ehdotettua tutkijaa kuvailtiin 

“voimanaiseksi” tai “inspiroivaksi lasikaton rikkojaksi”. Siksi uskon osan kampanjaan 

osallistuneista ihmisistä ehdottaneen naistutkijoita ainakin osittain kannanottona 

naisasiantuntijoiden laajemman julkisen näkyvyyden puolesta. Kampanja koettiin kenties 

tilaisuudeksi tuulettaa julkisuuden suppeaa ja miesvaltaista asiantuntijakaartia (ks. esim. 

Niemi & Pitkänen 2016, Pitkänen & Niemi 2016). Esimerkiksi erästä ehdotettua 

naistutkijaa kuvailtiin “vaihtoehdoksi ankeille taloussedille”. Myös esimerkiksi Tiedettä 

Tytöille -hanke toivoi, että kampanjassa nimettäisiin erityisesti naistutkijoita. Toisaalta on 

kiintoisaa, että miehetkin nimesivät enemmän miehiä kuin naisia. Mielenkiintoinen 

jatkoselvityksen aihe olisi, mistä tällaiset erot miesten ja naisten tekemien ehdotusten 

sukupuolijakaumassa johtuivat. Tuloksia voisi tulkita syvällisemmin myös tutkimalla niin 

tiedeyhteisön kuin suuren yleisön suhtautumista mies- ja naistutkijoihin. 

 

Pitkänen ja Niemi (2016, 10) tutkivat suomalaisten yhteiskuntatieteilijöiden suhtautumista 

mediayhteistyöhön ja havaitsivat, että niin mies- kuin naistutkijat kokevat tutkimuksensa 

kiinnostavaksi ja olisivat innokkaita ryhtymään asiantuntijoiksi mediassa. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat havaintoa: Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa ehdotetut 

suomalaisyliopistojen yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien (sisältäen tutkijat 

yhteiskuntatieteellisistä tiedekunnista sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisestä ja 

yhteiskunta- ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta) tutkijat olivat suurimmaksi osaksi naisia 

(70 naista ja 48 miestä). Näistä yhteiskuntatieteilijöistä kahdeksan naista ja neljä miestä 

ehdottivat itseään sopiviksi vaihtoehdoiksi Eskolle.  

 

Naiset myös osallistuivat kampanjaan huomattavasti miehiä aktiivisemmin: naiset 

ehdottivat kampanjassa yhteensä 547 tutkijaa ja miehet vain 200 tutkijaa. Suomalaisnaiset 

käyttävät Twitteriä suomalaismiehiä vähemmän (DNA:n somebarometri 2017), mutta 

Twitterissä Vaihtoehto Eskolle -kampanjaan osallistuneista yli 70 prosenttia oli naisia. 

Kiinnostava jatkotutkimusaihe olisi, miksi miehet eivät osallistuneet kampanjaan läheskään 

yhtä aktiivisesti kuin naiset.  
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Suurin osa kampanjaan osallistuneista henkilöistä oli tieteentekijöitä: he ehdottivat 

kampanjassa yhteensä 461 kollegaansa tai itseään. Itseään ehdotti 75 tutkijaa. Kampanjan 

tuloksille tyypillisesti myös itseään ehdottaneista tutkijoista suurin osa oli naisia. Itseään 

ehdottaneista tieteentekijöistä professoreita oli 10, tutkijoita 14 ja tohtorikoulutettavia 21. 

Tulos on mielenkiintoinen ja kuvaa uskoakseni sitä, että nuorilla tutkijoilla on paljon intoa 

esiintyä asiantuntijoina. Professoreilla tunnettuutta ja asiantuntijanäkyvyyttä saattaa olla 

heidän omasta mielestään jo tarpeeksi. Suuri itseään ehdottaneiden tohtorikoulutettavien 

määrä voi viitata myös siihen, että he käyttävät sosiaalista mediaa vanhempia tutkijoita 

luontevammin ja osallistuivat kampanjaan senkin vuoksi suhteellisen aktiivisesti. Nuoret 

tutkijat ovat myös saattaneet omaksua erityisen hyvin ajatuksen tiedeviestinnän ja 

aktiivisen yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen tärkeydestä. Tieteilijät ammattiryhmänä 

ylipäätään olivat kampanjassa hyvin aktiivisia. Niinpä kampanjan tulokset heijastelevat 

vahvasti sitä, millaisille tieteentekijöille tutkijat itse toivoisivat näkyvyttä. Tutkijat 

osallistuivat sosiaalisessa mediassa näkyvästi myös kampanjasta käytyyn keskusteluun, ja 

suurin osa heistä piti tempausta tervetulleena. Tulokset vihjaavat siis siihen, että 

tiedeyhteisössä kaivataan nykyistä moniäänisempää julkista asiantuntijuutta, moni tutkija 

on itse valmis nykyistä suurempaan julkiseen asiantuntijarooliin, ja tutkijoiden nykyistä 

jakautuneemmalle julkiselle huomiolle on tiedeyhteisön voimakas tuki. 

 

Kampanja ei ollut kilpailu, eikä sen tarkoitus ollut selvittää, kuka Suomen tieteentekijöistä 

on suosituin tai paras vaihtoehto Eskolle. Tutkin kuitenkin, ketkä tieteentekijät saivat 

kampanjassa eniten ehdotuksia. Suosituin tieteilijä ehdotusten lukumäärässä mitattuna oli 

sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen. Ehdotusten lukumäärässä 

mitattuna suosituimpien ehdotusten joukossa oli tutkijoita monipuolisilta aloilta, mikä 

edelleen havainnollistaa kampanjassa nimettyjen tutkijoiden monipuolista kirjoa. Lisäksi 

suosituimpien kahdentoista tutkijan joukosta oli jälleen havaittavissa selkeä ero 

sukupuolten välillä: näistä eniten ehdotetuista tutkijoista naisia oli kymmenen ja miehiä 

kaksi. Kahdestatoista ehdotetuimmasta tutkijasta viisi ehdotti kampanjassa myös itseään, 

mitä voi pitää merkkinä siitä että moni heistä tietää myös itse olevansa sopiva vaihtoehto 

Eskolle.  
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Vaihtoehto Eskolle -kampanjan tuloksia ei kannata vertailla suoraan Tiedebarometrin 2016 

(24–31) tuloksiin, sillä kampanjan tarkoitus ei ollut Tiedebarometrin tyyliin testata 

kansalaisten kykyä nimetä tutkijoita, vaan aktivoida ihmiset kertomaan jo hyviksi 

tietämistään sellaisista. Tulokset paljastivat kuitenkin, että vuoden 2016 Tiedebarometrissa 

vähintään kaksi ääntä saaneista tieteenharjoittajista vain noin puolia ehdotettiin myös 

Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa. Niinpä kampanja onnistui tavoitteessaan tuoda esiin 

aiemmin tuntemattomampia tieteentekijöitä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että toisin 

kuin Tiedebarometrissa, Vaihtoehto Eskolle -kampanjaan osallistuneet henkilöt eivät olleet 

satunnaisesti valittuja, vaan oletettavasti jo lähtökohtaisesti tieteestä kiinnostunutta tai sitä 

työkseen tekevää yleisöä. 

 

Kampanjassa ehdotettuja tutkijoita perusteltiin vaihtoehdoiksi Eskolle tyypillisesti hyvin 

myönteisin ilmauksin. Perustelut sisälsivät usein leikkisiä kommentteja tai kehuja 

ehdotetulle tutkijalle. Perusteluissa kehuttiin usein esimerkiksi tutkijan ammattitaitoa, 

miellyttävää persoonaa tai kykyä selittää monimutkaisia asioita ymmärrettävästi. Osa 

itseään ehdottaneista tutkijoista ilmoitti vahvasti sopivansa vaihtoehdoksi Eskolle. Toiset 

itseään ehdottaneet tutkijat vaikuttivat asiasta hieman epävarmemmilta, kuten esimerkiksi 

perustelun “Ilmeisesti olen itsekin vaihtoehto Eskolle” sanamuodot antavat ymmärtää. 

Perustelujen tarkastelu havainnollisti kuitenkin, että monet kampanjassa ehdotetuista 

tutkijoista olisivat varmasti hyviä asiantuntijalähteitä median käytettäviksi. 

 

Myös keskustelu itse kampanjasta oli sosiaalisessa mediassa pääosin myönteistä. Kampanja 

lähti leviämään “omilla siivillään” nopeasti (Markkinointi & Mainonta 22.1.2018), ja 

ehdotuksia kertyi tasaiseen tahtiin kampanjan päättymiseen saakka. Kampanjaa koskevat 

sosiaalisen median keskustelut käsittelivät muun muassa sitä, saako tutkija ehdottaa 

tällaisessa tempauksessa itseään. Enemmistö kommentoijista ei nähnyt asiassa mitään 

ongelmaa. Kommenteissa todettiin muun muassa, että jos tutkijat eivät saisi ehdottaa 

itseään asiantuntijalähteiksi, kampanjan lopputuloksena esiin nousisi vain suuren yleisön jo 

entuudestaan tuntemia tutkijoita. Väitteellä saattaa olla perää, sillä kampanjassa itseään 
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ehdottaneista tieteentekijöistä suurin joukko oli tohtorikoulutettavia, eli oletettavasti suuren 

yleisön suhteellisen heikosti tuntemia tutkijoita. 

 

Monissa sosiaalisen median kommenteissa kehuttiin kampanjan lisäksi Esko Valtaojaa, 

joka on popularisoinut tiedettä ilmeisen onnistuneesti jo vuosikymmenten ajan. 

Tiedebarometrin (2016, 30) raportissa Valtaojan suosion todennäköiseksi syyksi ehdotetaan 

sitä, “ettei intomielisen valistajan puhe ole pysähtynyt vaikka virkaura onkin päättynyt”. 

Valtaoja itse otti kampanjan aikana kantaa (Kaskas Media 17.11.2017) siihen, miten 

tärkeää tutkimuksesta on viestiä. Hän totesi, että “maailma ei rakennu ilman tietoa, ja siksi 

sitä pitää suorastaan tyrkyttää”. Valtaoja sanoi lisäksi, että omalla innostuneisuudellaan 

tutkija saa muutkin innostumaan (emt.). Valtaoja esiintyy mediassa usein myös hyvin 

laajassa asiantuntijaroolissa, eivätkä hänelle kohdistetut kysymykset läheskään aina liity 

ainoastaan hänen tutkimusalaansa tähtitieteeseen. Tiina Raevaara tiivisti Suomen 

Kuvalehden (Suomen Kuvalehti 17.11.2017) verkkosivuilla julkaistussa blogissa, että 

Valtaojan suuriin saappaisiin hyppääminen tarkoittaisi tutkijalle käytännössä ryhtymistä 

tiedetaustaiseksi yleisjulkkikseksi, jonka mediaesiintymiset eivät rajoittuisi vain 

tiedeaiheisiin juttuihin. Siksi tiedeviestivän tutkijan kannattaa miettiä tarkkaan, mihin vetää 

omat rajansa julkisen asiantuntijuuden ja esiintymisten aihepiirien suhteen (emt.).  

 

Kampanja pyrki puuttumaan siihen, että suomalaiset eivät tunne tutkijoita eivätkä tiedä 

miten tiedettä tehdään (Kaskas Media 18.1.2018). Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe 

olisi selvittää, millainen kampanjan vaikutus tutkijoiden tunnettuuteen lopulta oli. Kaskas 

Median perustajan Annina Huhtalan mukaan kampanjan lopullinen vaikutus nähdään 

seuraavassa Tiedebarometrissa (Markkinointi & Mainonta 22.1.2018). Toisaalta ennen 

Esko Valtaojaa Leena Peltonen-Palotie oli pitkään Tiedebarometrin tutkijoita koskevan 

nimeämistehtävän ylivoimainen kärkinimi. Lähihistorian valossa tunnettuus vaikuttaa siis 

Suomessa keskittyvän tietyille harvoille tieteentekijöille. On tietenkin myös mahdollista, 

että Vaihtoehto Eskolle -kampanja nimenomaan vakiinnutti Esko Valtaojan asemaa 

kaikkien tuntemana tieteilijänä, koska se toi hänen nimeään niin vahvasti esille.  
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Toimittajat olivat yksi kampanjan erityisistä kohderyhmistä (Vaihtoehto Eskolle -sivusto 

2018), koska median valinnat asiantuntijalähteiden suhteen vaikuttavat suuresti tutkijoiden 

näkyvyyteen (ks. esim. Pitkänen & Niemi 2016). Toimittajia pyydettiin kampanjassa 

miettimään jatkossa tarkkaan, kenet valitsevat asiantuntijalähteekseen (Vaihtoehto Eskolle -

sivusto 2018). Tutkijoiden nykyistä monipuolisempi hyödyntäminen journalismissa ja 

julkisessa keskustelussa olisi tärkeää journalismin laadun ja yhteiskunnallisen keskustelun 

monipuolisuuden kannalta (Pitkänen & Niemi 2016, 14). Journalistit ja muut viestintäalalla 

työskentelevät osallistuivatkin kampanjaan ja tutkijoiden ehdottamiseen aktiivisesti. 

Toimittajakyselyn avulla voisi tutkia, ovatko toimittajat kampanjan jälkeen todella 

harkinneet aiempaa enemmän juttujensa asiantuntijalähteitä.  

 

Kaiken kaikkiaan Vaihtoehto Eskolle -kampanja osoitti, että Suomessa on tuhansia 

asiantuntijajulkisuuteen sopivia tieteentekijöitä yli sadasta organisaatiosta ja hyvin 

monipuolisilta tutkimusaloilta. Vain pientä osaa Suomen tutkijoista ja heidän 

asiantuntemuksestaan hyödynnetään tällä hetkellä mediassa ja julkisessa keskustelussa. 

Kampanjan tulokset vihjaavat, että kansalaiset ja etenkin tiedeyhteisö kaipaavat nykyistä 

moniäänisempää julkista asiantuntijuutta, ja että moni tutkija on itse valmis astumaan 

julkisen asiantuntijan rooliin. Niinpä tieteentekijöiden nykyistä laajemmin jakautuneelle 

julkiselle huomiolle on tutkijoiden voimakas tuki. Koska tutkijat itse ehdottivat 

kampanjassa aktiivisesti muita tieteilijöitä ja itseään, tulokset heijastelevat vahvasti 

tiedeyhteisön toiveita mediaan sopivista asiantuntijoista. Tulokset viittaavat myös siihen, 

että erityisesti naisasiantuntijoille kaivataan nykyistä enemmän huomiota. Jatkotutkimusta 

aiheen tiimoilta voisi tehdä muun muassa siitä, vaikuttiko kampanja tieteilijöiden 

tunnettuuteen ja medianäkyvyyteen Suomessa. Aihetta voisi tutkia selvittämällä, onko 

mediassa esiintynyt kampanjan jälkeen aiempaa monipuolisempi kaarti tutkijoita, ja ovatko 

kampanjassa ehdotetut tieteentekijät saaneet kampanjan tiimoilta yhteydenottoja 

toimittajilta. 

 

Vaihtoehto Eskolle -kampanja oli sosiaalisessa mediassa onnistuneesti lentoon lähtenyt 

aloite, joka hurrasi tieteelle ja sen tekijöille. Vaihtoehto Eskolle rohkaisi ja kannusti 
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tutkijoita tiedeviestintään, toimittajia aiempaa monipuolisempien asiantuntijoiden 

hyödyntämiseen ja kansalaisia tieteestä innostumiseen. Olen tässä pro gradu -työssäni 

koonnut tämän tehokkaan tiedeviestintätempauksen annin. Tämänkään kampanjan jälkeen 

suomalaiset eivät tiputtele tutkijoiden nimiä ulkomuistista yhtä hyvin kuin urheilijoiden, 

mutta moni kampanjaan liittyvään keskusteluun osallistunut kommentoi tutustuneensa 

tempauksen ansiosta itselleen aiemmin tuntemattomiin tieteentekijöihin. Kaikki 

kampanjassa esitetyt, tutut ja aiemmin tuntemattomat, vaihtoehdot Eskolle löytyvät tämän 

tutkielman liitteistä. Aineisto eli lista kampanjassa ehdotetuista tutkijoista lähetetään myös 

arkistoitavaksi Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tutkimusaineisto. 

 

Tutkimusaineisto, eli kaikki vaihtoehdot Eskolle tutkimuksessa analysoitujen muuttujien 

kera löytyvät osoitteesta https://drive.google.com/drive/folders/1c2jzxD-

eDBY00jFFLtLYSovZLNklG0CC?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1c2jzxD-eDBY00jFFLtLYSovZLNklG0CC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c2jzxD-eDBY00jFFLtLYSovZLNklG0CC?usp=sharing

