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Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset -palstalla julkaistaan lapsilukijoiden 

lähettämiä tiedeaiheisia kysymyksiä, joihin asiantuntijat vastaavat. Tämä opinnäyte 
käsittelee sitä, kuinka asiantuntijat selittävät tieteellistä epävarmuutta yleisölle näissä 

tiedevastauksissa. Tieteellisen epävarmuuden popularisointi on Suomessa vähän 
tutkittu aihe. 

Aineistona käytetään kolmea palstalla julkaistusta materiaalista koottua 
kokoelmateosta, jotka on julkaistu vuosina 2015, 2018 ja 2020. Opinnäytteessä 

analysoidaan yhteensä 161 eri tiedevastausta, jotka käsittelevät eläimiä, avaruutta ja 
kulttuuria. 

Tutkielmassa käytetään pääasiassa laadullista menetelmää. Päämenetelmänä on 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Määrällisistä menetelmistä käytetään sisällön 
erittelyä. 

Tulosten perusteella tieteellinen epävarmuus ei ole harvinaista Lasten tiedekysymykset 
-palstalla julkaistuissa tiedevastauksissa. Analysoiduista vastauksista 68 eli noin 42 
prosenttia sisälsi epävarmuutta. Tulokset haastavat tutkimuskirjallisuudessa esiintyvän 
ajatuksen, että suurelle yleisölle suunnatussa tieteellisessä sisällössä systemaattisesti 
vähätellään epävarmuuden tekijöitä tai ne poistetaan kokonaan. 

Vastausten tavoissa käsitellä tieteellistä epävarmuutta voidaan erottaa neljä eri teemaa: 

1. Tiedon riittämättömyys: asiasta ei ole riittävästi tietoa 
2. Kiistanalaisuus: vastauksen/tiedon esitetään vaihtelevan merkittävästi tai jonkin 

verran riippuen siitä, keneltä (asiantuntijalta) asiaa kysytään 
3. Kehittyminen: tietoa ei esitetä muuttumattomana vaan kehittyvänä pitkällä tai 

lyhyellä aikavälillä 
4. Suhteellisuus: tieto ei ole yksiselitteistä. Tiedon todenperäisyyteen voivat 

vaikuttaa moninaiset tekijät, kuten yksilöstä, tilanteesta tai kontekstista johtuvat 
erot 

Tiedon riittämättömyyden teema oli koko aineiston mittakaavassa yleisin ja 
kiistanalaisuuden teema harvinaisin. 

Tiedon riittämättömyyden teemaa esiintyi erityisesti eläinvastausten joukossa. Teeman 
yleisyys voi johtua siitä, että teemaan liittyvät selitystavat voivat tuntua asiantuntijoista 



 
 

luontevilta ja selkeiltä. On myös mahdollista, että vaihtoehtoisia teemoja on pidetty 
epäkiinnostavina lapsiyleisön näkökulmasta tai liian vaikeina heidän 
ymmärrettäväkseen. Teeman yleisyys tukee jonkin verran näkemystä siitä, että 

epävarmuuden ja sen syiden tarkka selittäminen ei usein toteudu populaarissa 
tiedesisällössä. 

Sekä kiistanlaisuuden teema että etenkin kehittymisen teema olivat yleisimpiä 

avaruusvastauksissa. Tämä saattaa heijastaa avaruustieteiden alan muista analyysin 
tiedealoista eriävää tapaa popularisoida tiedesisältöä. Avaruustieteilijät vaikuttavat 

halukkaammilta keskustelemaan omasta alastaan dynaamisena toimijana ennemmin 
kuin kokoelmana faktoja. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että alan suhteellisen lyhyttä 

historiaa ovat leimanneet suuret edistysaskeleet ja nopeasti kehittyvä ja muuttuva 
tietoperusta. 

Tutkimus osoittaa, että Lasten tiedekysymykset -palstan perusteella suomalainen 
tieteellisten asiantuntijoiden yhteisö selittää epävarmuutta suositulla populaarilla 
alustalla varsin monipuolisin keinoin. 

 

Avainsanat: tieteen popularisointi, Helsingin Sanomat, Lasten tiedekysymykset, 
tieteellinen epävarmuus, lehdistö, tiedeviestintä, tiedejournalismi, aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi, tieteellinen asiantuntijuus, tiedekasvatus 
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1. JOHDANTO 

 

Epävarma tiede on erottamaton osa 2020-luvun ihmisten elämää. 

Tieteelliset uutiset ja puheenaiheet ovat keskivertokansalaisen jatkuva seuralainen niin 

sosiaalisessa mediassa, valtavirtamediassa kuin jokapäiväisessä keskustelussakin. Moni 

polttava yhteiskunnallinen aihe on tieteellisen epävarmuuden ja ennalta-

arvaamattomuuden värittämä. Esimerkkeinä mieleen nousevat niin ilmastonmuutos  

kuin Covid-19-pandemiakin kaikkine vaikutuksineen. Näitä kahta aihetta ympäröivään 

tieteelliseen tiedotukseen on alusta lähtien liittynyt laajasti epävarmuutta. Kuinka 

nopeasti ilmasto lämpenee ja miten se vaikuttaa? Miten kauan uuden koronaviruksen 

aiheuttama pandemia vaikuttaa elämäämme? Usein kysymyksiin on vastattava 

antamalla vain hyvä arvio. Varmuus on liki mahdotonta. 

Sosiaalipsykologi Jaana Venkulan (2005) mukaan nykypäivänä kaikkien ihmisten on yhä 

tärkeämpää ymmärtää tieteellisen tiedon ja epävarmuuden suhdetta. Tiede ja tekniikka 

ovat jatkuvasti läsnä jokapäiväisessä elämässä, joten tiedon epävarmuuden 

hahmottaminen on noussut suureen arvoon.  

Tiedeyhteisön lisäksi rivikansalaisen on etenkin 2020-luvun tiedollisesti yltäkylläisessä 

maailmassa ymmärrettävä, miksi tiede on toisinaan epävarmaa ja mitä tämä merkitsee. 

Sharon M. Friedman, Sharon Dunwoody ja Carol S. Rogers (1999b) ovat määritelleet 

tieteellisen epävarmuuden seuraavasti: se tarkoittaa tieteellisen tiedon puutteen tai 

olemassa olevaa tietoa koskevan erimielisyyden aiheuttamaa epävarmuutta. Viestinnän 

tutkija Dale E. Brashersin (2001) mukaan epävarmuutta esiintyy silloin, kun 

yksityiskohdat ovat moniselitteisiä, monimutkaisia, ennalta-arvaamattomia tai 

todennäköisyyspohjaisesti vaikeita; kun tieto on vaikeasti saatavissa tai 

epäjohdonmukaista; tai kun ihmiset ovat epävarmoja omasta tietotasostaan tai tiedon 

tasosta yleisellä tasolla.  
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Epävarmuus ei missään nimessä ole uutta tieteessä. Päinvastoin tiedettä on lähes 

mahdoton kuvitella ilman epävarmuuden läsnäoloa. Ying‐Chih Chen, Matthew J. Benus 

ja Jaclyn Hernandez (2019) määrittelevät tieteen itsessään epävarmuuden hallinnaksi. 

Filosofian dosentti Marko Ahteensuu (2020) puolestaan kirjoittaa, että itsekorjautuvuus, 

tiedon tarkentuminen ja varmistuminen ovat osa tiedeprosessia eivätkä prosessin 

heikkous. Oikeustieteen tohtori Niko Soininen (2019, 35) on todennut: ”Tiede liikkuu 

jatkuvasti valon ja hämärän, varmuuden ja epävarmuuden, välimaastossa.”  

Tiedeyhteisössä epävarmuus on siis tuttu ja hyväksytty seuralainen ja 

”yhteistyökumppani”. Mutta millä tavoin suuri, niin sanottu ”maallikkoyleisö”, joka 

lähes väistämättä kuluttaa joka päivä tieteeseen liittyvää sisältöä, hahmottaa 

tieteellisen epävarmuuden? 

Esiin nousee kysymys siitä, viestiikö tieteellinen yhteisö suurella areenalla 

ymmärrettävästi myös tieteen epävarmoista puolista. 

 

1.1. Tutkielman aihe 

Aloitellessani tätä opinnäytettä kiinnostuin tieteen yleistajuistamisesta. Silmäilin ja 

analysoin populaareja tiedetekstejä pohtien, miten tieteellisiä faktoja välitetään ei -

asiantuntijayleisölle ymmärrettävästi ja vääristelemättä. Tutkailin, millaiset teemat ovat 

tyypillisiä populaarille tiedetekstille ja mikä tekee populaarista tiedetekstistä toimivan.  

Tzipora Rakedzon ja Ayelet Baram-Tsabari (2017) käsittelevät artikkelissaan jatko-

opiskelijoiden tieteellistä kirjoittamista niin akateemisella kuin yleistajuisellakin tasolla. 

Yhtenä tarkastelukohtana artikkelissa tuodaan esiin epävarmuutta ilmentävien sanojen 

esiintyminen. Kirjoittajat toteavat, että tulevina tieteentekijöinä jatko-opiskelijoilla on 

oltava kyky viestiä työstään, jotta nämä pääsevät aidosti osaksi tieteellistä yhteisöä. 

Artikkeli sai minut kiinnostumaan siitä, miten tieteellinen epävarmuus esitetään 

tieteentekijöiden laatimissa populaareissa tiedeteksteissä. Kenties yllättäen tieteellinen 

epävarmuus vaikuttaa olevan toisinaan vaikea aihe akateemisissa piireissä. Sen 

https://ur.booksc.org/g/Rakedzon,%20Tzipora
https://ur.booksc.org/g/Baram-Tsabari,%20Ayelet
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ymmärtämistä pidetään välttämättömänä, mutta se, kuinka sitä ilmaistaan ja kuinka 

siitä viestitään, vaihtelee. 

Erilaiset tiedepalstat lehdistössä ovat yksi tiedeviestinnällinen kanava, jonka kautta 

tieteellisen epävarmuuden esiintymistä voidaan tutkia. Helsingin Sanomien Lasten 

tiedekysymykset -palsta on vuodesta 2012 julkaistu juttusarja. Palstalla julkaistaan 

lapsilukijoiden lähettämiä tiedeaiheisia kysymyksiä. Tutkija tai muu tieteellinen 

asiantuntija antaa vastauksen kuhunkin julkaistuun kysymykseen. 

Kiinnostuin palstasta tiedeviestinnällisestä näkökulmasta muutamasta syystä. Itseeni ja 

uskoakseni moneen muuhunkin lukijaan on vedonnut palstalla esitettävien kysymysten 

ennalta-arvaamattomuus ja ajoittainen humoristisuus. On viihdyttävää lukea 

meritoituneiden asiantuntijoiden vastaavan vakavasti merkillisiinkin kysymyksiin kuten 

”Miksi ihmisellä ei ole tuntosarvia?” ja ”Voiko äänen sulkea purkkiin?”  

Akateemisesta perspektiivistä palsta on esimerkki laajalevikkisestä, tiivismuotoisesta 

tieteen yleistajuistamisesta. Lasten esittämät kysymykset ovat suoria, ja niihin pyritään 

antamaan suoria, selkeitä vastauksia. Oman tieteenalan selittäminen ymmärrettävästi 

noviisiyleisölle on yksi tutkijantyön pulmista. Palstalla esiintyy kysymyksiä hyvin 

erilaisista aiheista, mikä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella eri tieteenalojen 

asiantuntijoiden yleistajuistamiskeinoja. 

Tämä opinnäyte on tapaustutkimus, joka käsittelee sitä, kuinka asiantuntijat selittävät 

tieteellistä epävarmuutta yleisölle Lasten tiedekysymykset -palstan tiedevastauksissa. 

Käytän aineistonani palstan sisällöstä koottuja kokoelmateoksia, jotka on julkaistu 

ensimmäistä kertaa vuosina 2015, 2018 ja 2020.  

Tiedeviestinnällistä sisältöä voidaan tarkastella monenlaisista näkökulmista. 

Tunnistettavissa on ainakin kolme keskeistä toimijaa, joiden voidaan sanoa tulkitsevan 

tieteellistä epävarmuutta ja reagoivan siihen. Nämä ovat tutkija, journalisti ja suuri 

yleisö. Tutkijat etsivät faktuaalista tietoa ympäröivästä maailmasta. Lisäksi osana tätä 

prosessia he neuvottelevat, mitä faktat tarkoittavat ja miten niitä tulisi tulkita. 

Journalistit kohtaavat tutkijoiden tapaan paljon epävarmuutta työssään. On journalistin 

tehtävä kirjoittaa siitä, mitä tutkijat tietävät tieteestä, ja myös siitä, mitä he eivät tiedä. 
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Yleisö rakentaa omaa ymmärrystään tieteellisestä epävarmuudesta muun muassa 

journalisteilta vastaanottamansa tiedon perusteella. (Friedman et al. 1999b) 

Tämä opinnäyte käsittelee tieteellistä epävarmuutta ennen kaikkea tutkijan ja yleisön 

näkökulmasta. Journalistit vaikuttavat kuitenkin suuresti Lasten tiedekysymykset -

palstan syntyyn. Palstan sisältö on lehden toimittajien koordinoimaa. Toimittajat ovat 

valinneet suuresta kysymysmäärästä mielenkiintoisimmat, joihin ovat pyytäneet 

asiantuntijoilta vastauksia. He ovat myös merkittävässä vastuussa vastausten 

koostamisesta yhteistyössä asiantuntijan kanssa. Tämä opinnäytetyö ei kuitenkaan 

keskity varsinaisesti toimittajan näkökulmaan. 

Epävarmuuden ilmentyminen populaaritieteessä on tärkeä opinnäytteen aihe monista 

syistä. Ensinnäkin tieteellisen epävarmuuden popularisoinnin tutkimus on Suomessa 

harvinaista. Kotimaisia populaaritieteellisiä aineistoja ei ole tietääkseni tutkittu tästä 

näkökulmasta. 

Lisäksi epävarmuuden viestinnän tutkimus haastaa tiedeviestinnän ja tiedekasvatuksen 

valtarakenteita. Yleensä asiantuntija tai opettaja on se, jolla on tieteellisen tiedon 

viestimisessä selkeä auktoriteetti. Tieteellistä auktoriteettia ilmentävä osapuoli 

esitetään toisinaan erehdyttävästi poikkeuksetta varmana asiastaan. Hyvään tieteeseen 

kuuluu kuitenkin aina jonkin verran epävarmuutta. Hyvällä tutkijalla tai muulla 

asiantuntijalla on siis velvollisuus ilmaista tieteellinen epävarmuus tarvittaessa julkisesti 

ja kykyjensä mukaan selittää sen toimintaa ja merkitystä. 

 

1.2. Tutkimustilanne 

Helsingin Sanomien tiedeviestintää on tarkastellut muun muassa biologi ja journalisti 

Erkki Kauhanen (1997) tutkimuksessaan The River of Ink: Media Epistemology, Ontology 

and Imagology in the Light of Science, Pseudoscience and Technology Material in Six 

Major Finnish Newspapers in 1990: A Discourse Analytical Study. Tutkimus tarkasteli 

Helsingin Sanomien lisäksi tiedesisältöä viidessä muussa suomalaissanomalehdessä 

kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla lähestymistavoilla. Tutkimus valotti lehtien tapoja 
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käsitellä tiedeaiheita. Se kehitteli uusia teoreettisia työkaluja arvioimaan tieteellistä ja 

pseudotieteellistä mediasisältöä. 

Myös useat tuoreet opinnäytteet ovat tarkastelleet Helsingin Sanomien tiedesisältöä. 

Asiaa ovat tutkineet muun muassa Heidi Heinonen (2017) ja Oona Häikiö (2017). 

Heinonen tutki työssään, kuinka huumoria on käytetty tieteen yleistajuistajana lehden 

Viikon eläin -palstalla. Häikiö puolestaan tarkasteli tiedeuutisointia Helsingin Sanomissa 

osana laajempaa suomalaista mediakulttuuria. 

Toistaiseksi Suomessa on julkaistu vain vähän tutkimusta tieteellisestä epävarmuudesta. 

Samoin julkinen akateeminen keskustelu aiheesta on ollut pääosin satunnaista. Tutkija 

Jaana Venkula on epävarmuutta laajemmin käsittelevässä teoksessaan Epävarmuudesta 

ja varmuudesta (2005) tarkastellut tieteellisen epävarmuuden luonnetta. Lisäksi muun 

muassa kalastusbiologian professori Sakari Kuikka (2019) ja käytännöllisen filosofian 

dosentti Marko Ahteensuu (2020) ovat kirjoittaneet lehti- tai blogialustalla tieteelliseen 

epävarmuuteen ja sen käsittelyyn liittyvistä mielipiteistään. 

Epävarmuuden suhteesta tiedejournalismiin on julkaistu Suomessa ainakin yksi 

tutkimus: Vienna Setälä-Pynnösen (2015) väitöskirja Tiedejournalismi epävarmuuden 

palveluksessa: Tutkimus suomalaisen joukkoviestinnän tiedepuheesta, 

terveyskäsityksestä ja ihmiskuvasta. Setälä-Pynnösen mukaan väitös ”tarkastelee 

median hienovaraisia ja huomaamattomia tapoja puhutella elämänarvojen ja 

inhimillisen olemassaolon suhteellisuuden kautta”. Setälä-Pynnösen tutkimus käsittelee 

epävarmuutta lähinnä tunnetasolla, ei niinkään tieteen piirteenä. 

Tieteellistä epävarmuutta mediassa on tutkittu laajemmin kansainvälisesti. Yhä laajasti 

viitattu teos on Sharon M. Friedmanin, Sharon Dunwoodyn ja Carol L. Rogersin 

toimittama Communicating Uncertainty: Media Coverage of New and Controversial 

Science (1999). Toinen keskeinen teos on Henry N. Pollackin Uncertain Science… 

Uncertain World (2003). Uusimpiin merkittäviin epävarmuutta käsitteleviin julkaisuihin 

lukeutuvat muun muassa Jakob D. Jensenin (mm. Jensen, 2008; Jensen et al. 2017) 

artikkelit sekä Hans Peter Petersin ja Sharon Dunwoodyn (2016) yhteistyönä tuottama 

uudempi tutkimus. 
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On havaittavissa, että aiheen käsittely tutkimuskentällä on lisääntynyt viime 

vuosikymmenen aikana. Vuonna 2016 kaksi tieteellistä julkaisua omisti erikoisnumeron 

tieteellisen epävarmuuden käsittelylle mediassa ja julkisessa keskustelussa. Julkaisut 

olivat Public Understanding of Science (25[8], 2016) ja Communications (41[3], 2016). 

Eräs paljon julkaisuja tuottanut tutkimussuunta epävarmuustutkimuksen saralla liittyy 

siihen, millainen on suhde poliittisten linjausten tai poliittisen päätöksenteon ja suuren 

yleisön tieteellisen ymmärryksen välillä. Aiheesta on tehty tutkimusta muun muassa 

ilmastotieteen (Budescu et al. 2012) ja rokotushalukkuutta tutkivan tieteen (Downs  et 

al. 2008) saralla. Charles Weiss (2003) kirjoittaa, että tieteelliseen epävarmuuteen 

liittyviä poliittisia kiistoja ei ratkaista enää poliittisten päätöksentekijöiden ja 

asiantuntijoiden välisessä yksityisessä vuoropuhelussa. Sen sijaan kiistoihin liittyy 

yleensä laaja julkinen keskustelu, jonka osana suuri yleisö esittää usein vahvojakin 

mielipiteitä asiasta. Tämä pätee myös tapauksiin, joissa taustalla oleva tiede on vaikeaa 

ja monimutkaista. Weissin kuvailema ilmiö on erityisen korostunut sosiaalisen median 

aikakaudella. Moniääninen julkinen diskurssi epävarmasta tieteestä luo myös  

monenlaisia mahdollisuuksia yhä aggressiivisempaan kybervaikuttamiseen. 

Mitä tulee ensisijaisesti lapsille suunnattuun tiedesisältöön, tieteellisen epävarmuuden 

käsittelyä on maailmanlaajuisesti tutkittu laajasti tiedekasvatusta käsittelevässä 

kirjallisuudessa (kts. esim. Chen et al. 2019). Tällaisessa kirjallisuudessa keskitytään 

useimmin opetuskonteksteihin, kuten siihen, miten opettajat käsittelevät ja 

hyväksikäyttävät tieteellistä epävarmuutta opetuksessa. Siitä, kuinka lapsille suunnatut 

tekstit käsittelevät epävarmuutta, ei ole tietääkseni juuri julkaistu akateemista 

tutkimusta. 

Eri alustoilla viestittävän tieteellisen epävarmuuden tutkimukseen on panostettava. Niin 

lapset kuin aikuisetkin elävät 2020-luvulla monimediallisessa, monikanavaisessa 

tietoyhteiskunnassa. Täten heille suunnatun tieteellisen sisällön lähestymistapoja on 

tutkittava mahdollisimman monipuolisesti eikä tiedekasvatuksen tutkimusta  tule 

rajoittaa luokkahuoneisiin. 
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1.3. Tutkielman rajaus 

En ole löytänyt tutkimusta, joka tarkastelisi tapoja, joilla tieteellistä epävarmuutta 

selitetään lapsille populaarilla julkaisualustalla. Tämän opinnäytteen lähestymistapa on 

siis varsin ainutlaatuinen. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella epävarmuuden ilmenemistä 

kirjoittajien tiedevastauksissa Lasten tiedekysymykset -palstalla. Tarkastelun kohteena 

ovat tutkijoiden antamat vastaukset, eivät lasten esittämät kysymykset. Pääasiallisena 

näkökulmana on lähestyä aihetta hyvin aineistolähtöisesti  ja etsiä teksteistä nousevia 

epävarmuuden selittämisen teemoja. 

Analyysin keskiössä on tiedevastausten tekstisisältö. Täten kysymyksistä kootuissa 

kokoelmateoksissa käytetty kuvitus ja muut visuaaliset keinot rajautuvat pois 

tutkimuksesta.  

Näen opinnäytteen osana tieteellisen epävarmuuden medianäkyvyyden tutkimusta. 

Tuon lähestymistapaani jonkin verran asiantuntijaviestinnän ja tiedekasvatuksen 

tutkimuksen piirteitä. 

Tiedejournalismin tutkimuksen lähestymistavat ovat opinnäytteessä vaikutteina, mutta 

en näe tutkimusta osana puhdasta journalismin tutkimusta, sillä keskityn pääasiassa 

tieteellisen asiantuntijan ja lukijan vuorovaikutukseen. Journalismiin liittyvät 

kysymykset rajautuvat pääasiassa tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Journalismi ja sen 

toimintatavat ovat kuitenkin vaikuttaneet merkittävästi tutkimusaineiston syntyyn. 

Miellän tutkimuksessani tieteellisen epävarmuuden aiemmin esiteltyjen Friedmanin, 

Dunwoodyn ja Rogersin (1999b) sekä Brashersin (2001) laatimien määritelmien 

pohjalta. Siispä tässä tutkielmassa epävarmuudella tarkoitetaan pääpiirteellisesti 

tieteellisen tiedon puutteen, tietoa koskevan erimielisyyden tai tiedon 

moniselitteisyyden tuomaa epävarmuutta. 

Tutkimus keskittyy epävarmaan tieteelliseen tietoon liittyviin argumentteihin ja niiden 

yleiseen ilmaisuun. Analyysi tarkastelee tekstin osia, joissa ilmenee merkittävää tai 

kohtalaista epävarmuutta. Pääfokuksena ovat tapaukset, joissa ilmenevä epävarmuus ei 
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ole vain sivuhuomion roolissa vaan keskeisenä tekijänä tekstikokonaisuudessa. Täten 

analyysin keskiössä ovat asiantuntijoiden antamat vastaukset, joissa ei voida antaa 

selkeää vastausta kysyttyyn kysymykseen. 

Analyysin ulkopuolelle rajautuvat pääasiallisesti numeerisen epävarmuuden ilmentymät 

ja laajasti käytetyt epävarmuuden kielelliset ilmaisut, ellei niiden yhteydessä ilmene 

muita epävarmuutta ilmaisevia piirteitä. Tähän on syynä se, että näiden yksityiskohtien 

analysointi ei palvele tutkimuksen tavoitteita. Numeeriset epävarmuudet (esimerkiksi 

”noin 1 000 kilometriä”) ovat hyvin yleisiä niissäkin vastauksissa, joissa vastaus 

kysymykseen on sinänsä selkeä. Myöskään epävarmuutta ilmaisevan kielen 

yksityiskohtien tarkka analyysi ei ole tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi todennäköisesti-

sanaa käytetään hyvin laajasti läpi aineiston, mutta yleisyytensä myötä tällaisten 

ilmaisujen tutkiminen ei välttämättä kerro meille aineistosta muuta kuin sen, että 

tutkijat ovat yleisesti varovaisia esittämään vahvoja väittämiä. 

 

1.4. Tutkimuskysymykset 

Opinnäytteen tavoitteena on selvittää, millaisin tavoin epävarmuutta käsitellään 

tiedevastauksissa. 

Alla on eriteltynä tutkimuksen kolme päätutkimuskysymystä.  

 Kuinka paljon Lasten tiedekysymykset -palstalla julkaistuissa tiedevastauksissa 

ilmenee epävarmuutta? 

 Minkälaisia eri teemoja voidaan erottaa vastausten tavoissa käsitellä tieteellistä 

epävarmuutta? 

 Käsitelläänkö epävarmuutta eri lailla eri tieteenaloja käsittelevissä vastauksissa? 

 

1.5. Tutkielman rakenne  

Johdantoa seuraa katsaus tutkielman teoreettiseen taustaan. Ensiksi esitellään tieteen 

epävarmuutta. Tämän alaluvun tavoitteena on esitellä tieteellinen epävarmuus niin 
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teoreettisena käsitteenä kuin tieteellisenä käytäntönäkin. Tätä seuraa osio, jossa 

tarkastellaan epävarman tieteen ilmentymismuotoja mediakentällä. Tämän jälkeen 

käsitellään tarkemmin tieteentuottajien ja yleisöjen suhdetta tieteelliseen 

epävarmuuteen erityisesti mediakonteksteissa. Lähemmässä tarkastelussa ovat 

asiantuntijan ja lapsiyleisön perspektiivit asiaan. 

Seuraavassa luvussa esitellään työssä käytetyt menetelmät. Tutkielmassa käytetään 

sekä laadullisia että määrällisiä metodeja. Keskeisenä metodina on aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. 

Tämän jälkeen seuraa luku, joka esittelee työn aineiston. Lasten tiedekysymykset -

palstan luonnetta yleistajuisen tieteen alustana valotetaan. Lisäksi esitellään tarkemmin 

tutkimusmateriaali ja sen rajaukset. Lisälähteenä käytetään palstan toimittaja Touko 

Kauppisen haastattelua. 

Seuraava luku sisältää tutkimuksen tulokset ja analyysin. Luvussa pyritään esittämään 

informoivasti ja tarvittaessa visuaalisia keinoja käyttäen, kuinka yleistä epävarmuuden 

ilmaisu on aineistossa, millaisia eri epävarmuuden selittämisen keinoja aineistos sa on ja 

onko eri tieteenaloilla huomattavissa aineiston perusteella eroja epävarmuuden 

käsittelyssä. 

Viimeinen luku ennen lähdeluetteloa tiivistää tutkimuksen sisältöä ja esittää sen 

johtopäätökset. Kirjoittaja pohtii tulosten merkityksiä, tarkastelee kriittisesti omaa 

tutkimustaan ja esittää ehdotuksia jatkostutkimusaiheiksi. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Epävarma tiede 

Melkein mikä tahansa tieteellistä epävarmuutta käsittelevä artikkeli alkaa 

samankaltaisin sanoin: epävarmuus on tieteessä välttämätöntä. Se ruokkii uteliaisuutta 

ja innovaatiota. Ilman sitä ei ole tiedettä. Voidaan sanoa, että yleisin tieteellisen 

prosessin lopputulos on epävarmuus, eivät faktat. (Friedman et al. 1999b) 

Monet tutkijat ovat työssään tarkastelleet tieteellisen epävarmuuden luonnetta. 

Michael Smithson (1993) esittää, että tarkoituksellisesti hyväksytty ja rakennettu 

epätietoisuus on edellytys tieteelliselle oppimiselle ja löytämiselle. Stuart Firestein 

(2012) sanoo, että epätietoisuus on tieteentekijän tärkein resurssi ja sen oikein 

käyttäminen on tärkeintä, mitä tämä voi työssään tehdä. 

Tieteen historiaa tarkastellessa nousee selkeästi esiin, miten tieteellinen epävarmuus  

synnyttää uutta tietoa. Pollack (2003) kirjoittaa, että epävarmuuden sijasta varmuus on 

tiedettä haittaava tekijä. Esimerkiksi molekyylin kaksoiskierrerakenteen (double helix 

molecular configuration) löytämisen mahdollisti epävarmuus siitä, miten geneettiset 

piirteet kopioituvat. Samaten Kopernikuksen, Keplerin ja Galileon pitkittynyt ponnistelu 

heliosentrismiä vastaan 1600-luvulla on esimerkki siitä, kuinka epävarmuus varmuude n 

sijaan synnyttää uusia ajatuksia. 

Kemian nobelisti Ilya Prigogine on kirjoittanut, että epävarmuus on piillyt tieteen sisällä 

koko sen tunnetun historian ajan. Antiikin filosofeista Epikuros, Herakleitos, Platon ja 

Aristoteles voidaan kaikki nähdä varhaisina tieteellisen epävarmuuden käsittelijöinä. 

Epävarmuuden tarkastelu etenkin ilman Aristotelesta on vaikeaa. Aristoteleen mukaan 

luonto koostuu jatkuvista muutoksista, luomisista ja tuhoutumisista. Vain tämän 

prosessin kautta universumi voi jatkaa olemassaoloaan ja kosmoksen harmonia säilyä. 

Myöhäisempiin merkittäviin epävarmuutta käsitelleihin filosofeihin lukeutuvat William 

James, Henri Bergson, Norbert Whitehead ja John Dewey. (Venkula, 2005) 
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Vaikka ainakin filosofisella tasolla epävarmuus on ollut osa tiedettä kauan, sitä ei ole 

aina käsitelty avoimesti. Epävarmuus oli tieteelle ”pitkään kiusallinen sivujuonne”. 

Matemaatikko Henri Poincarén kaaosteoria, fyysikko Werner Heisenbergin 

epätarkkuusperiaate kvanttimekaniikassa ja Ludwig Boltzmannin termodynamiikka 

olivat keskeisiä teoreettisia kulmakiviä, joiden myötä tieteellisen yhteisön oli arvioitava 

uudelleen suhdettaan epävarmuuteen. (ibid.) 

Sekä Jaana Venkula että Michael Smithson pitävät 1900-lukua käänteentekevänä 

aikakautena tieteellisen epävarmuuden käsittelylle. Venkulan (2005) mukaan 1900-

luvun kuluessa tieteentekijöiden on ollut pakko ottaa yhä vakavammin eri tapahtumien 

ja tutkittavien ilmiöiden ennustamaton käyttäytyminen. Epävarmuuden hyväksyminen 

on vakiintunut osaksi syvällistä tieteellistä käytäntöä. Tämän myötä voidaan sanoa 

tieteen saaneen uudenlaisia ulottuvuuksia ja tieteenharjoittajien uudenlaista nöyryyttä. 

Smithsonin (1993) mukaan tieteellisen epätietoisuuden ja epävarmuuden käsittelystä 

on tullut yhä yleisempää kahdesta syystä. Ensinnäkin tieteellisen tutkimuksen tuotanto 

on laajentunut huomattavasti, joten hyväksytty tieteellinen tieto käy läpi yhä 

nopeampia muutoksia. Toisena syynä hän pitää viime vuosisadan jälkimmäisellä 

puoliskolla syntyneitä tieteen yhä tiiviimpiä suhteita sekä poliittisiin hallintoelimiin että 

liike-elämään. Suhteet ovat pakottaneet tieteentekijät käsittelemään yhä laajempia ja 

tarkemmin sovellettuja ongelmia, joiden piirissä epävarmuuden vähentäminen on yhä 

vaikeampaa. 

Kun etsitään tietoa 2000-luvun tieteellisestä epävarmuudesta, on havaittavissa 

merkittävä trendi: ilmastonmuutosta ympäröivien epävarmuustekijöiden käsittely on 

tutkimuskirjallisuudessa yleistä. Lewandowsky kollegoineen (2015) kirjoittaa, että 

ilmastonmuutosta ympäröivä epävarmuus on hyvin monijakeista: siihen lukeutuu 

fysiikallista epävarmuutta CO2-tasojen vaikutuksesta lämpötilaan, taloudellista 

epävarmuutta ilmastonmuutokseen kohdennetuista toimista ja epävarmuutta yleisellä 

inhimillisellä tasolla siitä, kuinka ihmiskunta reagoi muutoksen tuomiin haasteisiin. 

Ilmastonmuutoksen epävarmuustekijöistä tekee mielenkiintoisia myös se, kuinka niitä 
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on käytetty julkisissa keskusteluissa poliittisen toiminnan estämiseksi, kuten 

Lewandowsky ja kollegat toteavat. 

Viime vuosikymmeninä nopeasti edistynyt tietotekniikka on muuttanut sitä, kuinka 

tiede käyttäytyy ja miten siihen suhtaudutaan julkisella areenalla. Niin sanottu tiedon 

aikakausi on tuonut suuren yleisön saataville yhä suurempia määriä tietoa.  

Se, että yhä useammat tutkijat pitävät tärkeänä käsitellä epävarmuutta huolellisella 

tavalla monilla eri alustoilla, saattaa kertoa siitä, että tieteellinen diskurssi on 

monipuolistunut ja tavallaan demokratisoitunut. Sosiaalisen median laajentaessa 

vaikutustaan tutkijan on yhä vaikeampaa eristäytyä täysin suuren yleisön maailmasta ja 

mielipiteistä. 

Toinen merkittävä tekijä tieteellisen epävarmuuden ainakin näennäiselle 

popularisaatiolle on kenties se, että esimerkiksi ympäristöä ja ilmastonmuutosta 

käsittelevät kysymykset limittyvät usein hyvin tiiviisti ihmisten jokapäiväiseen elämään. 

Monet haluavat tai tuntevat painetta tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Se, kuinka 

ilmastonmuutostutkimuksen epävarmuutta esitetään medioissa, saattaa vaikuttaa 

paitsi heidän näkemyksiinsä myös arkipäiväisiin päätöksiinsä. 

Covid-19-pandemia nosti tieteellisen epävarmuuden suureksi puheenaiheeksi sekä 

tieteellisessä tutkimusyhteisössä että sen ulkopuolella. Hyvin lyhyessä ajassa syntyi 

esimerkiksi tutkimusta siitä, kuinka virukseen liittyvästä epävarmasta tiedosta viestitään 

yleisölle. (kts. esim. Han et al. 2021, Fleerackers et al. 2021) Heinäkuussa 2021 

yhteiskuntatieteilijä Colin Foad (2021) kirjoitti arvostetun brittiläisen Royal Societyn 

blogissa, että koronapandemiankaan kaltaisten kriisien aikana ei tulisi peitellä 

tieteellistä epävarmuutta. Hänen mukaansa ei ole viisasta teeskennellä, että tiede 

pystyy aina tarjoamaan yksinkertaisia ratkaisuja.  

Pandemia toi tieteellisen epävarmuuden väistämättömäksi osaksi miljardien ihmisten 

elämää. Epätietoisuus viruksen luonteesta ja leviämisestä vaikutti niin tieteilijöiden kuin 

ei-tieteilijöidenkin arkeen. Merkittävät amerikkalaisjulkaisut, kuten NBC News (DiGiulio, 

2020) ja Forbes (Robinson, 2020), sekä jotkut terveysorganisaatiot, kuten Iso-Britannian 

National Health Service (julkaisuaika tuntematon) ja Suomessa Mielenterveystalo 



13 
 

(julkaisuaika tuntematon), julkaisivat suurelle yleisölle suunnattuja ohjeita pandemian 

aiheuttaman epävarmuuden käsittelemiseen. 

On argumentoitu, että pandemian myötä ihmisten oli pakko kohdata tieteellinen 

epävarmuus uudella tavalla. The New York Times (Mandavilli, 2021) kirjoitti elokuussa 

2021, että pandemian kohtaaminen on antanut Yhdysvaltain kansalle pikakurssin 

tieteellisen epävarmuuden ymmärtämisestä. Elokuussa 2021 toimittaja Saska Saarikoski 

(2021) kirjoitti Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, kuinka pandemian aikana tieteen 

luonteelle ominainen ikuinen epäileminen on konkretisoitunut suurelle yleisölle. 

Saarikoski päätti tekstinsä toteamukseen, että juuri epävarmuutensa ja kysymyksille 

avoimen luonteensa vuoksi tutkimustieto on lähempänä totuutta kuin kovin varmana 

esitetty tieto, joka on usein väärää. 

 

2.2. Epävarma tiede mediassa 

2.2.1. Julkinen tiede 

Stephen C. Zehrin (1999) käyttämää määritelmää soveltaen julkisella tieteellä voidaan 

viitata kaikkeen tieteelliseen sisältöön, joka on esillä jonkinlaisella julkisella alustalla 

muidenkin kuin kyseisen alan asiantuntijoiden nähtävänä. Siihen voivat lukeutua 

esimerkiksi yleistajuistava kirjallisuus, sosiaalinen media, printtimedia sekä populaari 

video- ja elokuvatuotanto. 

Julkisen tieteen ja suurelta yleisöltä suljetun tieteellisen toiminnan välillä on selkeitä 

eroja. Zehr (1999) esittelee niistä kolme. Ensinnäkin julkiset yleisöt ovat usein 

monimaisempia kuin tieteelliset yleisöt eivätkä tieteelliset puhujat usein ymmärrä 

”maallikkoyleisöä”. Tämä saattaa hankaloittaa tieteellisen tiedon jakamista julkisilla 

areenoilla. Toiseksi julkinen tiede voi vahvistaa tieteen auktoriteettia yhteiskunnassa. 

Julkisen tieteen avulla tutkijat pystyvät puolustamaan omaa asemaansa tieteen 

tuottajina. Tavallinen ihminen ei nimittäin lue tieteellistä sisältöä suoraan tieteellisistä 

julkaisuista. Kolmanneksi siinä missä ammatillisesti tuotettu tutkimusartikkeli edustaa 

tyypillisesti yhtä versiota tiedosta, julkisen tieteen areenalla  esitetään yleensä 
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samanaikaisesti monenlaisia puhujia ja näkökulmia. Tällaisessa tilanteessa syntyy 

epävarmuutta, mikä puolestaan antaa tutkijoille mahdollisuuden käyttää tuota 

epävarmuutta omiin tarkoituksiinsa. 

On erotettavissa neljä historiallista noususykliä, joiden aikana tiede on ollut paljon 

näkyvillä uutismediassa, kirjoittaa Martin Bauer (2012; viitattu ja sovellettu lähteessä 

Väliverronen 2016). Ensimmäinen näistä nousukausista tapahtui vuosina 1842–1878 ja 

sisälsi tieteen tekemisen ammattimaistumisen, uusien yhdistyksien syntymisen ja 

uudenlaisen tutkijuuden näkyvyyden teemat. Vuosien 1908–1928 noususyklin aikana 

tiede muodostui kansainvälisen kilpailun aiheeksi ja tieteen popularisointi nousi omaksi 

trendikseen. Kolmannen syklin aikana vuosina 1950–1966 ydinvoima ja kilpajuoksu 

avaruuteen olivat suuria puheenaiheita ja ammatillinen tiedetoimittajuus syntyi. 

Elämme Bauerin mukaan tällä hetkellä tieteellisen uutismedian korostetun näkyvyyden 

neljättä huippukautta, joka alkoi noin vuonna 1982 ja on täten ollut poikkeuksellisen 

pitkä. Tutkijat ja tiedeorganisaatiot ovat tänä aikana alkaneet viestiä uusilla tavoin ja 

aktiivisemmin. Tätä aikaa ovat leimanneet tieteeseen liittyvän PR-työn ja markkinoinnin 

nousu sekä ilmastonmuutokseen liittyvät teemat.  

Yhtenä keskeisenä muutoksena tieteellisen tiedon yhteiskunnallis essa roolissa on 

ihmisten päivittäin käsittelemän tiedon määrä. Julkisen tieteen alkuaikoina 1800-luvulla 

huippututkijan julkinen puheenvuoro saattoi herättää paljon huomiota yksinkertaisesti 

siitä syystä, että monet janosivat tutkittua tietoa maailmasta, koska sitä oli vaikea saada 

helppojen tiedonlähteiden puuttuessa. (Olson, 2009) Moderni populaaritieteen 

kuluttaja kärsii todennäköisemmin tietoähkystä kuin kroonisesta tiedonpuutteesta. 

Tällaisessa tilanteessa korostuvat tiedon laatu ja muoto, ei niinkään saatavuus. Tämä 

asettaa omanlaisiaan pulmia tieteen popularisoijille, etenkin kun otetaan huomioon, 

että kohonneen yleisen koulutustason myötä yleisöistä on tullut yhä kriittisempiä 

hyväksymään vastaanottamansa sanoma. 

Petersin ja Dunwoodyn (2016) mukaan tiede rakentuu nykyään julkisella areenalla 

entistä monimutkaisemmalla tavalla eikä seuraa yksinkertaista tiedon levittämisen 

paradigmaa. Tieteellisiä kiistoja käsitellään julkisuudessa, tieteelliset asiantuntijat ovat 
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julkisesti eri mieltä päätöksenteon kannalta merkityksellisistä faktoista ja 

johtopäätöksistä, tieteellisistä väärinkäytöksistä raportoidaan ja tieteen sekä 

teollisuuden ja politiikan välisistä riippuvuussuhteista keskustellaan tieteellisen 

puolueellisuuden selittävinä tekijöinä.  

Viimeisten vuosikymmenten aikana tieteen ja muun yhteiskunnan suhteessa on 

tapahtunut selkeitä muutoksia. Kaksisuuntaisuutta ja vuorovaikutteisuutta ihanteinaan 

pitävä tiedeviestintä on korvannut vanhat tieteen yleistajuistamisen ja tiedottamisen 

käytänteet. Uudessa osallistavassa tiedeviestinnän mallissa korostuvat vuoropuhelu, eri 

osapuolten aktiivinen osallistuminen sekä vastavuoroinen oppiminen. Suomessa 

esimerkkejä osallistavasta tiedeviestinnästä ovat esimerkiksi Suomen Akatemian 

järjestämät tiedekahvilat, joka toinen vuosi järjestettävät Tieteen päivät, 

konsensuskonferenssit ja erilaiset sosiaalisen median sisällöt. (Saikkonen ja 

Väliverronen, 2013) 

Kärjistäen voidaan sanoa, että popularisaatio tarkoitti monille tutkijoille pitkään 

parhaimmillaan tieteen yksinkertaistamista ja pahimmillaan tieteellisen tiedon 

saastumista. Tämän vanhanaikaisen näkemyksen sijaan julkinen tiede voidaan nähdä 

paitsi alustana levittää tietoa myös paikkana toteuttaa aitoa tieteellistä työtä ja rakentaa 

tieteestä uutta ymmärrystä. (Zehr, 1999) 

 

2.2.2. Epävarma julkinen tiede 

Modernia mediakenttää voi luonnehtia epävarman tieteen pesäkkeeksi. Niin 

massamedia kuin nettisivut, blogit ja sosiaaliset verkkoalustatkin ovat täynnä alustavia 

ja kiistanalaisia tieteellisiä löytöjä ja faktoja. Etenkin verkossa rivikansalainen pääsee 

halutessaan seuraamaan tieteentekijöiden keskeneräisiä tuloksia sisältävää ja 

epävarmuuksia vilisevää kommunikaatiota. (Peters, 2018) Tieteellistä keskustelua 

jokapäiväisestä elämästä erottaneen verhon väistyessä epävarmat, alustavat ja 

harhaanjohtavat tulokset pääsevät julkiseen tietoisuuteen yhä helpommin. 
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Käsitykset tieteellisestä totuudesta ovat moninaistuneet julkisessa ajatusmaailmassa. 

Harald Heinrichs (2005) kirjoittaa, että modernissa ”moniarvoisessa 

tietoyhteiskunnassa” ajatus lopullisesta totuudesta, joka paljastuu perusteellisella 

tieteellisellä tutkimuksella ja esitetään yksimielisesti kiistattomalla tieteellisellä 

auktoriteetilla, on vanhentunut. Sen sijaan esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa on 

otettava enemmän huomioon toisistaan eriäviä tieteellisiä tietoväitteitä, 

arvonäkökulmia ja intressejä. Myös suuri yleisö on yhä tietoisempi tieteentekijöiden ja 

muiden asiantuntijoiden keskuudessa vallitsevista erimielisyyksistä. 

Lisähaasteen moderniin tiedeviestintään tuovat tietolähteiden runsaus ja usein ennalta-

arvaamaton nopeus, jolla tietyt tiedot leviävät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. On 

argumentoitu, että vaikka tieteentekijät voisivat hioa kommunikointitaitojaan, niin 

viestinnällisten ongelmien sijaan epäluottamusta tieteellistä tietoa kohtaan aiheuttaa 

ennen kaikkea laajasti tiedotusvälineissä saatavilla oleva harhaanjohtava ja 

puolueellinen tieto, jota levitetään usein selvät taka-ajatukset mielessä. (Iyengar ja 

Massey, 2019) 

Mielenkiinto sitä kohtaan, kuinka massamedia käsittelee tieteen epävarmuutta, on 

varsin tuore ilmiö, eikä kansainvälisellä tutkimusalustalla ole vielä tuotettu kovin 

järjestelmällistä katsausta tieteellisen epävarmuuden esiintymisestä tiedotusvälineissä. 

(Dunwoody et al. 2018; Peters ja Dunwoody, 2016) Aiheesta on kuitenkin tehty joitain 

selvityksiä. Erään tutkimuksen mukaan (Peters et al. 2013, viitattu lähteessä Peters ja 

Dunwoody, 2016) 30 prosenttia neurotiedettä käsitelleistä artikkeleista mainitsi 

epävarmuuden tavalla tai toisella otoksessa saksalaisia ja yhdysvaltalaisia painettuja ja 

verkossa julkaistuja tuotoksia. Epävarmuutta käsiteltiin muun muassa kertomalla 

puuttuvista tiedoista, lisätutkimuksen tarpeesta ja tutkijoiden välisistä kiistoista. 

Jensen kollegoineen (2017) viittaa useaan pääasiassa Yhdysvaltain mediaa 

tarkastelleeseen sisältöanalyysitutkimukseen ja esittää, että jopa 36–40 prosenttia 

tieteellisistä uutisista liioittelee havaintoja jättämällä pois keskeisiä ehdollistavia 

lausuntoja. Tätä voidaan heidän mukaansa pitää rutiininomaisena epävarmuuksien 

poistamisena. Epävarmuuksien poistaminen on huomiota herättävää senkin vuoksi, että 
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eräs maailmanlaajuisesti englanninkielistä media-aineistoa analysoinut tutkimus  

paljasti, että 43 prosenttia lehtien etusivun lääketieteellisistä uutisista perustui 

alustaviin tutkimustuloksiin. (Lai ja Lane, 2009) 

Markkinaintressien ajama journalismi tahtoo miellyttää yleisöä. Tämä saattaa johdattaa 

median toimijoita välttämään epävarmoja tiedeaiheita tai ehdottamaan niihin 

jonkinlaisia ratkaisuja siinä pelossa, että epävarmuus herättää yleisössä levottomuutta 

tai välinpitämättömyyttä. (Einsiedel ja Thorne, 1999) On argumentoitu, että julkinen 

tiede keskittyy usein enemmän löydöksiin kuin epävarmuuteen ja rajoituksiin. 

Esimerkiksi mediassa saatetaan uutisoida nanopommien toimivan keuhkosyöpää 

vastaan, mutta samalla vähätellään sitä faktaa, että tutkimus on tehty vain 

laboratorioeläimillä eikä sen tehokkuudesta ihmisiin ole takeita. (Jensen et al. 2017) 

Jensenin ja hänen kollegoidensa (2017) mukaan on yhä hankalaa viestiä vaikeita, 

monimutkaisia asioita suurelle yleisölle. Heidän mielestään kysymys siitä, pitäisikö 

epävarmaa tiedettä välittää suuren yleisön tietoisuuteen ja miten tämä tulisi tehdä, on 

jäänyt pitkälti käsittelemättä. He jatkavat, että ainakin kaksi tekijää vaikeuttaa yhä 

nykyään epävarman tieteen populaaria viestintää. Ensinnäkin tieteellinen keskustelu on 

sanastollisesti monimutkaista. Tämä ongelma on potentiaalisesti vain suurenemassa. 

Toiseksi tutkijat ovat tulleet tietoisiksi tieteellisen populaariviestinnän taipumuksesta 

yliyksinkertaistaa tieteellistä sisältöä. Tämän tuloksena tieteen julkisesta viestinnästä ei 

yleensä ole nähtävissä keskustelupohjaisen epävarmuuden varauksia ja rajoituksia. 

Moniäänisessä mediamaailmassa journalisteilla on tänäkin päivänä suuri vaikutus 

siihen, miten epävarma tiede esitetään suurelle yleisölle. Kuten tutkijat, journalistitkin 

kohtaavat epävarmuutta työssään. Epävarmuustekijät ovat keskeisiä monissa 

kiistanalaisissa aiheissa. Kiistanalaisuus taas on hyvin tärkeä uutiskriteeri. Toimittajat 

tyypillisesti kirjoittavat sekä tutkijoiden antamasta tiedosta että siitä, mitä tukijat eivät 

(vielä) tiedä. Se, kuinka journalistit rakentavat epävarmuutta teksteissään, voi olla hyvin 

tärkeää sen kannalta, millaisen kuvan yleisö saa käsiteltävästä aiheesta. Suuri yleisö 

muodostaa oman ymmärryksensä tieteellisestä epävarmuudesta ja yhdistää omia 

näkemyksiään heille tarjottuun todellisuuteen. (Friedman et al. 1999a) 
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Vaikka monet tutkimukset (katso esim. Jensen 2008, Howe et al. 2019) osoittavat, että 

tieteellisestä epävarmuudesta keskustelu mediassa ei välttämättä heikennä tieteen 

uskottavuutta, median näkökulmasta vaikutetaan toisinaan olettavan sen olevan uhka 

auktoriteetille. Pelko uskottavuuden menettämisestä ulottuu tieteentekijöihin ja 

päättäjiin. (Peters ja Dunwoody, 2016) Haastattelututkimuksessaan Frewer 

kollegoineen (2003) paljastaa, että tieteelliset asiantuntijat yliopistoista, tieteellisistä 

laitoksista, teollisuudesta ja hallinnosta uskoivat laajasti, etteivät rivikansalaiset kykene 

käsittämään tieteellistä epävarmuutta. Tutkijoiden mielestä epävarmuudesta 

puhuminen lisäisi tieteeseen kohdistuvaa epäluottamusta ja voisi aiheuttaa 

hämmennystä ja paniikkia.  

Millainen tarkalleen ottaen on tieteentuottajien suhde tieteelliseen epävarmuuteen 

julkisella alustalla? Tästä lisää seuraavaksi. 

 

2.3. Tieteentuottajat ja tieteellinen epävarmuus mediassa 

Tutkijan perustyöhön lukeutuvat ideoiden, teorioiden ja hypoteesin käyttö, 

riippuvaisuus todistusaineistosta, logiikan ja järkeilyn käyttö sekä tuloksista viestiminen 

muille. Tieteen yhteisölliseen luonteeseen kuuluu, että tutkijat tarkistelevat, 

vahvistavat, kieltävät ja soveltavat toistensa tuloksia. Tiede on jatkuva yhteisöllinen 

keskusteleva, ongelmanratkaisukeskeinen projekti. Tieteellinen yhteisöllinen työtaakka 

tähtää kohti jonkinasteista varmuutta, ei täydellistä varmuutta. (National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine, 2019)  

Kuten on tullut selväksi, epävarmuus on jatkuva seuralainen tieteentekijän 

jokapäiväisessä työssä. Epävarmuus tutkimuksesta ja sen tuloksista sekä auttaa 

kyseenalaistamaan olemassa olevaa tietoa että inspiroi lisätutkimusta. Tutkijoita voisi 

kenties luonnehtia epäilijöiden ammattiryhmäksi. Koska tiede on vahvasti 

yhteisöllisyyden voimasta ammentava ja sen valvovaan silmään luottava kokonaisuus, 

epävarmuus on pitkälti myös yhteisöllinen ilmiö. (ibid.) Robert Mertonin (1973) mukaan 
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tiede on yhteisöllisyydestä, universalismista, pyyteettömyydestä ja järjestäytyneestä 

skeptismistä koostuva yhteisö. 

Tutkijan suhde epävarmuuteen tekee hänen työnkuvastaan varsin ainutlaatuisen 

useimpiin ammatteihin verrattuna. Zehr (1999) kirjoittaa, että suurin osa ihmisten 

työnkuvista liittyy keskeisesti toisaalla rakennettujen epävarmuuden ilmentymien 

poistamiseen. Esimerkkinä Zehr antaa putkiasentajan työn. Tämän tehtävänä on korjata 

ihmisten kodeissa esiintyviä ongelmia, jotka eivät tyypillisesti olleet putkiasentajien 

itsensä tuotosta. Tutkijat ja tieteentekijät puolestaan etsivät ongelmia omasta työstään. 

He kysyvät kysymyksiä ja aktiivisesti etsivät epävarmuutta. 

Koska tieteeseen kuuluu erottamattomasti tuloksista ja prosesseista viestiminen, 

suuren tiedeperheen yhteinen asia on olla kiinnostunut tavoista, joilla tieteestä 

viestitään. Kenellä on vastuu siitä, että tiedettä käsitellään julkisella areenalla kattavasti, 

vastuullisesti ja edustavasti? Journalistit tekevät osansa valikoimalla aiheita ja 

toimimalla tietynlaisina ”tieteen tulkkeina” suuren yleisön silmissä. Pollack (2003) 

kirjoittaa kuitenkin, että lopullinen vastuu tiedettä ympäröivän hämärän verhon 

poistamisesta on tieteen harjoittajilla. Tämä edellyttää, että heidän on oltava tehokkaita 

ja saatavilla olevia viestijöitä. 

Aina kun tutkijat viestivät julkisella areenalla tieteellisistä tuloksista tai tiedosta, heidän 

on tehtävä päätös: kommunikoidako tietoon liittyvää epävarmuutta tällä alustalla. 

(Peters ja Dunwoody, 2016) Epävarmuus omaksuu tällaisessa tapauksessa osittain 

uuden muodon tutkijan silmissä. Kuinka asiaan perehtymätön maallikko vastaanottaa 

tiedepiireissäkin toisinaan hämmennystä aiheuttavan epävarmuuden viestin? 

Tutkijat saattavat olettaa, että maallikkoyleisö ei ole kiinnostunut tutkimuksen 

epistemologiasta vaan enimmäkseen tuloksista. Tämän näkemyksen mukaan 

episteemisen epävarmuuden käsittely vain monimutkaistaa viestiä yleisölle. Toisaalta 

on tilanteita, joissa tieteellisen epävarmuuden käsittely on elintärkeää esimerkiksi 

poliittisia linjauksia laadittaessa. Toisena huolena voi olla tieteen julkisen imagon 

säilyttäminen. Tieteen tehtävänä voidaan nähdä tuottaa relevanttia ja luotettavaa 

tietoa. Voidaan kysyä, mureneeko luottamus tieteeseen, jos se ei pysty osoittamaan 



20 
 

suorittavansa tätä tehtävää riittävän hyvin. Kolmantena huolena voidaan nähdä 

seuraukset tieteen vaikuttavuudelle. Tutkijat ja tiedeorganisaatiot kommunikoivat usein 

vakuuttaakseen yleisönsä jostain, kuten rokotuksien merkityksellisyydestä. Onko 

vaikeampaa vakuuttaa kuulijat tieteellisen tietosisällön tärkeydestä, jos keskustelussa 

tuodaan yhä enemmän esiin tiedon epävarmuus? (ibid.) 

Eurooppalaisten, yhdysvaltalaisten ja japanilaisten biolääketiedetutkijoiden parissa 

toteutettu tutkimus viittaa siihen, että tutkijat ovat valmiita kertomaan tieteellisestä 

epävarmuudesta ja kiistanalaisuudesta julkisesti. Tulosten mukaan suuri osa tutkijoista 

ilmaisi kuitenkin varovaisuutensa asian suhteen. Tutkijat olivat kohtalaisesti samaa 

mieltä siitä, että suuren yleisön tulisi saada tietää, kun tutkijat ovat eri mieltä 

relevanteista asioista. (Peters et al. 2009, viitattu lähteessä Peters ja Dunwoody, 2016) 

2020-luvun mediakenttä voi olla tutkijalle villi ja pelottava paikka. Jokainen tieteellinen 

ulostulo voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin jatkuvan tietovirran ja sosiaalisen 

median tuoman välittömän palautteenantomahdollisuuden seurauksena. Pitkänen ja 

Niemi (2016) kirjoittavat, että sosiaalisen median vaikutukset tiedeviestinnän 

tulevaisuudelle ovat vielä jokseenkin arvailujen varassa. Esimerkiksi jotkin tahot 

ennustavat perinteisen tiedejournalismin siirtyvän onnistuneesti sähköiseen muotoon  

ja omaksuvan verkkoviestinnän vuorovaikutteisuuden ja multimediallisuuden keinot. 

Toiset taas ennustavat, että tiedeblogit, ”kansalaisjournalistit” ja sosiaalisessa mediassa 

toimivat tutkijat korvaavat klassisen journalismin tieteen saralla. (Peters, 2013)  

Esa Väliverrosen (2016) mukaan useat tieteen toimijat eivät vielä osaa viestiä 

uudistuneessa mediaympäristössä. Avoimuus ja vuorovaikutuksellisuus ovat nousseet 

suureen arvoon. Moderni yleisö usein pitää yksisuuntaista ja autoritaarista 

tiedottamista ylimielisenä ja epäilyttävänä. Tylyt vastaukset tyhmiin kysymyksiin eivät 

enää toimi, Väliverronen painottaa. Tiedeyhteisön on siis pakko nyt ja tulevaisuudessa 

löytää uusi osallistava ääni tiedeviestinnälliseen kelloon. 

Uuden avoimen tiedeviestinnän kulttuurin etunenässä ovat erityisesti  ne tieteentekijät, 

jotka nousevat tai jotka nostetaan julkiseen valokeilaan. Näihin lukeutuvat monenlaiset 

asiantuntijatutkijat. 
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2.3.1. Asiantuntijuus 

Tieteen ääntä edustaa julkisella alustalla usein yhteen henkilöön profiloitunut 

auktoriteetin ääni, jota voidaan sanoa asiantuntijanäkökulmaksi. Asiantuntijoihin 

vedotaan hyvin usein tiedeaiheisissa keskusteluissa ja uutisoinneissa. Joskus kyseessä 

on joukko asiantuntijoita, mutta usein vain yksi. 

Millainen on tuo paljon puhuttu, paljon siteerattu asiantuntija, joka niin usein esittää 

mielipiteitään eri aiheista mediassa? Erään määritelmän mukaan asiantuntija on joku, 

jolla on tietoja ja taitoja, joita muilla ei ole. Asiantuntija käyttää näitä taitojaan 

ongelmanratkaisuun. Asiantuntijaa arvostetaan yhteiskunnallisella tasolla, hän on 

puolueeton ja hän seuraa ammattikuntansa eettisiä periaatteita. (Väliverronen 2016) 

Tieteen kontekstissa asiantuntijalla tarkoitetaan usein jonkin alan korkea-arvoista 

tutkijaa. Paljon siteerattu asiantuntija on tyypillisesti (muttei välttämättä) korkean 

akateemisen arvon omaava henkilö, kuten professori. Toisin sanoen hän on ”oman, 

usein hyvinkin rajatun tutkimusalansa asiantuntija, jolta on tosin totuttu pyytämään 

perusteltuja kannanottoja myös oman tutkimusaiheensa lähimaastosta.” (Järvi ja 

Vainikainen, 2010, 13) 

Asiantuntijat ovat tänä päivänä hyvin arkipäiväinen ilmiö kaikenlaisessa mediassa. 

Heidän näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa on noussut selkeästi. Dunwoody (1999) 

kirjoittaa, kuinka yhteiskunnan moninaistuminen on lisännyt ihmisten riippuvuutta 

erilaisista asiantuntijoista. Skeptisen ajattelun yleistyessä yhteiskunnan eri tasoilla tiede 

on säilyttänyt asemansa luotettavimpien tiedonlähteitten joukossa. Väliverrosen (2016) 

mukaan yhteiskunnan modernisaatio, yleinen koulutustason nousu, yksilöllistyminen ja 

instituutioiden kritiikki ovat kaikki vaikuttaneet asiantuntijoiden näkyvyyden 

lisääntymiseen ja heidän kirjonsa laajentumiseen. Ulla Järvi ja Tuula Vainikainen (2010) 

puolestaan kirjoittavat, että media tarvitsee, käyttää ja kuluttaa asiantuntijoita yhä 

enemmän siitä syystä, että keskustelu yhteiskunnassa tapahtuu ”pääasiassa median 

välityksellä”. 
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Asiantuntijoiden rooli oli 2000-luvun vaihteeseen mennessä läpikäynyt useita muutoksia 

monesta syystä. Ensinnäkin nyky-yhteiskunnat ovat yhä enemmän asiantuntijatiedon 

varassa, sillä tieteellinen ja teknologinen tietämys ovat nousseet suureen arvoon 

yhteiskunnan pyörittämisessä. Toiseksi uutismedia muuttui merkittävästi 1900-luvun 

viimeisinä vuosikymmeninä. Uutistuotanto alkoi kiinnittämään enemmän huomiota 

siihen, kuinka se pystyisi parhaiten vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja tarjoamaan heitä 

kiinnostavaa sisältöä. Konfliktia ja jännitettä tuotiin yhä enemmän uutisiin, ja niinpä 

asiantuntijat täyttivät roolin kiistanalaisten uutisaiheiden kommentoijina. 

Asiantuntijalausunnot lisääntyivät mediassa myös tuloksena yhä kiivaammasta 

kilpailusta eri medioiden välillä sekä journalismin halusta kohentaa uskottavuuttaan 

yleisön silmissä. Lisäksi etenkin digitalisaation tuloksena syntynyt ympärivuorokautinen 

uutistuotanto typisti journalistien aikamahdollisuuksia tutkia aiheitaan, ja täten 

asiantuntijoita haluttiin konsultoida enenevissä määrin. Kolmanneksi organisaatiot ja 

asiantuntijat alkoivat tuntea yhä enemmän painetta ylläpitää statustaan ja asemaansa. 

Kilpailu ja epävarmuus tutkimuskentällä ovat lisääntyneet niin paljon, että tieteentekijät 

ovat alkaneet käyttää julkisuutta apukeinonaan taata esimerkiksi rahoitusta  ja luoda tai 

ylläpitää vaikutusvaltaa. (Albæk et al. 2003) 

2000-luvulla merkittäviä muutoksia asiantuntijuuden luonteeseen ja asemaan ovat 

sosiaalisen median nousu ja yhä kiivastuva tietoliikenne. Tutkijoiden on kehitettävä 

uusia tapoja viestiä tieteestä eri areenoilla ja pystyttävä reagoimaan entistä enemmän 

siihen, mitä muut toimijat tuovat tieteelliseen keskusteluun. (Väliverronen, 2015) 

Yhtenä 2000-luvun trendeistä voidaan nähdä asiantuntijoiden perinteisten hyveiden, 

kuten korkean koulutuksen ja syvän ammatillisen perehtyneisyyden arvon näennäinen 

lasku. Kokeneen professorin sijaan asiantuntijan rooliin voidaan periaatteessa 

kelpuuttaa kuka vain sosiaalisen median käyttäjä, jolla on paljon sanottavaa jostain 

asiasta. Voidaan kenties sanoa, että asiantuntijuus on kärsinyt inflaation. (Väliverronen, 

2016) 

Useat kirjoittajat huomioivat, että tutkijoiden asenteet julkisuutta ja (valta)mediaa 

kohtaan ovat muuttuneet. Viime vuosikymmeninä tutkijoiden ja toimittajien yhteistyö 

on lisääntynyt. Tutkijat ovat yhä useammin toimittajien tiedonlähteinä, ja he ovat 
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oppineet hyödyntämään mediaa yhä luontevammin. (Koskinen et al. 2018) Tutkijoita 

kannustetaan puhumaan mediassa työstään eri yleisöille ja olemaan esillä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa paljon enemmän kuin ennen. Monet pitävät 

velvollisuutenaan puolustaa tiedettä julkisella alustalla, ja usea tutkija on saanut 

positiivisia kokemuksia mediassa esiintymisestä. Sosiaalisen median kanavat, kuten 

blogit ja Twitter, ovat tulleet monelle tutkijalle osaksi työtä. On kuvaavaa, että vuodesta 

2005 Suomen yliopistolaissa ”vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa” ja 

”tutkimustulosten vaikuttavuuden edistäminen” ovat kuuluneet yliopistojen virallisiin 

tehtäviin tutkimuksen ja opetuksen lisäksi. (Väliverronen, 2016) 

Tutkijat ovat uudella tavalla havainneet julkisuuden olevan arvokasta työlleen. Tähän on 

ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin tutkijat ovat ymmärtäneet, että joukkotiedotusvälineet 

heijastavat yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita. Toiseksi monet tutkijat ovat enenevissä 

määrin kiinnostuneita julkisuuden tuomasta markkina-arvosta, sillä tutkimuksesta on 

tullut yhä kaupallisempaa monilla aloilla. (Dunwoody, 1999) 

Asiantuntijuutta on tarkasteltu viestinnän tutkimuksessa varsin laajasti. On kaksi eri 

näkemystä siitä, millaisessa roolissa asiantuntijan tulisi toimia julkisella areenalla. 

Suppean asiantuntijanäkemyksen mukaan tutkijan on viestittävä ensisijaisesti tieteen 

”omilla areenoilla” ja yleistajuistettava vain omaa tutkimustaan. Sen sijaan laaja 

asiantuntijanäkemys esittää, että tutkija voi toimia vapaammin erilaisilla media-

alustoilla. Hänen ei tarvitse rajoittua popularisointiin vaan hän saa osallistua 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. (Väliverronen 2016) Viime vuosikymmeninä on tullut 

tavallisemmaksi, että tutkijan medianäkyvyys liittyy muuhunkin kuin hänen itse 

tekemäänsä tutkimukseen. On yleistä nähdä tutkija taustoittamassa maailman 

tapahtumia, arvioimassa poliittista päätöksentekoa ja määrittelemässä yhteiskunnallisia 

ongelmakohtia. Julkisuus perustuu täten ”tutkijan kykyyn jäsentää yhteiskunnallista 

keskustelua oman erityisosaamisensa ja aihepiirin tuntemuksensa kautta”. (Pitkänen ja 

Niemi, 2016, 5) 

On monia syitä siihen, miksi työskentely modernissa mediaympäristössä on tutkijoille 

usein hankalaa. Ensinnäkin perinteisen näkemyksen mukaan tiedeviestintä on 
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kontrolloitua tutkimustiedon popularisointia ja yleisön valistamista. Tämä 

lähestymistapa on hankala sovittaa nykyaikaiseen mediakulttuuriin, joka korostaa 

pitkälti vuorovaikutusta yleisön ja tiedon antajan väli llä. Toiseksi tieteen uusi kulttuuri 

korostaa avoimuutta, mikä on vaikea sovittaa yhteen perinteisen 

tiedeviestintäperspektiivin kanssa. Tutkijoiden pitäisi yhä enemmän hioa omaa 

viestintätapaansa, kuunnella yleisönsä näkemyksiä ja sietää sitä, että valtas uhteet ovat 

muuttuneet keskustelussa demokraattisemmiksi tutkijan ja yleisön välillä. Kolmanneksi  

tutkijat ovat perinteisesti suhtautuneet varsin kriittisesti omaan tai kollegatutkijoiden 

julkisuusnäkyvyyteen. Paljon medianäkyvyyttä saava tutkija menettää helposti 

kollegoidensa kunnioituksen. (Väliverronen, 2015) 

Ville Pitkäsen ja Mari K. Niemen (2016) yhteiskuntatieteilijöiden näkemyksiä julkisesta 

asiantuntijuudesta tarkastelleen tutkimuksen mukaan monet tutkijat pitävät median 

kielteisinä pidettyjä toimintatapoja keskeisimpänä syynä mediayhteistyön vaikeuteen. 

Tutkijat ajattelivat muun muassa, että toimittajilla on tapana kärjistää asioita ja julkaista 

lausuntoja eri muodossa kuin ne annettiin. Tutkijoilla oli esimerkiksi sellaisia negatiivisia 

näkemyksiä, että toimittajat etsivät tutkijoilta vahvistusta omille ennakkoluuloilleen, 

julkaisevat lausuntoja eri asiayhteydessä kuin mistä sovittiin ja harhaanjohtavat 

otsikoinnillaan. 

Moni tutkija ei pysty vaikuttamaan yhteiskunnassa niin paljon kuin haluaisi eri laisten 

esteiden vuoksi. Hyvä tiedeviestintä vaatii vuorovaikutustaitoja, avoimuutta, 

tiivistämisen taitoa ja asioiden selkeyttämistä. Tutkijoiden joukossa on hyvin eritasoisia 

kommunikoijia, eivätkä parhaat tutkijat ole aina parhaita viestimään. Tutkijan 

vuorovaikuttamiseen saattaa olla myös rakenteellisia esteitä, kuten aikapula  tai 

vuorovaikutustyötä tukematon kapea rahoituspohja. (Koskinen et al. 2018) 

Voidaan sanoa, että ollakseen tehokas tiedeviestijä tutkijan on pystyttävä olemaan 

aidosti ”kaksikielinen”. Hänen on siis pystyttävä puhumaan tieteestä oikealla tavalla 

tietylle yleisölle. Suuri yleisö ei reagoi hyvin, jos tieteentekijä käyttää heille puhuessaan 

kollegoilleen eikä ”maallikoille” räätälöityä kieltä ja yleisilmaisua. Samaten voidaan 
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sanoa, että kollegaryhmälle ei ole järkeä puhua samoin kuin puhuisi suurelle yleisölle. 

(Olson, 2009) 

Filosofian tohtori ja Turun yliopiston Suomen historian dosentti Anu Lahtisen mukaan 

asiantuntijuus on kokonaisvaltainen tekemisen tapa. Julkisuus, tutkimuksen 

yleistajuistaminen ja oman alan asiantuntijuuden julkisuuteen tuominen lukeutuvat 

työnkuvaan. Hän toteaa, että pitää työtään kokonaisuutena, eräänlaisena 

hämähäkinverkkona, joka täydentyy jatkuvasti ja jossa eri langat linkittyvät toisiinsa. 

(Lahtista siteerattu lähteessä Järvi ja Vainikainen, 2010) 

 

2.3.1.1. Millainen on hyvä asiantuntija? 

Asiantuntijat ovat nykypäivänä hyvin yleisiä medioiden yhteistyökumppaneita . 

Toimittajien kannalta asiantuntijoille on monenlaisia vaatimuksia. Vuonna 2017 Suomen 

tiedetoimittajain liiton palkitsema Vuoden tiedetoimittaja Heljä Salosen mukaan ”hyvä 

asiantuntija osaa kertoa aiheestaan tiiviisti ja kiinnostavasti”. (Salosta siteerattu 

lähteessä Koskinen et al. 2018, 112) Helppo saavutettavuus on myös hyvän tutkijan 

keskeisiä tunnuspiirteitä. Lisäksi oman tietämyksen soveltaminen ja yksinkertaistaminen 

on tärkeää, kuten myös kyky esittää ja arvioida omia mielipiteitä. (Pitkänen ja Niemi, 

2016) 

Kun asiantuntija haluaa asialleen julkisuutta ja esiintyy mielellään, yhteistyö sujuu hyvin, 

toteaa Tekniikka&Talous -lehden toimittaja Helena Raunio. Myös kokemuksella on 

Raunion mukaan paljon merkitystä. On hyödyllistä, jos asiantuntija on tottunut 

julkisuuteen, mieluiten monenlaisten medioiden kanssa, ja ymmärtää popularisoinnin 

tärkeyden sekä median kohderyhmän. (Rauniota siteerattu lähteessä Järvi ja 

Vainikainen, 2010) 

Toimittajilla on omat näkemyksensä toimivasta asiantuntijayhteistyöstä myös  

tieteellisen epävarmuuden esittämisen osalta. Pollackin (2003) mukaan journalistit 

arvostavat tutkijaa, joka osaa kontekstualisoida epävarmuutensa ymmärrettävästi. 
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Toimittajat ovat kiireisiä eikä heillä ole aikaa eikä yleensä osaamista arvioida tarkasti 

kaikkia tiedonjyväsiä, joilla tutkijat perustelevat tuloksiaan. 

Yleisö ymmärtää epävarmuutta eri tavalla kuin tutkijat. Yleisö ei ole tottunut jatkuvaan 

epävarmuuteen eikä välttämättä osaa käsitellä sitä yhtä tottuneesti kuin tutkija. 

Epävarmuuden esittämisen ymmärrettävässä muodossa yleisölle voidaan sanoa olevan 

tärkeää. Asiantuntijan ei kuitenkaan välttämättä hyödytä tarpeettomasti esittää aivan 

kaikkia asioita kyseenalaisina, sillä se saattaa syödä pohjaa hänen tarkoitukseltaan. 

Kirjailija Tiina Raevaara (2016) kirjoittaa, että tutkijoiden varauksellisuus on joskus 

liioiteltua, sillä monet asiat voi hyvin ilmaista varmoin sanankääntein. 

Yleisö suhtautuu asiantuntijoihin lähtökohtaisesti eri lailla kuin toimittajat. Yhtäältä 

asiantuntijat ovat ikkuna maailmaan, johon keskivertolukijalla ei kenties ole ollut 

mahdollisuutta tai kiinnostusta tutustua syvemmin. Toisaalta yleisö ei aina ole 

vastaanottavainen viestille, joka ei sovi yhteen heidän ennakkokäsitystensä kanssa. On 

mahdollista, että tiede itsessään herättää epäluuloja joissain kuulijakunnissa. Muun 

muassa meribiologi ja elokuvantekijä Randy Olson (2009) kirjoittaa, että tehokas 

tiedeviestintä on avainasemassa taisteltaessa tiedevastaista, vaarallista valetietoa 

vastaan. Jos tutkijan työstä ei kukaan kuule, työllä ei oikeastaan ole merkitystä. Ja jos 

tieteentekijöiden joukosta ei löydy hyviä viestijöitä, muut tehokkaat viestijät ovat 

valmiina käyttämään tieteellistä tietoa väärin tai harhaanjohtavasti oman etunsa 

tavoittelun nimissä. 

Viestijöiden ja viestien valtava määrä tekee yleisöjen ja asiantuntijoiden keskinäis estä 

suhteesta toisinaan ailahtelevan. Lääketieteen tohtori Anu Wartiovaaran (siteerattu 

lähteessä Järvi ja Vainikainen, 2010, 36) mukaan yleisö kaipaa ennen kaikkea luotettavia 

asiantuntijoita, jotka selkeyttävät niin sanottua julkisen maailman infotulvaa. 

Asiantuntijoilta kaivataan hänen mukaansa sellaista viestintää, joka yksinkertaistaa 

asioita tarvittaessa ja vetää suuria linjoja. Yleisön on hyvä tietää mikä tieto on tärkeää ja 

mikä ei. 

 



27 
 

2.4. Yleisöt ja tieteellinen epävarmuus mediassa 

Tieteen ja teknologian nopea edistys on kasvattanut valtavasti tieteellisen tiedon 

määrää ja saatavuutta maailmassa. Ihmiset hyväksikäyttävät tieteellistä tietoa 

jokapäiväisessä elämässään ja kohtaavat sitä jatkuvasti esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa. Rainer Bromme ja Susan R. Goldman (2014) kuitenkin kirjoittavat, että 

saatavuus ei tarkoita saavutettavuutta tai ymmärrettävyyttä. Se, mitä kyseisen alan 

asiantuntijat näkevät tietyn tiedon edustavan, eroaa siitä, miten suuri yleisö ymmärtää 

samoista resursseista kerätyn tiedon. 

Tähän on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin asiantuntijoilla on suureen yleisöön verrattuna 

eriävä tietopohja, jonka päälle rakentaa ymmärrystä uuden tiedon perusteella. Toiseksi 

vain asiantuntijoilla on tietoa siitä, millaisia konventioita käyttämällä tieteellistä tietoa 

tavanomaisesti viestitään tieteellisessä yhteisössä. (ibid.) 

Suuren yleisön tieteellisen epävarmuuden ymmärrykseen voivat vaikuttaa monet 

tekijät. Näihin lukeutuu muun muassa sosiaalinen edustus. Tämän prosessin kautta 

ihmiset yhdistävät olemassa olevaa tietoaan ulkopuolisten lähteiden, kuten 

medialähteiden kanssa. Lisäksi se, millaisia tieteisiin liittyviä asioita käsitellään mediassa, 

vaikuttaa ihmisten epävarmuuden tulkintaan. Toisin sanoen massamedia ”asettaa 

agendan” tieteellisten aiheiden käsittelylle. Viimeiseksi se, millaisia lähteitä esimerkiksi 

journalistit käyttävät tiedeuutisoinnissaan, vaikuttaa yleisön epävarmuuden tulkintaan. 

(Einsiedel ja Thorne, 1999) 

Pollackin (2003) mukaan suuri yleisö, joka ei ole säännöllisesti tekemisissä tieteen 

kanssa, ymmärtää tieteellisen epävarmuuden usein väärin eikä osaa arvostaa sitä. On 

ironista, että ne, jotka eivät ole tekemisissä tieteen kanssa, liittävät tieteen yleensä 

varmuuteen eivätkä epävarmuuteen. He ovat tottuneet elämään tarkkojen tieteellisten 

faktojen maailmassa ja luottamaan jokapäiväisessä elämässään luotettavasti toimivaan 

teknologiaan. Pollack argumentoi, että useimmat ihmiset eivät iloitse yllätyksistä vaan 

tuntevat olonsa usein epämukavaksi kohdatessaan epävarmuutta. 
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Epävarmalla tieteellä voidaan sanoa olevan vaaroja. Monet tutkimukset ovat 

osoittaneet, että epävarmuuden ilmaisu saattaa vähentää vastaanottajan 

todennäköisyyttä hyväksyä esitetty viesti. Erään tutkimuksen mukaan todistajan 

varmuus sanomastaan vaikutti silminnäkijätodistusten luotettavuuteen jopa enemmän 

kuin todistuksen johdonmukainen sisältö. (Brewer ja Burke, 2002) Toisen tutkimuksen 

mukaan asiantuntijaneuvojen hyväksymiseen vaikutti kaikista vaikuttavista tekijöistä 

eniten se, kuinka varma asiantuntija on sanomastaan. (Van Swol ja Sniezek, 2005) 

Jos tutkijat tunnustavat tietämättömyytensä monimutkaisten ilmiöiden kaikista 

tekijöistä, suuri yleisö saattaa tulkita tämän tarkoittavan, että tutkijat eivät tiedä 

aiheesta mitään. Tämä puolestaan voi johtaa tieteen uskottavuuden vähenemiseen 

julkisella alustalla. Tämä puolestaan saattaa toisinaan johtaa suuren yleisön lisääntyvään 

haluun kääntyä erilaisten huijareiden ja marginaaliskeptikkojen puoleen tiedollisina 

auktoriteetteina. (Pollack, 2003) 

Suuri yleisö ei silti välttämättä näe tieteellistä epävarmuutta vain negatiivisena asiana. 

Jensenin tutkimuksen mukaan epävarmuuden esittäminen syöpää käsittelevässä 

uutismateriaalissa voi lisätä sekä tutkijoiden että toimittajien luotettavuutta suuren 

yleisön silmissä. (Jensen, 2008) Jatkotutkimuksessa ilmeni, että epävarmuutta ilmentävä 

uutismateriaali johti vähentyneeseen fatalistiseen ajatteluun ja vähentyneisiin 

negatiivisiin reaktioihin ravitsemuksellisia suosituksia kohtaan. (Jensen et al. 2011) 

Erään yhdysvaltalaistutkimuksen (Howe et al. 2019) mukaan epävarmuuden 

tunnustaminen voi lisätä yleisön luottamusta tutkijoihin ja heidän sanomisiinsa 

ilmastonmuutosviestinnässä. Kirjoittajien mukaan tulokset viittaavat siihen, että 

maallikkoyleisö tuntuu ymmärtävän, että tarkka tulevaisuuden ennustaminen ei ole 

mahdollista etenkään ilmaston lämpenemisen tapauksessa.  

Jensen kollegoineen (2017) toteaa, että ihmisten suhtautuminen tieteelliseen 

epävarmuuteen on yhä pitkälti mysteeri ja lisää selvitystä kaivataan. Aiheesta on 

tutkimusta, mutta voidaan jopa sanoa, että tutkimukset nostavat enemmän kysymyksiä 

kuin mihin vastaavat. Brashers (2001) ehdottaa tutkimussuuntia viestinnän ja 

epävarmuuden hallinnan paremmalle ymmärtämiselle: on tutkittava, mitä epävarmuus  
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tarkoittaa ihmiselle ja miten hän kokee sen, mikä merkitys arvioinnilla ja tunteella on 

epävarmuuden hallinnassa sekä millainen epävarmuuteen liittyvien käytöksellisten ja 

psykologisten reaktioiden kirjo on. 

 

2.4.1. Epävarmaa tiedettä lapsille 

Lapset ovat luonnostaan samalla tavalla uteliaita kuin tutkijat. He tutkivat, kokeilevat ja 

oppivat virheistään. Heille maailma on uusi ja ihmeellinen, ja siksi he haluavat ottaa siitä 

selvää katsomalla, koskettamalla, kuuntelemalla, haistamalla ja maistamalla. (Pollack, 

2003) 

Tiedekasvatuksen konsepti nousee nopeasti esiin, kun puhutaan lasten tieteellisestä 

ymmärryksestä ja suhteesta tieteelliseen yhteisöön. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

mukaan tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista, jonka myötä paitsi lisätään 

tiedollista ja taidollista perusosaamista myös kehitetään ihmisen kykyä ja kiinnostusta 

hankkia, käsitellä ja arvioida uutta tietoa sekä seurata tieteellistä kehitystä. Ministeriön 

vuoden 2014 tiedekasvatusta käsitelleessä raportissa korostettiin, kuinka lapsia ja 

nuoria on innostettava tieteeseen niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. (Opetus - ja 

kulttuuriministeriö, 2014) 

Tiedekasvatus on siis elintärkeä osa sitä, kuinka yhteiskunta rakentaa ja ylläpitää 

tieteellistä ymmärrystä. Sillä on suuri merkitys henkilökohtaisen tieteellisen 

maailmankuvan muodostumisessa. Varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Leena Turjan 

(2011, 187–8) mukaan tiedekasvatuksen keskeisenä tehtävänä on innostaa lapsi 

”kysymään, ajattelemaan ja toimimaan” itsenäisesti. Turjan mukaan tiedekasvatuksen 

avulla luodaan lapsen tutkivalle toiminnalle perusta. Toiminta voi suuntautua 

luonnolliseen ympäristöön, sosiaaliseen ympäristöön tai ihmisen rakentamaan 

ympäristöön. Turja esittää, että aikuinen ei voi suoraan opettaa lapselle mitään vaan 

lapselle on synnyttävä henkilökohtainen suhde opittavaan asiaan omakohtaisen 

kokemuksen ja tutkimisen kautta. 
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On kirjoitettu, että tiedekasvatus ei perinteisesti ole arvostanut epävarmuutta. (Watkins 

et al. 2018) Eikö epävarmalla tieteellä nähdä riittävästi arvoa vai ovatko syynä 

pedagogiset ongelmat? Pollack (2003) on arvostellut etenkin Yhdysvaltain 

koulutusjärjestelmää lasten tieteellisen innon tukahduttamisesta. Lasten luonnollinen 

tutkijanomainen uteliaisuus järkkyy koulun alkaessa. Koulussa lapsille esitellään uusi 

metodologia, joka ei korosta uteliaisuutta ja tutkimusta vaan ulkoa opettelua ja 

luettelua. Toisin sanoen tiede esitetään faktoina eikä kysymyksinä. Tutkimusprosessin 

hahmottaminen, faktojen määrittely ja epävarmuuden ymmärtäminen jäävät taka-

alalle. Chen, Benus ja Hernandez (2019) argumentoivat, että kouluissa epävarmuuden 

hallinnan opettelu ei yleensä kuulu olennaisena osana tiedekasvatukseen. Sen sijaan 

korostetaan tieteellisen tiedon lopullisuutta. Tiedon muodostumisen ymmärrys ei ole 

yhtä paljoa esillä.  

Esimerkiksi Jordan ja Babrow (2013) kirjoittavat, että epävarmuus on elintärkeää 

oppimisprosessille. Epävarmuus luo hedelmällisiä mahdollisuuksia kehittää taitoja, joita 

tarvitaan maailmassa, joka on täynnä epäselvyyttä ja arvaamattomuutta. Douglas 

Allchin (2012) kirjoittaa, että jos oppilaiden tahdotaan ymmärtävän ja hyväksyvän 

muutoksia tieteellisessä yhteisymmärryksessä, heille on opetettava tieteen rajoja ja 

perusteet siitä, kuinka tiede voi myös olla väärässä. Hänen mukaansa ei ole ihme, että 

ihmisten on vaikea hyväksyä, että Pluto ei ole tieteen silmissä enää planeetta, jos he 

eivät ymmärrä tieteellisen tiedon kehittymisen periaatetta. 

Pollackin (2003) mielestä epävarmuuden sivuuttamisella perusopetuksessa voi olla 

pitkän aikavälin haitallisia vaikutuksia tieteelliselle työlle. Hänen mukaansa 

tutkijatasollakin toimivien opiskelijoiden ajattelu on vääristynyt, sillä he ovat käyttäneet 

niin ison osan akateemisesta elämästään vastauksien antamiseen eivätkä kysymysten 

kysymiseen. Tämä voi johtaa hankaluuksiin muodostaa relevantteja ja mielenkiintoisia 

tutkimuskysymyksiä. Pollackin mukaan koulutukselliset rajoitukset tylsyttävät 

opiskelijoiden uteliaisuutta. 

Viime vuosina tiedekasvatus on alkanut tarkastella sitä, kuinka epävarmuutta voidaan 

käsitellä oppimisympäristöissä ja kuinka epäselvyydet voivat ohjata tieteellisen 

https://onlinelibrary-wiley-com.pc124152.oulu.fi:9443/doi/full/10.1002/sce.21527?sid=vendor%3Adatabase#sce21527-bib-0066
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käytännön kehitystä. (Watkins et al. 2018) Esimerkiksi erään yhdysvaltaistutkimuksen 

(Chen et al. 2019) mukaan opettajan argumentoinnin epävarmuus voi luoda opiskelijalle 

mahdollisuuden kehittää eteenpäin omaa ymmärrystään ja osallistua ymmärrystä 

edistävään yhteistyöhön opiskelijoiden välisen dialogin myötä. Richard Lehrer ja Leona 

Schauble (2012) puolestaan tutkivat, miten evoluutiota voidaan opettaa mallintamalla 

yhteistyössä lasten kanssa teorian perustaa. Tällaisen opetustavan onnistumiseksi 

lasten tulee kirjoittajien mielestä pystyä oppimaan syvällisesti asioista, kysymään 

kysymyksiä, vertailemaan asioita keskenään, osallistumaan tutkimusasetelman 

järjestelyyn, keksimään itse tapoja mitata ja koordinoida asioita, kirjaamaan ja 

esittämään löydöksiään sekä osallistumaan prosessiin kollektiivisesti. Muissa 

tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa alakouluikäisten lasten epävarmuutta 

ilmaisevia, tiedettä koskevia kielellisiä elementtejä (Kirch ja Siry, 2010) 

ja alakouluopettajien keinoja kehittää opetukseen uusia lähestymistapoja, jotka 

ottaisivat paremmin huomioon tieteellisen epävarmuuden (Manz ja Suárez, 2018). 

Suuri osa tämänkaltaisesta tutkimuksesta keskittyy luokkahuoneeseen 

oppimisympäristönä. Tämä on ymmärrettävää, sillä koulu tarjoaa luonnollisen 

tutkimusasetelman oppimisesta kiinnostuneelle tutkijalle. Tarvittaisiin kuitenkin 

enemmän tutkimusta siitä, miten lapsille selitetään tieteen epävarmuutta 

luokkahuoneen ulkopuolella. Lapset kuluttavat todella runsaasti mediaa, kuten 

aikuisetkin, joten heidän kuluttamansa tiede- ja tietosisältö ei rajoitu ainoastaan 

luokkahuoneeseen. 

Niin lapsien kuin aikuistenkin tulisi oppia kriittisiksi median ja tieteen kuluttajiksi ja 

osana tätä kokonaisuutta ymmärtää, kuinka tieteellinen epävarmuus toimii.  

https://onlinelibrary-wiley-com.pc124152.oulu.fi:9443/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lehrer%2C+Richard
https://onlinelibrary-wiley-com.pc124152.oulu.fi:9443/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schauble%2C+Leona
https://onlinelibrary-wiley-com.pc124152.oulu.fi:9443/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schauble%2C+Leona
https://link-springer-com.pc124152.oulu.fi:9443/article/10.1007%2Fs11165-010-9197-y#auth-Susan_A_-Kirch
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3. MENETELMÄ 

 

Tutkimuskirjallisuus ei tarjoa tälle opinnäytteelle selkeää esikuvaa tutkimuskentän 

verrattaisen kapeuden vuoksi. Tämä vaikutti päätökseen omaksua tutkimukselle varsin 

avoin lähestymistapa. Tavoitteeksi valikoitui nostaa määrällisten ja laadullisten 

menetelmien avulla Lasten tiedekysymykset -kokoelmateosten aineistosta esiin 

mielenkiintoisia esimerkkejä ja keskeisiä teemoja, joiden avulla hahmottuisi, miten 

palstalla käsitellään tieteellistä epävarmuutta. 

Tutkimuksessa käytetään pääasiassa laadullista menetelmää. Tarkemmin sanottuna 

päämenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Määrällisten tutkimuskeinojen 

tehtävä tutkimuksessa on pitkälti tukea laadullisilla menetelmillä tehtyä analyysiä. 

Määrällisistä menetelmistä käytetään sisällön erittelyä. 

Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2002, 107) määritelmän mukaisesti tässä 

tutkielmassa sisällönanalyysilla tarkoitetaan ”pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä 

sanallisesti”. Sisällön erittelyllä tarkoitetaan puolestaan keinoa kuvata kvantitatiivisesti 

dokumenttien, kuten tekstin sisältöä. 

 

3.1. Laadullinen ja määrällinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus voidaan karkeasti ymmärtää aineiston (ja 

analyysin) muodon kuvaukseksi ei-numeraalisin keinoin. (Eskola ja Suoranta, 1998) 

Laadullista tutkimusta voi kuvata tulkintaan perustuvaksi tutkimistavaksi, jonka avulla 

pystytään tarkastelemaan etenkin ihmisten tuottamia monitulkintaisia ja subjektiivisia 

merkityksiä. (Vilkka, 2021) 

Määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtien mukaan numeerisia keinoja 

käyttämällä päädytään todellisuutta heijastavaan lopputulokseen, joka on yksilön 

tulkinnasta riippumaton. Tutkimuksen perustana ovat matemaattisen kaavat, 

laskennallinen todennäköisyys, prosentit ja lukumäärät. Määrällinen analyysi perustuu 
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sen ymmärtämiseen, minkälaisilla periaatteilla voidaan kuvata numeerisesti muuttujien 

arvoa ja niiden vaihtelua. (ibid.) 

Tuomi ja Sarajärvi kirjoittavat, että laadullinen ja määrällinen tutkimus on hyvin pitkään 

ymmärretty jokseenkin vastakkaisina voimina. On eriäviä näkemyksiä sii tä, ovatko 

tutkimustavat toisensa poissulkevia vai toisiaan täydentäviä. On esitetty, että järkevintä 

olisi pyrkiä yhdistämään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia metodeja tutkimustyössä. 

(Tuomi ja Sarajärvi, 2002) Eskola ja Suoranta (1998) korostavat, että rajat laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen välillä eivät käytännössä ole usein selkeät. Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara (2007) kirjoittavat, että nykyajattelussa moni tutkija haluaisi poistaa tällaisen 

vastakkaisasettelun. 

Laadullisella tutkimuksella on paljon vahvuuksia. Sillä voidaan valottaa 

kokonaisvaltaisesti ymmärrystä monimutkaisista kysymyksistä ja prosesseista. Lisäksi 

laadullinen tutkimus on luonteeltaan usein joustavaa ja kumulatiivista sekä kykenee 

usein paljastamaan piilossa olevia, odottamattomia merkityksiä. Laadullisella 

tutkimuksella voidaan tarkastella myös subjektiivisia asioita. Toisaalta laadulliset 

metodit voivat johtaa fokuksen puuttumiseen tutkimuksesta. Laadulliset menetelmät 

jättävät paljon tutkijan subjektiivisuuden varaan. Löydöksien yleistettävyys on usein 

kyseenalaista. (Mayoux, 2006) 

Määrälliset menetelmät ovat usein fokukseltaan tarkkoja ja keskittyvät tiettyihin 

kysymyksiin ja hypoteeseihin. Määrällisen analyysin voi nähdä luonteeltaan paljon 

objektiivisempana kuin laadullisen analyysin. Sen rajoituksiin lukeutuvat kuitenkin muun 

muassa se, että kaikkea ei pysty mittaamaan, ei ainakaan merkityksellisesti. ( ibid.) 

 

3.2. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi voidaan määritellä tutkimustyökaluksi, jonka kautta etsi tään tiettyjen 

sanojen, teemojen tai käsitteiden läsnäoloa tietyssä laadullisessa aineistossa. Aineisto 

on usein tekstimuotoista. Havaintojen perusteella tutkijat voivat tehdä päätelmiä 

aineiston välittämistä viesteistä, aineiston tuottajista, sen yleisöstä tai jopa aineiston 
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syntykontekstista. (Columbia University Mailman School of Public Health, julkaisuaika 

tuntematon) 

Sisällönanalyysilla on monia hyviä puolia. Metodi tutkii suoraan tekstin välityksellä 

käytyä viestintää, se voidaan toteuttaa sekä määrällisesti että laadullisesti, se auttaa 

tarkastelemaan monimutkaisia ihmisen ajatteluun ja kielenkäyttöön liittyviä asioita, se 

sallii datan läheisen tarkastelun ja se on hyvin tehokas työkalu etenkin yhdistettynä 

muihin tutkimusmetodeihin. Sisällönanalyysin heikkouksiin lukeutuvat sen aikaa vaativa 

luonne, tulkinnallisuuden tuomat rajoitukset, heikko teoreettinen perusta, usein liian 

pelkistävä luonne monimutkaisia tekstejä analysoidessa ja sen usein ilmenevä 

kykenemättömyys analysoida tekstin tuottanutta kontekstia. (ibid.) 

Sisällönanalyysiä on kritisoitu liian yksinkertaiseksi metodiksi. Alkuvaiheet analyysin 

teossa ovat usein jopa kaoottisia, koska aineisto voi antaa paljon toisistaan eroavia 

tiedonjyviä, joita voi olla vaikea järjestellä ja kategorisoida. Aineiston määrä on usein 

suuri, mikä voi tuntua raskaalta. Aineiston suuruus pakottaa tutkijan keskittymään vain 

asioihin, jotka ovat keskeisiä hänen tutkimuskysymyksilleen. Lisäksi sisällönanalyysin 

teko voi olla aikaavievää. (Elo ja Kyngäs, 2008) 

Sisällönanalyysi voi antaa tutkijalle paljon työkaluja tarkastella aineistoaan vapaasti 

vailla turhan jäykkiä ennakkoasetelmia. Elo ja Kyngäs (2008) kirjoittavat kuitenkin, että 

sisällönanalyysin joustavuus tekee siitä haastavan menetelmän. Weberin (1990) 

mukaan ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä sisällönanalyysia vaan tutkijan on 

tilannekohtaisesti arvioitava sopivien metodien käyttöä eri tarkoituksiin. 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 115) kuvaavat aineistolähtöistä sisällönanalyysia seuraavasti: 

”Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus 

tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 

empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä.”  

Aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston analyysia voidaan kuvata 

karkeasti kolmivaiheiseksi prosessiksi (Tuomi ja Sarajärvi, 2002):  

1) aineiston redusointi eli pelkistäminen 
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2) aineiston klusterointi eli ryhmittely 

3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

Redusoinnin eli pelkistämisen vaiheessa tutkimusaineistosta karsitaan tutkimukselle 

epäolennainen pois, mikä voi olla tiedon tiivistämistä tai pilkkomista. Tutkimustehtävä 

ohjaa aineiston pelkistämistä. Esimerkki pelkistämisestä on, että aineistosta poimitaan 

tiettyjä ilmaisuja. (ibid.) 

Klusterointi eli ryhmittely puolestaan tarkoittaa, että aineistosta poimitut ilmaukset 

käydään läpi ja niiden väliltä etsitään eroja ja samankaltaisuuksia. Löydetyt käsitteet 

ryhmitellään luokiksi niiden samankaltaisuuksien perusteella. Luokalle annetaan 

kuvaava nimi. Asioita voidaan luokitella esimerkiksi ilmiön piirteen, ominaisuuden tai 

käsityksen perusteella. Ryhmittely luo pohjan tutkimuksen perusrakenteelle. Lisäksi 

syntyy alustavia kuvauksia tutkimuksen aiheena olevasta asiasta. (ibid.)  

Abstrahoinnin vaiheessa aineistossa havaituista kielellisistä ilmauksista siirrytään 

teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Näin erotellaan tutkimukselle relevantein 

tieto. Klusterointi on jo osa abstrahointia. (ibid.) 

 

3.3. Sisällön erittely 

Kirjallisuudessa on vaihtelua siinä, miten alun perin englanninkielistä metoditermistöä 

sovelletaan suomenkieliseen tutkimukseen. Joissakin tapauksissa sisällönanalyysia ja 

sisällön erittelyä käytetään jopa synonyymin omaisesti. Omassa työssäni tarkoitan 

sisällön erittelyllä nimenomaan sen määrällistä soveltamismuotoa. 

Perinteinen sisällön erittely on keino kuvata kvantitatiivisesti tekstin tai muun aineiston 

sisältöä. Se, mitä ja miten jostain asiasta on kirjoitettu tai puhuttu, voidaan analysoida 

tilastollisen sisällön erittelyn kautta. Kvantitatiivisia mittaustuloksia käytetään 

puolestaan vastaamaan erilaisiin tutkimusongelmiin. (Eskola ja Suoranta, 1998) 

Sisällön erittelyssä mittaus tapahtuu laskemalla, kuinka monta kertaa jostain asiasta on 

kirjoitettu tai monestiko jotain termiä on käytetty. Tätä kutsutaan frekvenssi - tai 
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volyymimittaukseksi. Lisäksi voidaan laskea esimerkiksi palstamillimetrejä. Sisällön 

erittely on hyvä työväline esimerkiksi median tutkimukseen. (ibid.) 

Määrällistä sisällön erittelyä on käytetty paljon mediatutkimuksessa, kuten uutissisällön 

analysoimisessa. Menetelmän suosioon on vaikuttanut luonnontieteille ominainen 

matemaattinen tieteenihanne. Toisinaan määrällisen menetelmän käyttö on nähty 

tutkimuksen tieteellisyyden takeena. On kirjoitettu, että matemaattisten menetelmien 

käyttö on melkeinpä väistämätöntä, jos tavoitteena on esimerkiksi vertailla keskenään 

suuria aineistomääriä eri sanomalehdistä. (Malmberg, 2020)  

 

3.4. Menetelmien käyttö tutkielmassa 

3.4.1. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tässä tutkielmassa käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia löytämään, 

erottelemaan ja analysoimaan erilaisia tapoja, joilla epävarmuutta käsitellään 

aineistossa. 

Ensiksi redusoidaan eli pelkistetään aineisto niihin vastauksiin, joissa epävarmuutta 

esiintyy. Sitten ryhmitellään epävarmuutta ilmentävät vastaukset eri luokkiin. 

Tutkimuksessa ei käytetä teoriakirjallisuudesta tai aikaisemmasta tutkimuksesta 

omaksuttua luokittelujärjestelmää, vaan luokkien annetaan muodostua aineiston 

perusteella. Jotkin vastaukset saattavat ilmentää useampaa kuin yhtä teemaa. 

Viimeisenä seuraa abstrahointi. Analysoidaan, kuinka mikäkin epävarmuuden teema 

ilmenee missäkin vastaustyypissä (eläin-, avaruus- ja kulttuurivastaukset). Tämän 

jälkeen vedetään aineistosta johtopäätöksiä ja muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 

 

3.4.2. Sisällön erittely 

Tutkimukseen omaksutaan alaluvussa 3.3. esiin tuotu Eskolan ja Suorannan kuvaama 

aineistolähtöinen lähestymistapa sisällönerittelyyn.  
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Osana erittelyä lasketaan eri epävarmuuden teemoja ilmentävien vastausten 

kokonaismäärä per vastaustyyppi (eläin-, avaruus- ja kulttuurivastaukset). Lisäksi 

selvitetään määrällisen laskennan avulla, kuinka yleisiä eri epävarmuuden teemat olivat 

kokonaisuudessaan ja vastaustyyppien sisällä. 

Sisällön erittely lisää ymmärrystä siitä, mitkä ovat kaikista tyypillisimpiä keinoja eri 

alojen tieteentekijöille ilmentää epävarmuutta. Tämän aineiston perusteella ei voida 

vetää kovin laajoja johtopäätöksiä, mutta tapaustutkimuksena asetelma on 

mielenkiintoinen.  
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4. AINEISTO 

 

4.1. Lasten tiedekysymykset -palsta 

Sanoma Media Finlandin omistava Helsingin Sanomat on levikiltään Suomen 

saavuttavimpia lehtimedioita. Vuoden 2021 Kansallisen mediatutkimuksen mukaan 

Helsingin Sanomien painettua lehteä ja digitaalisia sisältöjä lukee päivässä 1,2 miljoonaa 

suomalaista. Viikon aikana tavoittavuus nousee 1,9 miljoonaan lukijaan. Lehti raportoi 

syksyllä 2021, että tilausmäärät ovat olleet kasvussa jo viidettä vuotta peräkkäin.  

(Pietarinen, 2021) Samaisen Kansallisen mediatutkimuksen mukaan sanomalehdet 

tavoittavat viikoittain jopa 92 prosenttia ja kaupunkilehdet 53 prosenttia suomalaisista. 

(Syyrakki, 2021) Sanomalehtimediaa voidaan siis oikeutetusti kutsua Suomen 

mittakaavassa hyvin vaikutusvaltaiseksi tietokanavaksi. 

Koskinen kollegoineen (2018) kirjoittaa, kuinka mediakentän monipuolistuminen on 

pakottanut sanoma- ja aikakauslehdet muuttamaan kerrontatapojaan. Lehdet ovat 

alkaneet yhä enemmän analysoida, tulkita ja selittää tapahtumia ja niihin johtaneita 

syitä. Tämä on seurausta television ja radion tuomasta kilpailusta. Mervi Selänne (2005, 

159) kirjoittaa journalismin muuttuneesta asemasta: ”Toimittajan portinvartijan rooli on 

muuttunut. Nyt lukijat pääsevät usein itsekin alkuperäislähteille vaikka internetin kautta 

ja voivat siten arvottaa toimittajan onnistumista tiedonvälityksessä. Tiedotusvälineen 

tehtäväksi on jäänyt avata ikkuna, suodattaa, valikoida, priorisoida.”  

Voidaan nähdä, että tiedejournalismi on muuttunut yhä soveltavammaksi ja 

osallistavammaksi. Nykyään ei puhuta niinkään tieteen popularisoinnista, 

yleistajuistamisesta tai tieteestä tiedottamisesta, vaan monenlainen kommunikointi  

niputetaan sanan tiedeviestintä alle. (Väliverronen, 2016) Tämän modernin viestinnän 

oletetaan olevan kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista. Helsingin Sanomien tiedepalsta 

on esimerkki vuorovaikutteisesta tiedeviestinnästä. 

Lasten tiedekysymykset -palstan toimittaja Touko Kauppinen luonnehtii, että palstan 

toimitustiimissä tehdään työtä ”(tieteen) popularisoinnin ytimessä”. Vaikeiden asioiden 
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mahdollisimman helposti selittäminen haastaa sekä tutkijaa että toimittajaa. Tällaisen 

journalistisen työn kautta voidaan avata asioihin uudenlaisia näkökulmia, joita ei ehkä 

olisi tullut ajatelleeksi, hän kertoo. 

Ennen Lasten tiedekysymykset -palstaa lehden tiedesivuilla julkaistiin aikuisille 

suunnattua Tieteestä kysymys -palstaa. Toimitus päätti Sanomalehtiviikon yhteydessä 

pyytää kysymyksiä myös lapsilukijoilta. Tiedesivujen silloinen tuottaja Tuomas Kaseva 

kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa, että kysymyksiä tuli todella runsaasti ja ne olivat 

toimituksen mielestä oivaltavimpia ja hauskempia kuin aikuisten kysymykset. ”Jokin 

meissä aikuisissa torjuu hyviä kysymyksiä”, hän toteaa. (Mutanen, 2018) 

Lehti on vuodesta 2012 julkaissut Lasten tiedekysymykset -palstaa. Touko Kauppisen 

mukaan palstan keskeinen tavoite on vastata lapsen asettamaan tiedekysymykseen 

mahdollisimman totuudellisesti tavalla, joka olisi tälle mahdollisimman ymmärrettävä. 

Sisällön totuudellisuus ei saa kärsiä, vaikka muotoa muokattaisiin lapselle sopivaksi. 

Tiiviin julkaisumuotonsa vuoksi palstan vastauksissa on kiteytettävä sanoma 

perusasioihin ja tiivistettävä monimutkaisia asioita pieneen tilaan. (Kauppisen 

haastattelu, 2020) Palstan suosion myötä Helsingin Sanomat on laajentanut Lasten 

tiedekysymykset -brändiä muun muassa järjestämällä lasten ja asiantuntijoiden 

vuorovaikutukselle omistettuja yleisötapahtumia yhteistyössä Helsingin yliopiston 

kanssa. (kts. Helsingin yliopisto, 2020) 

Palstan kysymyksistä ja vastauksista on koostettu vuoteen 2021 mennessä kolme kirjaa: 

Ovatko kaikki esineet olleet joskus märkiä? ja 127 muuta kiperää kysymystä, joihin 

saadaan viisas vastaus (2015), Tietääkö karhu, että se on karhu? ja 129 muuta visaista 

kysymystä, joihin saadaan valaiseva vastaus (2018) ja Miksi linnut heräävät niin aikaisin 

aamulla? ja 129 muuta konstikasta kysymystä, joihin saadaan tyhjentävä vastaus  

(2020). 

Palstan toimittajat valitsevat lukijoiden tieteeseen liittyvistä kysymyksistä 

mielenkiintoisimmat, minkä jälkeen he haastattelevat asiantuntijaa, joka pystyy 

vastaamaan kysymykseen. Tutkija ja toimittaja laativat yhdessä vastauksen, joka 

parhaiten vastaa kysymykseen ja sopii julkaistavaksi palstalla. Touko Kauppinen 
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korostaa, että vastauksen tietosisältö tulee täysin asiantuntijalta. Toimittajan roolina on 

haastaa tutkijaa ja neuvotella, kuinka tieto saataisiin mahdollisimman ymmärrettävään 

muotoon. (Kauppisen haastattelu, 2020) 

Kauppinen kertoo, että haastavimpia asioita palstan toimittamisessa on ollut saada 

tieteellisiä asiantuntijoita pohtimaan tiedesisältöä ”mahdollisimman palasiksi”. Vaikka 

kyseessä olisikin tottunut popularisoija, Lasten tiedekysymykset -palstalle kirjoittaminen 

ei ole kovin tyypillistä yleistajuistamista, hän sanoo. On epätavallisempaa selittää 

tieteestä kolmi- tai nelivuotiaalle kysyjälle kuin aikuiselle. 

Kauppinen kuvaa yhteistyötä toimittajan ja asiantuntijan välillä prosessiksi, jossa 

pyritään pääsemään kiinni kysymyksen perusasioihin. Toimittajan on osattava 

tarvittaessa kysyä lisäkysymyksiä, jotta vastauksesta tulisi mahdollisimman 

ymmärrettävä. Toimituksessa käsitetään, että joskus lapsi voi tarvita vastauksen 

tulkinnassa aikuisen apua. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole huono asia, sillä 

vastauksen purkaminen yhdessä voi nostattaa asiasta jatkokeskustelua ja 

lisäkysymyksiä. 

Kauppisen mukaan dialogi lisää parhaimmillaan entisestään lapsen aihetta kohtaan 

tuntemaa mielenkiintoa ja uteliaisuutta. Viestintäkouluttaja Taina Uimosen (2005, 262) 

mukaan asiantuntija-artikkeli ei tyydy selostamaan ja referoimaan asioita vaan pohtii, 

kyseenalaistaa ja herättää keskustelua. ”Onnistunut artikkeli jättää tilaa lukijan omille 

pohdinnoille”, Uimonen kiteyttää.  

 

4.1.1. Tutkittavat tiedevastaukset 

Tässä opinnäytteessä analysoidaan kokoelmateoksissa julkaistuja tiedevastauksia, ei 

alkuperäisessä printti- tai verkkomuodossa julkaistuja artikkeleita. Tämä on tehty ennen 

kaikkea tutkimusekonomisista syistä. Kokoelmateosten materiaalin analysointi 

mahdollistaa kaikkein helpoiten laajan aineiston tehokkaan analyysin. Vastauksia 

tarkastellaan siis irrotettuina alkuperäisestä julkaisukontekstistaan. Tämä on yksi syy 
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siihen, miksi tutkimus ei ole keskittynyt tiedejournalismin näkökulmaan. Vastauksia 

tarkastellaan kirjamuodossa julkaistuina populaareina tiedeteksteinä. 

Kolmessa kirjassa on yhteensä 388 kysymys-vastausparia. Tutkimuksen varhaisessa 

vaiheessa kävi selväksi, että kaikkien vastausten analysointi olisi epäkäytännöllistä. 

Kaikki kirjat on karkeasti jaettu osioihin lasten kysymysten tiedealan perusteella. 

Esimerkiksi ensimmäiseksi julkaistun kirjan Ovatko kaikki esineet olleet joskus märkiä? 

osiot ovat seuraavat: Ihmeellinen ihminen, Erikoinen eläinkunta, Maaginen maantiede, 

Arvoituksellinen avaruus, Lujat luonnonlajit ja Kummallinen kulttuuri. 

Analysoitavaksi valitaan tiedevastauksia tietyistä kategorioista. Tietoisesti keskitytään 

keskenään tieteenalaltaan selkeästi eroaviin osioihin. Tämän kautta pystytään 

vertailemaan eri alojen asiantuntijoiden lähestymistapoja tieteelliseen epävarmuuteen. 

Kolme kategoriaa valitaan analysoitavaksi: 1) eläimiä, 2) avaruutta ja 3) kulttuuria 

käsittelevät tiedevastaukset. Karkeasti voidaan sanoa, että kysymyksiin vastaajat ovat 

pääasiassa biologian, fysiikan, humanististen tieteiden ja niihin linkittyvien alojen 

ammattilaisia. 

Eläimiä käsitteleviä vastauksia oli lukumäärältään näistä teemoista eniten. Vastausten 

suuren määrän vuoksi uusimman kirjan (Miksi linnut heräävät niin aikaisin aamulla? ja 

129 muuta konstikasta kysymystä, joihin saadaan tyhjentävä vastaus, julkaistu 2020) 

eläinkysymykset jätetään pois analyysistä. Ensimmäisessä kirjassa eläinvastauksia on 31 

ja toisessa 33 kappaletta. 

Kaikki avaruutta käsittelevät tiedevastaukset otetaan mukaan analyysiin. Ensimmäisessä 

kirjassa näitä vastauksia on 17, toisessa 13 ja kolmannessa 23. Yhteensä analyysiin 

lukeutuu 53 avaruutta käsittelevää vastausta. 

Kulttuuria käsitteleviä vastauksia on ensimmäisessä kirjassa 15, toisessa 16 ja 

kolmannessa 13. Kulttuurin alalle lukeutuvia vastauksia on analyysissa yhteensä 44. 

Yhteensä analyysiin lukeutuu 161 tiedevastausta kolmelta eri karkeasti määritellyltä 

tieteenalalta. 
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4.1.2. Miksi eläimet, avaruus ja kulttuuri kiehtovat? 

Eläinaiheiset kysymys-vastausparit ovat aineistossa hyvin laajalukuisia. Tuoreimman 

kokoelmateoksen esipuheessa psykologian prosessori Teija Kujala selittää, että 

kiinnostus eläimiä kohtaan selittyy niiden tärkeällä roolilla ihmisten elämässä ja niiden 

puhumattomuudesta kumpuavalla salaperäisyydellä. Etenkin dinosaurukset ovat 

monen mielestä pohjattoman kiinnostavia juuri salaperäisyytensä vuoksi. (Kaseva et al. 

2020) Luonnontutkimus on monille lapsille helppo lähtökohta maailman havainnointiin, 

sillä useat varhaiskasvatusympäristöt mahdollistavat yhä eläinten ja luonnonilmiöiden 

konkreettisen havainnoinnin. (Turja, 2011)  

Teija Kujalan mukaan avaruuden, samoin kuin eläintenkin, viehätystä selittää sen 

salaperäisyys: ”Tuolla se on aina näkyvillä, mutta tiedämme siitä yhä kovin, kovin 

vähän.” Avaruuskysymykset ovat suosituin toimitukselle lähetettyjen lasten 

tiedekysymysten aihe kakan ohella. (Kaseva et al. 2015, 11) Avaruuden viehättävyyttä 

selittää mahdollisesti sen salaperäisyyden lisäksi avaruustutkimuksen suuret 

kysymykset ja merkitykset. Avaruudellisten ilmiöiden laajuus, dramaattisuus ja 

potentiaalinen tuhovoima ovat kiehtovia ajatuksia niin lapselle kuin aikuiselle. 

Kulttuurikysymyksiä on aineistossa määrällisesti vähemmän kuin eläin- ja 

avaruusaiheisia kysymyksiä. Tähän voi olla monta selitystä. Yksi niistä voi olla, että 

kiinnostus kulttuurillisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin mahdollisesti kehittyy 

keskimäärin myöhemmällä iällä kuin kiinnostus eläin- ja avaruustieteellisiin asioihin. 

Kulttuurikysymysten sateenvarjon alle on tässä aineistossa koottu hyvin erilaisiakin 

aiheita aina politiikasta uskontoon ja jopa matematiikkaan asti. Kulttuurivastauksien 

yhteispiirteistä voidaan siis tehdä tulkintoja vain tiettyyn rajaan saakka.  
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5. TULOKSET JA ANALYYSI 

 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen tulokset ja niitä analysoidaan. Aineistosta nousevia 

yleisteemoja ja trendejä tuodaan esiin laadullisiin ja määrällisiin tutkimuskäytäntöihin 

nojaten. Lisäksi sovelletaan sisällönanalyysiavalittujen vastausten yksityiskohtaiseen 

analyysiin. Esiin nostetaan elementtejä ja ilmentymiä, jotka kertovat tieteentekijöiden 

tavasta käsitellä epävarmuutta populaareissa tiedeteksteissä. 

Ensiksi esitetään taulukko- ja kaaviomuodossa, kuinka suuressa osassa aineiston 

vastauksissa esiintyi epävarmuutta. Kerrotaan myös, kuinka suuri osa eläin-, avaruus- ja 

kulttuurivastauksista sisälsi epävarmuutta. 

Seuraavaksi esittellään neljä löytynyttä pääteemaa, jotka aineistossa edustavat erilaisia 

tapoja käsitellä ja selittää tieteellistä epävarmuutta. Taulukoiden ja kaavioden avulla 

havainnollistetaan, kuinka yleisiä kukin teema oli eläin-, avaruus- ja 

kulttuurivastauksissa. 

Epävarmuuden selittämisen teemojen tunnistus ja jaottelu perustuvat kirjoittajan 

tekemään analyysiin. Taustatutkimus tieteellisen epävarmuuden esittämisen historiasta 

ja nykyisyydestä on vaikuttanut analyysiin, mutta teemat eivät tarkoituksellisesti ole 

samankaltaisia kuin missään aikasemmin julkaistussa teoriassa tai tutkimuksessa.  

Tutkimuksen tulokset haastavat tutkimuskirjallisuudessa (kts. esim. Jensen et al. 2017) 

esitettyä väitettä siitä, että populaareissa tiedejulkaisuissa tyypillisesti jätetään 

tahallisesti mainitsematta tieteelliset epävarmuudet. Kaiken kaikkiaan aineiston 161 

analysoidusta eläin-, avaruus- ja kulttuuriaiheisesta tiedevastauksesta 68 eli noin 42 

prosenttia sisälsi epävarmuutta. 
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5.1. Epävarmuuden ilmaisun yleisyys 

 

Taulukko 1: Monessako vastauksessa esiintyi epävarmuutta  

Kysymysaihe Monessako vastauksessa esiintyy epävarmuutta  

Eläimet ensimmäinen kirja: 12 

toinen kirja: 14 
Yhteensä: 26 

Avaruus ensimmäinen kirja: 6 
toinen kirja: 6 
kolmas kirja: 11 

Yhteensä: 23 

Kulttuuri  ensimmäinen kirja: 9 
toinen kirja: 4 
kolmas kirja: 6 
Yhteensä: 19 

 

Taulukko 2: Kuinka suuressa osassa vastauksia esiintyi epävarmuutta 

Aihe Monessako 

vastauksessa esiintyy 
epävarmuutta 

Analysoitujen 

vastausten 
kokonaismäärä 

Kuinka suuressa osassa 

vastauksia esiintyi 
epävarmuutta 
(pyöristettynä 

kymmenyksen 
tarkkuudelle) 

Eläimet 26 31 + 33 = 64 40,6 % 

Avaruus 23 17 + 13 + 23 = 53 43,4 % 

Kulttuuri  19 15 + 16 + 13 = 44 43,2 % 
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5.2. Löytyneet teemat 

Analyysissä löytyi neljä pääteemaa. 

Taulukko 3: Löytyneet teemat 

Teema Määritelmä Esimerkki  

Tiedon riittämättömyys Kerrotaan, että asiasta ei ole 
ri ittävästi tietoa. Usein 
tämänkaltainen selitystapa ei 

anna lisätietoa, miksi tietoa ei 
ole. Tapauksissa, joissa tiedon 
puutteen syihin syvennytään 

enemmän, syyksi annetaan 
esimerkiksi tutkimuksen puute. 

”Periaatteessa koira voi tulla 
allergiseksi melkein mille tahansa 
ympäristössään, siis myös 

ihmiselle. Täysin varmaa näyttöä 
ihmiselle allergisista koirista ei 
silti  tietääkseni ole.”  

Ote eläinlääkäri Riitta Seppäsen 
vastauksesta kysymykseen ”Voiko 
koira olla ihmiselle allerginen?”  
(Kaseva et al. 2018, 65) 

Kiistanalaisuus Vastauksen/tiedon esitetään 

vaihtelevan merkittävästi tai 
jonkin verran riippuen siitä, 
keneltä (asiantuntijalta) asiaa 
kysytään. 

”Jotkut ovat sitä mieltä, että  

kaikki matematiikka on ihmisen 
keksimää. Toiset taas sanovat, 
että matemaattiset ideat ja 
tulokset ovat olemassa ihmisestä 

riippumatta ja matemaatikkojen 
tehtävänä on löytää ne. Totuus 
l ienee näiden ääripäiden väli llä.” 

Ote matematiikan professori 
Mats Gyllenbergin vastauksesta 
kysymykseen ”Onko 
matematiikka ihmisen keksimää 

vai osa universumia?” (Kaseva et 
al. 2018, 152) 

Kehittyminen Tietoa ei esitetä 
muuttumattomana vaan 
kehittyvänä pitkällä tai lyhyellä 

aikavälil lä. 

”Todennäköisesti ensimmäinen 
eksoplaneetalle lähettävä alus on 
miehitettyjen rakettien sijasta 

pieni miehittämätön luotain. 
Sellaisen voisi ehkä kiihdyttää 
riittävään vauhtiin hyvin 
voimakkaalla laser-säteellä. 

Keinoa tutkitaan parhaillaan.” 
Ote avaruusfysiikan professori 
Rami Vainion vastauksesta 

kysymykseen ”Mikä olisi 
tehokkain rakettien polttoaine, 
jolla voisi matkustaa lähimmälle 
eksoplaneetalle?” (Kaseva et al. 

2020, 87) 

Suhteellisuus Tieto ei ole yksiselitteistä. 
Moninaiset tekijät, kuten 
yksilöstä, ti lanteesta tai 
kontekstista johtuvat erot, 

voivat vaikuttaa tiedon 
todenperäisyyteen. Myös 
henkilökohtaiseen 

”Suomen presidenttejä on vaikea 
panna paremmuusjärjestykseen, 
koska heidän aikakautensa ovat 
olleet hyvin erilaisia ja he ovat 

kohdanneet erilaisia haasteita. 
Heidät on myös valittu eri 
tavoilla.” 
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näkemykseen, tunteeseen tai 
metafyysisiin tekijöihin l i ittyvät 

asiat tekevät tiedosta 
suhteellista. 

Ote poliittisen historian 
emeritusprofessori Timo 

Soikkasen vastauksesta 
kysymykseen ”Oliko Urho 
Kekkonen hyvä presidentti?” 
(Kaseva et al. 2018, 156) 

 

Taulukko 4: Teemojen yleisyys eri tieteenalojen vastauksissa  

Teema Monessako 
vastauksessa esiintyy 

(yksi vastaus saattaa 
sisältää useampaa eri 
teemaa) 

Tiedon riittämättömyys 

 
 
 
 

 

eläimet: 22 

avaruus: 8 
kulttuuri: 9 
Yhteensä: 39 

Kiistanalaisuus eläimet: 0 
avaruus: 5 
kulttuuri: 3 
Yhteensä: 8 

Kehittyminen eläimet: 1 

avaruus: 15 
kulttuuri: 2 
Yhteensä: 18 

Suhteellisuus eläimet: 6 
avaruus: 4 

kulttuuri: 8 
Yhteensä: 18 
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Kaavio 1: Teemojen yleisyys aineistossa  

 

 

Kaavio 2: Teemojen yleisyys aihepiireittäin  
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5.3. Analyysi teemoittain 

Tässä osiossa analysoidaan tarkemmin aineistossa esiintyviä eri epävarmuuden 

selittämisen teemoja (tiedon riittämättömyys, kiistanalaisuus, kehittyminen, 

suhteellisuus). Jokaisen teeman yhteydessä käsitellään sekä eläin-, avaruus- että 

kulttuurivastauksia, paitsi tapauksissa, joissa teemaan sopivia vastauksia ei löytynyt. 

 

5.3.1. Tiedon riittämättömyys 

Tiedon riittämättömyys voidaan nähdä löydetyistä teemoista yksiselitteis impänä. 

Kirjoittaja vetoaa tiedon riittämättömyyteen tapauksissa, joissa ei ole voitu antaa 

(selkeää/varmaa) vastausta lapsen esittämään kysymykseen. Toisinaan kirjoittaja antaa 

lisätietoa siitä, miksi asiasta ei ole tietoa, toisinaan ei. Tiedon riittämättömyyden 

selittämistavat vaihtelevat paljon vastaajien välillä. 

Helsingin Sanomien artikkelissa (Mutanen, 2018) kerrotaan palstalle lähetetystä 

kysymyksestä, johon tutkijat eivät jutun mukaan löytäneet yrityksistä huolimatta 

vastausta. Nelivuotias lapsi kysyi, jaksaako norsun puhallus siirtää oravaa. Mistään ei 

löytynyt dataa, jonka avulla kysymykseen olisi voitu vastata. Aineiston perusteella 

tapaus on tuskin täysin uniikki. Yhden kokoelmateoksista esipuheessa vihjataan, että 

liian vaikeita kysymyksiä on tullut toimitukseen useampiakin. (Kaseva et al. 2018)  

Varsin suuressa osassa palstan tiedevastauksia vedotaan muodossa tai toisessa 

tieteellisen tiedon vähyyteen tai suorastaan täydelliseen puutteeseen. Koko aineiston 

mittakaavassa tiedon riittämättömyys oli kaikkein yleisin epävarmuuden käsittelyn 

teema. Se oli erityisen yleinen eläinvastauksissa, ja sitä esiintyi myös avaruus - ja 

kulttuurivastauksissa. 

 

5.3.1.1. Eläimet 

Eläimiä käsittelevissä tiedevastauksissa tiedon riittämättömyyttä korostava teema oli 

selvästi yleisin. Tiedon riittämättömyyden teemaa esiintyi 22 vastauksessa. 
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Yleistä näiden vastausten kesken on selittää epävarmuutta toteamalla, että  kysytystä 

asiasta ei ole tietoa. Esimerkiksi eläinlääketieteellisen farmakologian professori Outi 

Vainio turvautuu tähän selitystapaan vastatessaan seuraavaan kuusivuotiaan 

esittämään kysymykseen: ”Tajuaako kissa, mitä ihminen sanoo?” (Kaseva et al. 2015, 79)  

Vainio aloittaa kertomalla tutkimustiedosta, jonka mukaan kissat erottavat omistajiensa 

äänet vieraiden ihmisten äänistä. Heti vastauksen seuraavassa virkkeessä hän toteaa: 

”Siitä ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa, kuinka paljon kissat ymmärtävät ihmisten 

puhetta.” Tämän selityksen jälkeen Vainio jatkaa kertomalla lisää kissan tavoista 

kuunnella ja mahdollisesti ymmärtää ihmisen puhetta. Kissat saattavat ymmärtää 

esimerkiksi ei-sanan, mutta ei tiedetä, totteleeko kissa kieltoa onnistuessaan 

tulkitsemaan itse sanan vai riippuuko kissan ymmärrys esimerkiksi äänenpainosta tai 

elekielestä. Lopuksi Vainio painottaa kissojen luonnetta itsenäisinä olentoina, joiden 

tottelemattomuus voi johtua haluttomuudesta totella tai miellyttää ihmistä. 

Vainion vastauksessa ilmenee useita piirteitä, jotka ovat tyypillisiä tiedon 

riittämättömyydestä kertovalle eläinvastaukselle. Monissa vastauksissa toteamusta 

varman vastauksen olemattomuudesta seuraa tai ympäröi niin sanottu aiheen avaus tai 

lihotus, joka pyrkii antamaan kysyjälle jonkinlaisen käsityksen totuuden luonteesta. 

Toinen hyvä esimerkki aiheen lihotuksesta on tietokirjailijan ja biologian tutkijan Jussi 

Viitalan vastaus kysymykseen: ”Viettävätkö eläimet juhlia?” (Kaseva et al. 2015, 76) 

Vastaus on varsin selkeä: on vaikea tietää, voiko eläinten toistuvaa ja yhdessä 

toteuttamaa käytöstä kutsua juhlimiseksi. ”Käyttäytymisen syistä tiedetään vähän”, 

Viitala kirjoittaa. 

Viitala antaa vastauksessaan esimerkkejä useiden eläinlajien käytöksestä, jota voisi pitää 

juhlimisena. Hän kertoo elefanttien niin sanotuista muistojuhlista, joissa laumat 

pysähtyvät koskettelemaan kuolleen laumanjäsenen luita; pikkuflamingojen yhdessä 

toteuttamasta rituaalinomaisesta kävelystä; ja marakattien meluisista kokoontumisista, 

joissa herkutellaan kypsyneillä hedelmillä. Monipuoliset ja mielenkiintoiset esimerkit 

kontekstualisoivat kysymyksen oikeaan elämään. Ne myös toimittavat toista tarkoitusta: 
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ne herättelevät lukijan mielenkiintoa aiheeseen, vaikka suoran vastauksen antaminen ei 

asiantuntijalta tässä tapauksessa onnistu. 

Aineiston tiedevastausten omaksumaan tyyliin ei kuulu ohjata lukijaa (ainakaan 

suoraan) tutustumaan muihin (tieteellisiin) tiedonlähteisiin, joista  lukija voisi saada 

lisätietoa ja -ymmärrystä. Silti vastauksissa pyritään monella tavalla, kuten eläväisten 

esimerkkien avulla, ylläpitämään ja lisäämään lukijan kiinnostusta käsiteltyyn aiheeseen. 

Palstan toimittaja Touko Kauppisen mukaan toimitus editoi usein vastauksia se 

mielessään, että vastauksiin lapsen kanssa syventyvä aikuinen voi tarvittaessa toimia 

lisätiedonlähteenä. (Kauppisen haastattelu, 2020) 

Tiedon riittämättömyyttä käsittelevissä eläinvastauksissa ei pääsääntöisesti perehdytä 

kovin syvällisesti tiedonpuutteen syihin. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että 

lapsiyleisön (tai ylipäätään ”maallikkoyleisön”) ei oleteta olevan kiinnostunut 

tieteellisen työn yksityiskohdista. Toisena mahdollisena selittävänä tekijänä ovat palstan 

julkaisualustan sisällölle asettamat tiukat laajuusehdot. Asiantuntijan sanoma tulee 

ilmaista sallitun sanamäärän rajoissa. On kuitenkin joitain vastauksia, joissa tiedon 

riittämättömyyden syitä valotetaan jonkin verran. 

Moni vastaaja selittää tiedon riittämättömyyttä sillä, että tutkimusta ei ole tehty 

kyseisestä aiheesta. Tämä saattaa tuntua merkityksettömältä yksityiskohdalta . 

Tosiasiassa on ainakin jokseenkin merkittävä ero sen välillä, viittaako vastaaja 

tiedonpuutteen olevan tutkijayhteisön vai laajemman ihmiskunnan keskuudessa 

vallitseva tilanne. Kertomalla tutkijoiden tiedonpuutteesta vastaaja selittää nuorelle 

lukijakunnalle, kuinka tieteellistä tietoa syntyy. Tutkijat etsivät tietoa, mutta tiedonjano 

ei aina huipennu ymmärrykseen. 

Eläinten neurologiaan erikoistunut eläinlääkäri Anna-Maria Kiviranta viittaa 

tutkimustiedon puutteeseen vastauksessaan kysymykseen: ”Saavatko kissat ja koirat 

päänsäryn, jos ne eivät ulkoile tarpeeksi?” (Kaseva et al. 2015, 78) Kivirannan mukaan 

eläinten päänsärkyä on vaikea arvioida, mutta hän antaa es imerkkejä siitä, mikä koiran 

käyttäytymisessä saattaisi viitata päänsärkyyn. Kiviranta kirjoittaa: ”Kukaan ei ole 

tainnut tutkia, saavatko koirat tai kissat päänsärkyä ulkoilemattomuudesta .” Hän ei 
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anna lisätietoa asian tutkimuksellisista näkökulmista vaan sen sijaan jatkaa vastaustaan 

selkeästi lapsiyleisölle räätälöidyllä toteamuksella siitä, kuinka ulkoilu, liikunta, lepo ja 

terveellinen ruokavalio ovat tärkeitä niin ihmisille kuin eläimillekin. 

Kivirannan vastaus on tyypillinen esimerkki eläinvastausten keskuudessa siitä, kuinka 

tutkijoiden epävarmuutta käsitellään: se mainitaan, mutta sitä ei juuri avata. Eräs 

vastaus esittää kuitenkin aineistossa varsin ainutlaatuisen, henkilökohtaiseen 

tunteeseen viittaavan perspektiivin tutkimustiedon riittämättömyyteen. 

Vastauksessaan kysymykseen ”Kutsuvatko eläimet toisiaan nimillä?” Jussi Viitala 

kirjoittaa: ”Papukaijojen signaaleja sen sijaan on tutkittu harmillisen vähän, joten emme 

tiedä niiden kommunikaatiosta juuri tarkemmin.” (Kaseva et al. 2018, 66) Kertomalla 

harmistuksestaan tiedon puutteesta vastaaja antaa lukijalleen kuvan, että tutkimustieto 

on arvokasta. 

 

5.3.1.2. Avaruus 

Avaruutta käsittelevissä vastauksissa tiedon riittämättömyyden teema ei ollut yhtä 

yleinen kuin eläinvastauksissa. Teema esiintyi kahdeksassa vastauksessa. 

Yleisesti tiedon riittämättömyyttä käsitellään avaruusvastauksissa jokseenkin eri sävyyn 

kuin eläinvastauksissa. Siinä missä moni eläinkysymyksiin vastaaja vetoaa selityksessä 

yksinkertaisesti tiedon riittämättömyyteen, tällaiset vastaukset ovat harvinaisia 

avaruutta käsittelevissä vastauksissa. Sen sijaan tiedon riittämättömyyden toteamuksen 

yhteydessä näkemystä lihotetaan enemmän ja käyttämällä useammin lisätietoja tai 

näkökulmia. 

Astrofysiikan akatemiatutkija Mikael Granvik vastaa kysymykseen siitä, mitä Kuun sisällä 

on. (Kaseva et al. 2020, 73) Heti vastauksen ensimmäisessä virkkeessä Granvik toteaa, 

että koska Kuun kamaraan ei ole porauduttu, sen koostumusta ei voida käydä 

katsomassa. Granvik tarjoaa kuitenkin tieteelliseen todistusaineistoon nojaavan arvion. 

Hän selittää, kuinka muun muassa kuuluotaimen keräämän aineiston, astronauttien 
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kengänjälkien, kuunäytteiden ja Kuun järistysten avulla on pystytty päättelemään tietoa 

muun muassa Kuun pinta-aineksen tiheydestä ja koostumuksesta. 

Tähtitieteen dosentti Harry Lehto vastaa monia askarruttavaan, vaikeaan kysymykseen: 

”Onko maapallon ulkopuolella älyllistä elämää?” (Kaseva et al. 2020, 88) Vastauksessaan 

Lehto toteaa kyseessä olevan yksi ihmiskunnan suurista kysymyksistä. Hän vetoaa 

yleiseen tietämättömyyteen: ”Voimme vastata kysymykseen vain toteamalla, ettemme 

tiedä vastausta.” Lehto syventää vastausta antamalla kuvauksen elämänmuodoista, 

joita tieteelliseen todistusaineistoon pohjaten voitaisiin päätellä esiintyvän maapallon 

ulkopuolellakin. Hänen mukaansa elämä olisi luultavasti hyvin yksinkertaista, 

yksisoluista eliöstöä, kaukana älylliseksi ymmärretyistä elämänmuodoista. 

Useissa avaruutta käsittelevissä vastauksissa yhdistetään monenlaisia tapoja käsitellä 

epävarmuutta. Vastatessaan kysymykseen siitä, mitä oli ennen avaruutta, tähtitieteen 

dosentti Pekka Teerikorpi selittää eri teorioita ja viittaa keskeisesti alkuräjähdykseen. 

Hän kirjoittaa, että fysiikan tiedot eivät riitä kunnolla käsittämään alkuräjähdyksen 

olosuhteita. (Kaseva et al. 2018, 99) Astrofysiikan professori Peter Johansson puolestaan 

kirjoittaa mustia aukkoja käsittelevässä vastauksessaan, että fysiikan nykyiset teoriat 

eivät pysty selittämään, mitä äärettömän tiheässä singulariteetissa tapahtuu. (Kaseva et 

al. 2018, 110) Molemmat vastauksista vetoavat kohdittain yksinkertaiseen tiedolliseen 

riittämättömyyteen, mutta yhdistävät selitykseensä muita näkökulmia, jotka ilmentävät 

muun muassa tieteen kehittymisen ja kiistanalaisuuden teemoja. Näistä teemoista lisää 

edempänä. 

 

5.3.1.3. Kulttuuri 

Tiedon riittämättömyyden teema esiintyi yhdeksässä kulttuuria käsittelevässä 

vastauksessa. Se oli teemoista yleisin kulttuurivastausten joukossa. 

Kulttuurivastauksissa tiedon riittämättömyyttä käsitellään tyypillisesti seuraavasti: 

vastaaja toteaa, että kysymykseen ei tiedetä vastausta, mutta voidaan esittää 

jonkinlainen arvio tai veikkaus. 
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Riittämättömään tietoon vedotaan esimerkiksi tapauksissa, joissa kysymys liittyy 

spesifisti jonkin kirjallisen lähteen sisältöön. Aineistossa on tästä kaksi esimerkkiä. 

Ensinnäkin tietokirjailija ja oppitieteen emeritaprofessori Katri Karasma vetoaa tiedon 

riittämättömyyteen vastatessaan kysymykseen: ”Miksi hattivatit eivät lopu ikinä?” 

(Kaseva et al. 2015, 156) Karasma toteaa, että kysymykseen ei voida antaa ”aivan 

yksiselitteistä vastausta”, koska hattivateista ei tiedetä paljoa. Karasma kirjoittaa 

vastauksessaan, minkälaisia asioita Tove Jansson kertoo kirjoissaan hattivattien 

alkuperästä ja monilukuisuudesta. Karasman mukaan syynä tiedon riittämättömyyteen 

on se, ettei ainoa luotettava lähde, Jansson itse, selitä asiaa kovin tarkasti. 

Toinen kirjalliseen lähteeseen läheisesti liittyvä esimerkki on Uuden testamentin 

eksegetiikan professori Ismo Dunderbergin vastaus kysymykseen: ”Tapasiko Jeesus 

koskaan mummoaan Annaa?” (Kaseva et al. 2015, 159) Vastauksessaan Dunderberg 

selittää, että historiantutkimus perustuu aina kirjallisiin lähteisiin. Koska Jeesuksen ja 

hänen mummonsa Annan tapaamisesta ei ole säilynyt yhtäkään kertomusta, vastausta 

voidaan ”vain pohdiskella”. Dunderberg antaa tämän toteamuksen jälkeen oman 

arvionsa siitä, millaista Jeesuksen ja Annan yhteiselämä olisi voinut olla. Lisäksi vastaaja 

kertoo varhaisimmasta lähteestä, jossa Anna mainitaan, mutta toteaa, että tämäkään 

lähde ei auta vastaamaan kysymykseen Annan ja Jeesuksen kohtaamisesta. 

Tiettyjen kulttuuria koskevien vastausten kautta voidaan tarkastella sitä, kuinka 

puuttuvia tiedonlähteitä kuvataan. Vastatessaan kysymykseen maailman yleisimmästä 

nimestä Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala 

kertoo vastaamisen vaikeuden johtuvan siitä, että kukaan ei pidä maailmanlaajuista 

kirjaa nimistä. (Kaseva et al. 2015, 150) Saarelma-Paukkala pystyy kuitenkin antamaan 

arvioita maailman yleisimmistä nimistä ammentamalla tietämystä niin kristillisen, 

islamilaisen kuin kiinalaisenkin kulttuurin piireistä. Samankaltaisesti Helsingin yliopiston 

almanakkatoimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen selittää, että monista syistä ei 

ole mahdollista tietää, oliko maailman ensimmäinen päivä maanantai. (Kaseva et al. 

2015, 152) Viikonpäivien nimeämisen syntyhetkestä on riittämättömästi tietoa, mikä 

johtuu niin historiallisen kuin arkeologisenkin todisteaineiston puutteesta. Palviainen 

käyttää vastauksessaan myös suhteellisuuteen viittavia ilmaisuja selittäessään, että 
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maapallon hitaan muodostumisen vuoksi ensimmäisen vuorokauden määrittely on 

vaikeaa. Lisäksi hän selittää, että vasta ihmisen kehittämän ajanlaskun aikana on 

mielekästä puhua viikonpäivistä. 

Arkeologian yliopistonlehtori Antti Lahelma käyttää toisenlaista lähestymistapaa tiedon 

riittämättömyyden selittämiseen vastatessaan kysymykseen: ”Mikä oli ensimmäinen 

vaate?” (Kaseva et al. 2015, 154) Lahelman mukaan vaatteista ei juuri säily arkeologista 

todistusaineistoa, koska ne hajoavat hyvin lyhyessä ajassa. Täten ensimmäisistä 

vaatteista tiedetään hyvin vähän. Lahelma kertoo, kuinka vaatetäin geenitutkimuksen 

perusteella on voitu kuitenkin päätellä ihmisten vaatetuksen olleen yleistä jo 100 000 

vuotta sitten. Lahelma antaa oman arvionsa ensimmäisten vaatteiden materiaalista ja 

mallista. Vastauksellaan Lahelma esittää, että jos tieteellinen tieto jää vähäiseksi yhtä 

lähestymistapaa käyttämällä, voidaan kompensoida tutkimalla samaa asiaa 

toisenlaisesta näkökulmasta.  

 

5.3.2. Kiistanalaisuus 

Tiedon kiistanalaisuutta käsittelevät vastaukset ovat aineistossa kokonaismäärällisesti 

huomattavasti harvinaisempia kuin tiedon riittämättömyyttä korostavat vastaukset. 

Syitä tähän lienee monia. Voi olla, että lapsille suunnatussa tiedesisällössä 

kiistanalaisuuden selittämistä pidetään hankalana näkökulmana.  

On mahdollista, että monissa ainoastaan tiedon riittämättömyyttä korostavissa 

vastauksissa olisi voitu korostaa kiistanalaisuuden teemaa, mutta vastaaja tai editoija on 

päättänyt toisin. Ero näiden kahden välillä voidaan pelkistää seuraavasti: Tiedon 

riittämättömyyttä korostava vastaaja toteaa, ettei asiasta tiedetä riittävästi. 

Kiistanalaisuutta korostava vastaaja puolestaan kertoo useammista tieteen parissa 

syntyneistä näkemyksistä, jotka voivat antaa selvyyttä kysymykseen. 

Kiistanlaisuuden lukumäärällistä esiintymistä aineistossa tarkastellessa ilmenee selvä 

jakauma eri tiedeteemojen välillä. Siinä, missä kiistanalaisuuden korostaminen esiintyy 
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avaruusvastauksissa viisi kertaa ja kulttuurivastauksissa kolmesti , sitä ei esiinny 

eläinvastauksissa. 

 

5.3.2.1. Eläimet 

Kuten kiistanalaisuuden teeman puuttumisesta käy ilmi, eläinkysymyksiin vastaavat 

asiantuntijat eivät tyypillisesti esittele eri tutkijoiden näkökulmia aiheisiin.  Lähin 

mahdollinen kiistanalaisuuden tiedostaminen on luonnontieteellisen keskusmuseo 

Luomuksen intendentti Voitto Haukisalmen vastauksessa kysymykseen, jossa 

tiedustellaan, mikä on maailman pisin eläin. (Kaseva et al. 2015, 57) Haukisalmi esittää 

vastauksessaan useita eri vaihtoehtoja. Hän kertoo pitkistä limamadoista ja 

meduusoista, mutta toteaa havaintojen näiden eläinten pisimmistä yksilöistä  olevan 

varsin epävarmoja. Täten sinivalas lienee noin 33 metrin huippupituudellaan maailman 

pisin eläin. Vastauksessa ei korosteta niinkään eri näkökulmia ja mielipiteitä asiaan vaan 

enemmänkin kysymyksen suhteellisuutta ja tiedon riittämättömyyttä. 

Mitkä voivat olla syyt kiistanalaisuuden korostamisen puutteelle eläinvastauksissa? 

Kyseessä saattaa olla vain tässä, varsin rajoitetussa aineistossa esiintyvä trendi. 

Vaihtoehtoisesti tulos saattaa heijastaa ainakin joidenkin eläintieteellisten piirien tapoja 

selittää tieteellistä sisältöä populaarilla alustalla. Eivätkö alan asiantuntijat jostain syystä 

ole tottuneet esittämään erilaisia näkökulmia suurelle yleisölle? Asian selvittäminen 

vaatisi perehtymistä tarkemmin eläintieteelliseen tutkimuskirjallisuuskulttuuriin ja 

pedagogiikkaan. 

 

5.3.2.2. Avaruus 

Avaruutta koskevissa vastauksissa kiistanalaisuutta käsitellään yhteensä viidessä eri 

tapauksessa. Tällaisissa vastauksissa annetaan tyypillisesti erilaisia vastaus- tai 

selitysvaihtoehtoja, usein korostamalla eri tutkijoiden erimielisyyksiä keskenään. 

Vastauksissa tuodaan ajoittain esille paitsi eri mielipiteitä myös varsinaisia tieteellisesti 

muodostettuja teorioita. 
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Esimerkiksi astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson (Kaseva et al. 2015, 110) ja 

tähtitieteen tutkija Pekka Teerikorpi (Kaseva et al. 2018, 99) selittävät teksteissään 

tieteellisiä teorioita aiheistaan ja käyttävät julkaisualustan huomioon ottaen 

yllättävänkin edistynyttä tieteellistä kieltä. 

Selittäessään alkuräjähdyksen alkuperää Johansson avaa multiversumiteorian ja 

syklisten teorioiden tarjoamia näkökulmia kysymykseen. Teerikorpi puolestaan avaa 

tieteellisten teorioiden mahdollisuuksia ja rajoituksia mustien aukkojen rakenteen ja 

toiminnan selittämisessä. Kumpikaan vastaajista ei rakenna tekstiään kaikista 

vakuuttavimman teorian tukemiseksi. Vastaajat eivät täten kainostele tuoda 

epävarmuutta selkeästi esiin. Johansson toteaa oman vastauksensa lopuksi: ”On hyvin 

vaikea sanoa, mitkä teoriat ovat pätevimpiä. Ei ole olemassa tietoa, jonka perusteella 

asiaa voisi arvioida.” 

Vastatessaan toiseen, mustien aukkojen sisäistä toimintaa käsittelevään kysymykseen 

Johansson avaa jonkin verran lukijalle tieteellisen argumentoinnin luonnetta. 

Selittäessään nykyisten teorioiden kykenemättömyyttä selittää mustan aukon sisäistä 

toimintaa hän kertoo joidenkin tutkijoiden spekuloineen, mitä siellä voisi tapahtua. 

Johansson kirjoittaa: ”Tällaisilla kuvitteellisilla spekuloinneilla ei ole kuitenkaan mitään 

arvoa tieteellisessä mielessä.” Tämä on tiedevastausten aineistossa harvinainen 

näkökulma tieteelliseen spekulointiin. 

Yksittäisten tutkijoiden näkyvyys aktiivisina tieteellisen tiedon rakentajina ja tieteellisinä 

toimijoina on havaittavissa joissain avaruusvastauksissa. Avaruusvastausten joukossa on 

muun muassa aineiston ainoa esimerkki tapauksesta, jossa tietyn näkökulman esittävä 

tutkija mainitaan nimeltä (kysymykseen palstalla vastaavan asiantuntijan lisäksi). Tiina 

Raevaara (2016) kirjoittaa, että julkisella alustalla julkaistun yleistajuisen tiedesisällön 

piirteisiin kuuluu usein tutkijoiden nimien häivyttäminen. Pekka Teerikorpi nostaa 

kuitenkin vastauksessaan esille kuuluisan, vaikutusvaltaisen tieteentekijän nimen. 

Teerikorpi valottaa vastauksessaan kysyjälle sitä, mitä oli ennen avaruutta. Hän kertoo 

nykytähtitieteilijöiden konsensuksesta alkuräjähdyksestä maailmankaikkeuden alkuna. 

Hän laajentaa näkökulmaa kertomalla Stephen Hawkingin laatimasta laajemmasta 
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teoriasta, jonka mukaan maailmankaikkeutemme ”pulpahti” esiin kuin kupla  omasta 

maailmastamme poikkeavasta valtaisasta todellisuudesta alkuräjähdyksen myötä. 

Teerikorpi tähdentää, että tällaisia selityksiä on vaikea todistaa oikeiksi tai vääriksi, 

koska ne ”kurottuvat havaitsemamme maailman ulkopuolelle”. 

Etenkin Johanssonin ja Teerikorven avaruutta koskevissa vastauksissa on huomattavissa 

varsin monipuolinen, syvällinen kysymyksentulkintatapa ja vastauksen asettelu. 

Molempien kirjoittajien tietyissä vastauksissa on löydettävissä useampia tapoja esittää 

ja selittää epävarmuutta, ja niissä nojataan niin tiedon riittämättömyyden, 

kiistanalaisuuden kuin kehittymisenkin teemoihin. Etenkin tiedon kiistanalaisuus ja 

tiedon kehittyminen tuntuvat olevan luonnollinen pari selitettäessä 

avaruustutkimukseen liittyvän tiedon epävarmuutta. Esimerkiksi selittäessään 

avaruuden alkuperää Teerikorpi sanoo ihmisten pohtineen aihetta hyvin kauan, paljon 

ennen tieteen syntyä. Pohdinta ja väittely aiheesta jatkuvat tänäkin päivänä, kuten 

monenlaisten modernien teorioiden olemassaolo osoittaa. 

 

5.3.2.3. Kulttuuri 

Kiistanalaisuuden korostaminen epävarmuuden selittämisen yhteydessä ei ole kovin 

yleistä kulttuurivastauksissa. Teemaa oli yhteensä kolmessa eri vastauksessa. 

Kiistanalaisista selityksistä keskustellaan vastauksissa yleisesti varsin neutraaliin sävyyn. 

Tutkijoiden toimijuutta tai henkilökohtaisia perspektiivejä ei merkittävästi korosteta. 

Museonjohtaja Marja Sakari tarjoaa tauluissa esiintyvää alastomuutta  koskevassa 

vastauksessaan muutaman vaihtoehdon sille, miksi naisten alastomuutta on kuvattu 

paljon varhaisessa kuvataiteessa. (Kaseva et al. 2020, 157) Nämä ovat käytännössä 

erilaisia teorioita, joita ei kuitenkaan kutsuta tällä sanalla, toisin kuin 

avaruusvastauksissa. 

Kulttuurivastausten joukossa kiistanalaisuutta käsittelevät selkeimmin nimistöntutkija 

Terhi Ainiala ja matematiikan professori Mats Gyllenberg. 
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Ainiala kertoo vastauksessaan sanan suomi alkuperästä. Ainialan mukaan sana on hyvin 

vanha, ja sen synnystä on toisistaan eriäviä käsityksiä. (Kaseva et al. 2015, 149) Ainiala 

ei kuitenkaan selitä enempää teorioista tai siitä, miten ne eroavat toisistaan. Sen sijaan 

hän valitsee yhden näkökulman, jonka esittää kaikista todennäköisimpänä. Hänen 

mukaansa suomi-sanan taustalla on todennäköisimmin vanha ihmistä tarkoittanut sana. 

Mats Gyllenberg korostaa kiistanalaisuutta vastatessaan kysymykseen: ”Onko 

matematiikka ihmisen keksimää vai osa universumia?” (Kaseva et al. 2018, 152) Hän 

toteaa: ”Tätä kysymystä on pohdittu antiikin ajoista asti.” Hän kertoo lukijalle, että siinä 

missä jotkut näkevät matematiikan ihmisen keksintönä, toisten mielestä 

matemaattisten ideoiden ja tulosten olemassaolo ei ole riippuvainen ihmisestä. ”Totuus 

lienee näiden ääripäiden välillä”, Gyllenberg kirjoittaa. Hän lihottaa tekstiä kertomalla 

luonnollisten lukujen varsin kiistattomasta olemassaolosta ja ihmisen kyvystä kehittää 

uutta matematiikkaa omiin tarkoituksiinsa. Vastauksessaan Gyllenberg ei jätä 

epäselväksi, että kysymykseen ei ole selkeää vastausta. Tutkijoiden näkökulma ei ole 

vastauksessa merkittävästi läsnä, mutta teksti selittää selkeästi ja lyhyeen mittaansa 

nähden huolellisesti kahden vastakkaisen näkemyksen luonteen, arvon ja suhteen 

oikeaan elämään. 

Voidaan argumentoida, että Gyllenbergin vastauksen sisällyttäminen 

kulttuurivastausten joukkoon on harhaanjohtavaa. Kyseessä ei ole ihmistieteisiin liittyvä 

aihe, mikä on varsin selkeästi useimmissa tapauksissa yhdistävä tekijä 

kulttuurikategorian kysymyksissä ja vastauksissa. Voi olla, että kysymys on liitetty 

kirjassa kulttuurikysymysten kategoriaan, koska matematiikkaa käsitteleviä kysymyksiä 

ei ollut riittävästi muodostaakseen oman alaluokkansa. On ehkä kertovaa, että vastaus, 

joka ei sinänsä edusta ihmistieteitä, käsittelee tieteellisen tiedon kiistanalaisuutta 

laajemmin ja selkeämmin kuin mikä on aineiston kulttuurikysymyksille tyypillistä.  

 

5.3.3. Kehittyminen 

Kehittymisen teema on kokonaisuudessaan aineistossa harvinaisempi kuin tiedon 

riittämättömyyden teema, yleisempi kuin kiistanalaisuuden teema ja yhtä yleinen kuin 
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suhteellisuuden teema. Teeman esiintymismuodot vaihtelevat varsin suuresti  riippuen 

kysymystyypistä. Teema korostuu merkittävänä avaruusvastauksissa, mutta pitkälti 

loistaa poissaolollaan eläin- ja kulttuuriaiheiden parissa. 

Tiedon kehittyminen on tieteellisten asiantuntijoiden keskuudessa itsestäänselvyys. 

Voidaan kuitenkin olla montaa mieltä siitä, kuinka arvokasta tämän näkökulman 

esiintuonti on populaarissa tiedesisällössä. Onko lapsiyleisön tarpeellista tai ylipäätään 

mahdollista ymmärtää tiedon kehittyvää luonnetta? Vastaus riippunee pitkälti siitä, mitä 

oikein kysytään ja mistä aiheesta. 

Voidaan sanoa, että ilman ajallista tai historiallista kontekstia tiedonoppijan on 

tyydyttävä vain katsaukseen nykypäivän tieteellisistä vastauksista eikä hän saa 

ymmärrystä siitä, millaisia asioita on pohdittu menneisyydessä ja millaisia kenties 

pohditaan tulevaisuudessa. (Pollack, 2003) Tiedon olemassaolon ymmärtäminen on 

kenties vain puolet ”taistelua”. Käsitys siitä, miten tieto on syntynyt ja miten se voi 

kehittyä jatkossa, antaa hyödyllistä pohjaa mille tahansa tietämykselle. 

Koska kyseessä on hyvin tiivismuotoinen, nuorelle yleisölle luotu tekstimuoto, on jopa 

yllättävää, miten paljon tiedon kehittymistä joissain palstan tiedevastauksissa 

käsitellään. On mahdollista, että tiedon kehittyvään luonteeseen liittyvät pohdinnat 

ollaan usein ensimmäisenä poistamassa editointiprosessissa Lasten tiedekysymysten 

toimituksessa, jos teksti on liian pitkä julkaistavaksi. Tälle ei kuitenkaan ole todisteita. 

Tutkimuskirjallisuudessa todetaan (kts. esim. Watkins et al. 2018), että tieteellisen 

prosessin toiminnan ymmärrystä ei korosteta modernissa tiedekasvatuksessa yhtä 

paljon kuin esimerkiksi ratkaisukeskeisyyttä. Lasten tiedekysymykset -palstalla julkaissut 

kirjoitukset saattavat tästä syystä olla monelle lapselle ensimmäisiä mahdollisuuksia 

saada asiantuntevaa tietoa siitä, kuinka tieteellinen tieto rakentuu ja kehittyy. 

 

5.3.3.1. Eläimet 

Kehittymisen teeman korostaminen ei ole yleistä eläinvastausten aineistossa. Ainoa 

aineiston esimerkki on jo tarkastelussa olleessa Voitto Haukisalmen maailman pisintä 
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eläintä käsitelleessä vastauksessa. (Kaseva et al. 2015, 57) Vastauksen lopussa 

Haukisalmi kirjoittaa, että siinä mitä tulee tietämykseen maailman pisimmistä 

dinosauruksista, tiedot tulevat tarkentumaan fossiililöytöjen myötä. Siispä tieto kaikkien 

aikojen suurimmasta eläimestä voi tulevaisuudessa muuttua jatkuvan tieteellisen 

selvitystyön tuloksena. 

Kuten kiistanalaisuuden teeman tapauksessa, kehittymisen teeman vähäisyys 

eläinvastausten aineistossa avaa kysymyksiä, joihin tämän opinnäytteen laajuisessa 

työssä ei pystytä vastaamaan. Eläinvastauksille on keskimäärin tyypillisempää tiedon 

esittäminen, jos ei suorastaan staattisena, niin ei ainakaan selkeästi kehittyvänä. Tiedon 

evoluutiota ei usein avata lukijalle. Syynä saattaa olla, ettei tätä tietoa pidetä syystä tai 

toisesta relevanttina. 

Vastausten sisältöön vaikuttaa vastaajien lisäksi kysymysten luonne. Esimerkiksi 

eläinaiheinen kysymys ”Näkeekö hämähäkki bakteerin?” (Kaseva et al. 2015, 63) ja 

avaruusaiheinen kysymys ”Miltä avaruudessa haisee?” (Kaseva et al. 2018, 106) eroavat 

paljon toisistaan paitsi kysymyksenasettelultaan myös siinä, millaiseen tietoon 

vastauksentavoittelun on nojattava. Voi olla, että eläintieteelliset vastaukset nojaavat 

useammin kysyjälle valmiiksi tuttuun, kirjaimellisesti maanläheisempään tietoon kuin 

monet avaruusvastaukset. Voidaan myös argumentoida, että edistyneet avaruustieteet 

ovat nuorempi tieteenala kuin edistyneet eläintieteet ja täynnä hyvin erilaista 

epävarmuutta. Näitä mietintöjä ei tule ottaa liian vakavasti tämän työn yhteydessä, sillä 

aineiston laajuus ei riitä vastaustyyppien erovaisuuksien riittävän syvälliseen analyysiin. 

 

5.3.3.2. Avaruus 

”Nykytietämyksen mukaan” on yleinen sanapari avaruusvastauksissa. Tämä yksin kertoo 

jo, että kehittymisen teema on yleinen avaruusvastauksissa. Voidaan jopa sanoa, että 

kehitysteeman yleisyys on piirre, joka kaikista selkeimmin ja tyypillisimmin erottaa 

avaruuskysymykset muusta aineistosta. Esimerkkejä teemasta on aineistossa 15 

kappaletta. 
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Kuten jo todettu, avaruustieteiden verrattainen nuoruus ja nojaus edistykselliseen 

fysiikkaan saattavat selittää jotain siitä, miten alan tieteentekijät selittävät 

epävarmuutta. Tämä on kuitenkin enimmäkseen spekulointia, sillä perehtymättä 

tarkemmin avaruustieteilijöiden työhön ja tiedonvälitykseen asiaa ei voi täysin 

ymmärtää tämän työn puitteissa. Jälleen aineiston pienuus rajoittaa johtopäätösten 

soveltuvuutta laajempiin yleistyksiin. On kuitenkin mahdollista, että tässä tapauksessa 

pienikin aineisto on onnistunut korostamaan jotain keskeistä avaruustieteiden tavasta 

kommunikoida maallikkoyleisön kanssa. Siinä missä esimerkiksi eläintieteilijältä 

tieteellisen prosessin tai tutkijoiden esiin nostaminen saattaisi  tuntua yleisöstä 

vieraannuttavalta, voi olla, että avaruustieteissä tutkimusprosessin yksityiskohtien 

esiintuonti on yleisempää ja täten ei niin vieroksuttua. 

Useissa avaruusvastauksissa kuvataan tieteellisen tiedon kehitystä, joskus 

vuosisatojenkin aikavälillä. ”Viitisensataa  vuotta sitten vielä luultiin, että tähdet eivät 

putoa, koska ne ovat kiinni isossa taivaanpallossa”, kirjoittaa Pekka Teerikorpi 

vastatessaan kysymykseen siitä, kuinka tähdet pysyvät taivaalla. (Kaseva et al. 2015, 

117) Hän jatkaa toteamalla, että nykyään tiedämme tähtien kuuluvan Linnunrata-

tähtijärjestelmään, jossa ne kiertävät omia ratojaan. Vastaus valottaa kysymykseen 

liittyvän tiedon historiaa ja kertoo nykytietämyksestä nojaten tiiviisti tieteellisen tiedon 

kumulatiiviseen hahmotukseen. Tieteenhistoriallinen näkökulma olisi mahdollisesti 

aivan yhtä toimiva eläin- tai kulttuurivastauksissa, mutta syystä tai toisesta vastaavat 

esimerkit ovat selvästi tyypillisempiä avaruusvastauksissa.  

Toisessa, jo aikaisemmin tiedon riittämättömyyttä ja kiistanalaisuutta käsitelleissä 

alaluvuissa esiin tulleessa Pekka Teerikorven avaruuden alkuvaiheita koskevassa 

vastauksessa valotetaan samankaltaisella tavalla tieteenhistoriaa. Teerikorpi kertoo 

vielä 1950-luvulla liikkuneista käsityksistä, jotka eroavat merkittävästi nyky-

ymmärryksestä. Hän johtaa selityksensä menneisyydestä nykytähtitieteilijöiden 

käsityksiin. (Kaseva et al. 2018, 99) Myös Otava-tähdistön hahmotuksen tulkinnan 

historiaa valottava tähtitieteilijä ja tähtitieteen historioitsija Tapio Markkanen tuo 

tieteenhistoriallista näkökulmaa avaruusaiheisiin. (Kaseva et al. 2015, 119) Markkanen 

kertoo, kuinka muinaiset egyptiläiset pitivät Otavaa naudan etujalan näköisenä, kun taas 
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toiset ovat hahmottaneet sen muun muassa varrellista kattilaa, vaunua ja suurta elä intä 

muistuttavana. Näin Markkanen selittää lukijalle kulttuurisidonnaista hahmotuskykyä. 

Tämä on tärkeä perspektiivi sen tulkitsemisessa, kuinka tähtitaivasta on tarkasteltu läpi 

historian. 

Avaruusvastauksissa kuvaillaan usein, kuinka tieteellinen tieto jatkaa kertymistään 

tulevaisuudessa. Useissa vastauksissa kerrotaan, että vaikka tietoa ei tällä hetkellä 

olisikaan tai se olisi epävarmaa, tulevaisuudessa aihetta voidaan ymmärtää jo 

huomattavasti paremmin. Tulevaisuuden tieteestä kerrotaan vastauksissa yleisesti 

kannustavaan, positiiviseen sävyyn, mikä tuntuu varsin sopivalta lapsille suunnatussa 

tiedesisällössä. Tulevaisuusnäkökulmaa tieteellisen tiedon kertymisestä ei pääasiassa 

ole eläin- eikä kulttuurivastauksissa. 

Joissain tapauksissa tiedon kumulatiivista, tulevaisuuden kehitykseen luottavaa 

luonnetta tuodaan vastauksissa esiin hyvin yksinkertaisten, mutta vaikuttavien 

sanamuotojen kautta. Esimerkiksi tähtieteen dosentti Harry Lehto kirjoittaa avaruuden 

hajumaailmasta kertovassa vastauksessaan: ”Toistaiseksi löydetyt paikat ovat kuitenkin 

sellaisia, että ihminen ei pysty haistamaan niissä mitään.” (Kaseva et al. 2018, 106) 

Tähtitieteen tohtorikoulutettava Teemu Willamo puolestaan kirjoittaa tähtien kokoa 

valottavassa vastauksessa, että suurin ”tunnettu” tähti on UY Scuti (halkaisijaltaan noin 

1 700 kertaa Auringon kokoinen). (Kaseva et al. 2020, 81) Astrofysiikan akatemiatutkia 

Mikael Granvik kirjoittaa Kuun syntyneen ”nykytiedon” mukaan lähes 4,5 miljardia 

vuotta sitten (Kaseva et al. 2020, 72), ja alkeishiukkas- ja astrofysiikan väitöskirjatutkija 

Antti Rantala kertoo suurimman ”tiedossa olevan” mustan aukon olevan massaltaan yli 

10 miljardin Auringon verran ja että uusia ehdokkaita suurimmiksi aukoiksi löydetään 

”parin vuoden välein”. (Kaseva et al. 2020, 90) 

Vaikka tieteellisen tiedon kehittyminen ei kaikissa mainituissa tapauksissa ole 

vastauksen keskiössä, kehittymiseen liittyvä sanasto kertoo jotain vastaajien 

lähestymistavoista tieteellisen epävarmuuden yleistajuistamiseen. Voi päätellä, että 

moni avaruuskysymyksiin vastaajista pitää tärkeänä esittää avaruustieteisiin liittyvä 
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tieto epästaattisena ja avaruustiede kokonaisuudessaan tieteenalana, joka ymmärtää 

tulevaisuudessa yhä enemmän. 

Aineistossa on kaksi hyvää esimerkkiä siitä, kuinka vastaaja voi avaruuskysymyksen 

yhteydessä leipoa tieteellisen tiedon kehittämisen näkökulman tärkeäksi osaksi 

argumenttiaan. Ensimmäisessä esimerkissä avaruusfysiikan professori Rami Vainio 

vastaa lukijan kysymykseen: ”Mikä olisi tehokkain rakettien polttoaine, jolla voisi 

matkustaa lähimmälle eksoplaneetalle?” (Kaseva et al. 2020, 87) Vainio kertoo kysyjälle, 

mitä kaikkia haasteita aurinkokunnan ulkopuolelle matkaamiseen sisältyy, ja kertoo 

vaihtoehdoista, joihin turvautumalla sitä voitaisiin periaatteessa yrittää. Vastauksensa 

lopussa Vainio kirjoittaa, että tulevaisuudessa on kenties mahdollista kehittää 

tarkoitukseen sopiva fotonimoottori, jolla päästäisiin lähelle valonnopeutta. Toistaiseksi 

antiaineen valmistus ja säilytys tähän tarkoitukseen ovat Vainion mukaan kuitenkin liian 

suuria haasteita. Vainio päättää kirjoituksensa kertomalla, kuinka ensimmäinen 

eksoplaneetalle lähtevä alus on luultavasti miehittämätön luotain, joka voitaisiin 

mahdollisesti saada kulkemaan riittävän lujaa käyttämällä lasersädettä. ”Keinoa 

tutkitaan parhaillaan”, hän kirjoittaa. 

Vainion vastaus on koko aineistosta ehkä kaikkein puhtain esimerkki 

tulevaisuusmyönteisestä äänestä, joka maalaa epäsuorasti tieteen keinojen 

rajallisuuden asiana, josta voidaan päästä yli edistämällä tietämystä tutkimuksen avulla. 

Tällainen näkökulma maalaa välillisesti kuvan epävarmuudesta negatiivisen asian sijaan 

lisähaasteena tieteen nykyisille ja tuleville toimijoille. 

Toinen esimerkki on Harry Lehdon maapallon ulkopuolisen elämän olemassaolon 

mahdollisuutta käsittelevä vastaus, jossa tuodaan harvinaisella tavalla esiin paitsi 

näkökulma mahdollisesti ylipääsemättömästä epävarmuudesta ja tietämättömyydestä 

myös selkeä henkilökohtainen perspektiivi aiheeseen. (Kaseva et al. 2020, 88) Kyseistä 

Lehdon vastausta käsiteltiin tässä analyysissa jo aikaisemmin tiedon riittämättömyyden 

teeman yhteydessä. 
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Käsityksemme maapallon ulkopuolisesta elämästä voisi muuttua, jos saisimme 

todisteita, Lehto kertoo. Näin hän selittää lukijalle, että koska tietämys kehittyy, 

epätietoisuus aiheen suhteen ei ole välttämättä pysyvää. 

Vastauksen lopussa Lehto toteaa, että maailmankaikkeuden valtaisien etäisyyksien takia 

emme luultavasti koskaan saisi kuulla muusta älyllisestä elämästä, vaikka sellaista 

olisikin. Kenties koska kyseessä on niin yleinen, laajasti keskustelua ja spekulointia 

aiheuttava kysymys, Lehto tarjoaa oman mielipiteensä asiasta: ”Itse uskoisin, että sitä 

(maapallon ulkopuolista elämää) on, vaikkei sitä vielä ole löydetty.”  

 

5.3.3.3. Kulttuuri 

Samoin kuin eläinkysymyksiin vastaavat, kulttuurikysymyksiin vastaavat asiantuntijat 

eivät juuri korosta tiedon kehittymistä. Yhteensä aineistossa on vain kaksi esimerkkiä. 

Syitä teeman harvinaisuuteen voi olla monia, ja ne saattavat olla samansuuntaisia kuin 

ne, jotka potentiaalisesti osittain selittävät teeman puutosta eläinvastauksissa. Vaikka 

ihmistieteisiin liittyvistä aiheista kiistellään paljon julkisella areenalla (esimerkiksi kun 

kyseessä ovat erilaisiin konflikteihin sekä ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset), niihin 

harvoin liitetään yhtä paljon ajatusta eteenpäin kehittyvästä, kumulatiivisesta 

tieteellisestä ymmärryksestä kuin esimerkiksi avaruustieteisiin. 

Ensimmäinen kahdesta kehittymisen teemaa sisältävästä vastauksesta pystyy 

tarjoamaan varsin selkeän vastauksen lukijan kysymykseen, mutta avaa uusia 

näkökulmia korostamalla aiheen epävarmoja puolia. Ruokatieto-yhdistyksen 

projektikoordinaattori Emmi Tuovinen vastaa kysymykseen maailman suosituimmasta 

ruoasta kertomalla selvityksestä, jonka mukaan suosituin ruoka maailmanlaajuisesti on 

pasta. (Kaseva et al. 2018, 161) Hän jatkaa tekstiään toteamalla, että suosituin ruoka ei 

välttämättä ole mieluisin. Maailman mieluisin ruoka on ”todennäköisesti vielä 

selvittämättä”, hän päättää tekstin. 

Toinen esimerkkivastaus mainitsee paraikaa tapahtuvan tutkimustyön osana 

argumenttia. Ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun dosentti Lassi A. Liikkanen vastaa 
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kysymykseen, jossa tiedustellaan, kuinka niin sanottu korvamato saa laulun soimaan 

ihmisen päässä. (Kaseva et al. 2020, 152) Liikkanen kertoo, että aihetta on tutkittu vasta 

kymmenisen vuotta. Ilmiötä ei ymmärretä vielä täysin. ”Asiaa tutkitaan parhaillaan, 

mutta käytössä olevat aivotutkimuksen menetelmät eivät ole valitettavasti 

parhaimmillaan sitä tutkittaessa.” Hän päättää vastauksen kertomalla millaisista 

tavoista ja ärsykkeistä johtuen ”korvamato” saattaa todennäköisimmin iskeä.  

Liikkasen käyttämä tieteelliseen kehitykseen liittyvä selitystapa on osittain 

samankaltainen kuin avaruustieteilijöiden lähestymistapa. Toteamus tiedon vähyydestä 

linkitetään vähäiseen tai ”vääränlaiseen” tutkimukseen. Mahdollisuuksia paremmasta 

tietämyksestä valotetaan, tavoitteena mahdollisesti innostaa lukijaa. 

Optimistisuus tietoisuuden lisäämisestä on kokonaisuudessaan tärkeä piirre tieteen 

kehittymistä käsittelevissä tiedevastauksissa tieteenalasta riippumatta. Vuonna 2020 

Helsingin Sanomat julkaisi viimeisimmän Lasten tiedekysymykset -kokoelmateoskirjan 

ilmestymisen aikaan artikkelin (Viljanen, 2020), jossa haastateltiin palstalla kysymyksiin 

vastanneita asiantuntijoita. Eläin- ja ympäristöfilosofiaa Turun yliopistossa tutkiva Elisa 

Aaltola sanoo artikkelissa, että lasten kysymyksiin vastatessa on tärkeää aiheesta 

riippumatta ilmaista asioita optimistisesti. ”Kyynisyyteen ehtii tottua myöhemminkin. 

Lapsille on hyvä korostaa, että vaikka maailmassa olisi jotain vialla, se on mahdollista 

korjata.” Aaltola viittaa sanoillaan erityisesti erilaisiin moraaliargumentteihin. 

Optimistisuus on voimavara tieteellisen epävarmuuden suhteen. Optimistisesti 

kehystetty epävarmuus ruokkii uteliaisuutta ja innovaatiota niin nykyisten kuin 

tulevienkin tieteentoimijoiden keskuudessa. 

 

5.3.4. Suhteellisuus 

Suhteellisuuden teeman yleisyydessä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja eläin-, 

avaruus- ja kulttuurikysymysten välillä. Teema ei ole missään kysymystyypissä 

merkittävän yleinen. Teema on toisinaan vastauksen ainoa, kun taas joskus se on 

yhdistetty toiseen teemaan. 
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Kyseessä on teemoista kenties vaikeaselitteisin. Tässä yhteydessä suhteellisuudella 

tarkoitetaan, että selkeän vastauksen antamisen on vaikeaa, koska asioiden laitaan 

vaikuttavat tekijät ovat tavalla tai toisella moniselitteisiä. 

Suhteellisuutta on monenlaista. Jotkin aiheet ovat luonnostaan moniselitteisiä ja 

ohjaavat niitä käsitteleviä popularisoijia käyttämään suhteellisuuden teemaa 

selittämisen välineenään. Toisinaan taas ”ongelma” vastauksen moniselitteisyyden 

takana on kysymyksenasettelu. Esimerkiksi jos kysyjä tiedustelee, minkälainen toiminta 

on ”hyvää”, ”huonoa” tai ”parasta”, vastaajan on lähes poikkeuksetta aluksi kysyttävä 

itseltään ja lukijalta, mitä nämä sanat oikein edustavat kysymyksen kontekstissa. 

Suhteellisuutta käsittelevien vastausten analysointi on mutkikasta. Ennakkotapausta 

vastaavanlaisesta analyysista ei ole löydetty tukemaan tätä opinnäytettä. 

Sen tarkastelu, miten tieteentekijät käsittelevät moniselitteisyyttä, on varteenotettava 

osa tieteellisen keskustelun analyysiä. Moniselitteisyys ei ole helppo asia hahmottaa 

eikä selittää. Siksi on mielenkiintoista tutkia, miten tieteelliset asiantuntijat lähestyvät 

aihetta. 

 

5.3.4.1. Eläimet 

Eläimiä käsittelevissä vastauksissa suhteellisuuden teema esiintyy kuusi kertaa. 

Kahdessa vastauksessa korostetaan eläinyksilöiden erilaisuutta keskenään, mikä tekee 

tyhjentävän vastauksen antamisesta esitettyyn kysymykseen vaikeaa. Molemmissa 

tapauksissa kysyjä asettaa kysymyksen tavalla, joka johtaa vastaajan vetoamaan 

suhteellisuuteen. Professori ja yli-intendentti Jyrki Muona vastaa kysymykseen: ”Mikä 

eläin haisee pahimmalta?” (Kaseva et al. 2015, 52–53) Muona antaa esimerkkejä 

monista eläinlajeista, joiden yksilöt tyypillisesti erittävät voimakasta hajua. 

Vastauksensa lopussa hän kuitenkin kirjoittaa, että lopulta vastaus kysymykseen on 

yksilöllinen ja riippuu haistelijasta. Lisäksi eläinten erittämä haju voi vaihdella suuresti 

tilanteesta riippuen. Toisessa samankaltaisessa esimerkissä Kolmårdenin eläinpuiston 

norsujen päähoitaja Tommy Karlsson kertoo, että norsut todella pelkäävät hiiriä. 



67 
 

Karlsson kuitenkin korostaa, että jokainen norsu on erilainen. Osa niistä on 

pelokkaampia, osa rohkeita. (Kaseva et al. 2018, 74) 

Toiset suhteellisuutta selityskeinona käyttävät vastaukset korostavat 

tilannesidonnaisuuden ja vertailukelpoisuuden vaikuttavan vastaukseen. Esimerkiksi 

jälleen vastaajana toimiva Jyrki Muona kertoo lukijalle omakohtaisen perspektiivin 

merkityksestä vastatessaan kysymykseen: ”Mikä on kummallisin eläin?” (Kaseva et al. 

2015, 82–83) Koska kysymys on lähtökohtaisesti subjektiivinen, Muona ei edes yritä 

tarjota yhtä selkeää vastausta vaan luettelee erilaisista syistä outoja ja mielenkiintoisia 

eläimiä, kuten vesinokkaeläin ja korallit sekä omat suosikkinsa: linnut. ”Vastaus 

kysymykseen riippuu paljon vastaajasta”, Muona toteaa. Tämmöinen vastaus palvelee 

luultavasti kaikkein parhaiten lukijan innoittajana. Subjektiiviseen kysymykseen ei pysty 

antamaan objektiivista vastausta, mutta Muonan tarjoaman vastauksen kaltaisella 

tekstillä voidaan ylläpitää lukijan kiinnostusta kummallisia eläimiä kohtaan. 

 

5.3.4.2. Avaruus 

Avaruutta käsittelevissä vastauksissa suhteellisuuden teema ilmenee neljä kertaa. 

Suhteellisuus ilmenee usealla eri tavalla riippuen kyseessä olevan tieteellisen tiedon 

moniselitteisyyden luonteesta ja monimutkaisuudesta. 

Kosmologian professori Kari Enqvist vastaa kysymykseen: ”Vanheneeko avaruudessa 

samalla tavalla kuin maapallolla?” (Kaseva et al. 2018, 108) Enqvist aloittaa: ”Tämä on 

vaikea asia ymmärtää, eivätkä siinä onnistu aina aikuisetkaan. Ei nimittäin ole olemassa 

oikeaa aikaa vaan aika on suhteellista.” Hän jatkaa selittämällä, kuinka aika kuluu eri 

tavalla astronautille, joka matkustaa lähes valon nopeudella liikkuvassa aluksessa. 

Maapallolla olevien näkökulmasta astronautin kello käy maapallon kelloja hitaammin, 

kun taas astronautin näkökulmasta aika hidastuu maapallolla. Fysiikan lakien luomat 

erinäiset hahmotuksen tasot monimutkaistavat asian selittämistä lapselle 

ymmärrettävällä tavalla. 
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Useammassa aineiston esimerkissä suhteellisuus nousee esiin, koska vastaajat 

korostavat, että monet tekijät vaikuttavat asiaan. Esimerkiksi tähtieteen tutkijatohtori 

Aku Venhola selittää, että nopeutta mitatessa on oltava jokin ki intopiste, johon liikettä 

voidaan verrata. (Kaseva et al. 2020, 69) Vastatessaan maapallon kulkunopeutta 

tiedustelevaan kysymykseen Venhola lisäksi toteaa, että avaruuden planeetat ja tähdet 

liikkuvat suhteessa toisiinsa. Täten vauhdin määrittäminen ei ole yhtä yksinkertaista 

kuin maapallolla, jossa vauhtia voi mitata suhteessa Maan pintaan. 

Toisessa esimerkissä astrofysiikan akatemiatutkija Mikael Granvik vastaa kysymykseen 

siitä, miten lähelle Aurinkoa on mentävä, jotta voisi paistaa makkaran. (Kaseva et al. 

2020, 76–77) Granvikin mukaan periaatteessa sopiva lämpötila (noin 180 astetta) 

saavutettaisiin Merkuriuksen etäisyydellä, mutta asia ei pohjimmiltaan ole näin 

yksinkertainen. Kun otetaan huomioon aurinkotuulen vaikutus ja makkaran kyky 

heijastaa osa säteilystä takaisin, sopivan paistoetäisyyden arvioinnista tulee yhä 

vaikeampaa. Kolmannessa tapauksessa Harry Lehto kertoo, kuinka kauan ihminen voi 

elää avaruudessa. (Kaseva et al. 2020, 84) Hänen mukaansa avaruusasemalla voisi 

periaatteessa viettää jopa kokonaisen ihmiselämän, mutta asemalla pitkään oleskeluun 

liittyy monenlaisia kysymyksiä keinopainovoiman tuottamisesta asemilla leviäviin 

bakteerikantoihin.  

Avaruusaiheisissa vastauksissa suhteellisuus on täten varsin monimuotoinen kysymys. 

Monet vastauksista nojaavat edistyneisiin tieteellisiin paradigmoihin, joiden täysi 

ymmärrys saattaa olla mahdotonta tyypilliselle lapsilukijalle. Täten on jopa yllättävää, 

kuinka monimutkaisia suhteellisuuden ymmärrykseen nojaavia ideoita avaruutta 

koskevissa vastauksissa käsitellään. Toisaalta vaikeisiin kysymyksiin on joskus vastattava 

rehellisen vaikeasti. 

 

5.3.4.3. Kulttuuri 

Suhteellisuuden teema on yleisempää kulttuurivastauksissa kuin eläin- tai 

avaruusvastauksissa. Yhteensä teema esiintyy kahdeksassa vastauksessa. 
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Joissain vastauksissa korostetaan yksilöiden, tilanteiden tai kontekstien yksilöllisyyttä. 

Nykykielten laitoksen tutkija Måns Huldén vastaa kysymykseen maailman vaikeimmasta 

kielestä kirjoittamalla, että kielen vaikeus tai helppous riippuu opiskelijan taustasta 

(Kaseva et al. 2015, 145). Asia on siis hyvin suhteellinen. Suomen kielen taustaisen 

näkökulmasta vaikeimpia kieliä oppia saattaisivat olla esimerkiksi monenlaisia 

suomenkieliselle vieraita äänteitä käyttävä afrikkalainen taa-kieli ja monimutkaisia 

verbejä käyttävä pohjoisamerikkalainen navajo-kieli. Toisessa esimerkissä 

kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä kertoo eri värien 

aiheuttamia tunnereaktioita selittävässä vastauksessa, että väreihin liittyvät 

mielleyhtymät ovat syvästi sidoksissa niin kulttuuriin, yhteisöihin kuin henkilökohtaisiin 

mielipiteisiinkin. (Kaseva et al. 2020, 158) 

Eräässä mielenkiintoisessa vastausesimerkissä poliittisen historian emeritusprofessori 

Timo Soikkanen vastaa kysymykseen: ”Oliko Urho Kekkonen hyvä presidentti?” (Kaseva 

et al. 2018, 156) Presidenttejä on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen muun muassa 

heidän aikakausiensa, kohtaamiensa ongelmien ja virkaanvalitsemistapojensa 

erilaisuuden perusteella. Soikkanen kuitenkin argumentoi muun muassa 

kansansuosioon ja onnistuneeseen ulkopolitiikkaan vedoten, että kaiken kaikkiaan 

Kekkonen oli hyvä presidentti. Soikkanen antaa siis oman arvionsa todisteaineiston 

perusteella, mutta myös alleviivaa aiheeseen liittyviä suhteellisuuden tekijöitä. 

Muita suhteellisuuden ilmenemistapoja ovat esimerkiksi kysymysten ja tätä myötä 

vastausten monimerkityksellisyys sekä vastauksen suhde moneen eri tekijään. 

Kirjallisuuden professori Mikko Keskinen vastaa kysymykseen ”Mikä on Suomen ja 

maailman suurin kirja?” täsmentämällä aluksi, että kirja voi olla monella tavalla suuri 

muun muassa painon, sivumäärän, mittojen tai merkittävyyden perusteella. (Kaseva et 

al. 2020, 153) Vastatessaan kysymykseen epäterveellisimmästä herkusta 

ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm kirjoittaa, että koska ”elintarvikkeen 

terveellisyys ja epäterveellisyys on aina suhteessa muuhun ruokavalioon”, 

epäterveellisintä herkkua on vaikea arvioida. (Kaseva et al. 2018, 162) 
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Kulttuurivastausten joukossa on mielenkiintoisesti tapauksia, joissa asiantuntija ei ole 

pystynyt tarjoamaan vastausta ja vetoaa asian moniselitteisyyteen tai kysymyksen 

yksinkertaiseen mahdottomuuteen. Eräässä esimerkissä yleisen kielitieteen 

yliopistonprofessori Seppo Kittilä kirjoittaa, että ”maailman tai suomen kielen pisintä 

sanaa on mahdotonta määritellä”. (Kaseva et al. 2020, 147) Tähän ovat syinä esimerkiksi 

suomen kielen mahdollistamat todella pitkät yhdyssanat ja monimutkaiset 

taivutusmuodot.  

Vastatessaan kysymykseen siitä, onko kaikkeen olemassa syy, käytännöllisen filosofian 

tutkijatohtori Jaakko Kuorikoski kirjoittaa, että jos kysyjä tarkoittaa, onko kaikilla 

tapahtumilla jokin merkitys, vastaus on ei. (Kaseva et al. 2015, 157) ”Ei ole tieteellisiä 

perusteita sille, että kaikella olisi tarkoituksensa”, hän toteaa. Toisaalta jos tarkoitetaan, 

onko jokaisen tapahtuman takana jokin toinen siihen johtanut tapahtuma, ”vastaus on 

monimutkaisempi”. Tieteellisen maailmankuvan mukaan kaiken on maailmassa 

tapahduttava luonnonlakien mukaisesti. Silti kaikkeen, kuten tietyn atomin 

halkeamiseen tai siihen, että vain osa saman päiväkodin lapsista sairastuu flunssaan, ”ei 

aina ole löydettävissä mitään syytä”.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan on yleistä, että kun tieteestä viestitään julkisella 

alustalla, tieteellisen tiedon epävarmat puolet jäävät käsittelemättä. 

Potentiaalisia syitä on monia. Tieteelliset toimijat eivät mahdollisesti usko suuren 

yleisön olevan kiinnostunut epävarmuudesta tai pystyvän edes kunnolla käsittämään 

sitä. Huolena voi olla tieteen imagon ja tieteen vaikutusmahdollisuuksien 

vaarantuminen. Uskooko kukaan enää tieteellistä sanaa, jos tiedon epävarmuus  

tuodaan entistä laajemmin ja julkisemmin esiin? Journalismin kannalta epävarmojen 

tiedeaiheiden käsittely ei ole aina kannattavaa, sillä yleisöä halutaan miellyttää ja heille 

halutaan tarjota ratkaisuja. Sosiaalinen media on antanut yhä laajemmalle joukolle 

ihmisiä mahdollisuuden päästä käsiksi epävarmoihin tieteellisiin tietolähteisiin. Tieto 

leviää digitaalisesti hyvin nopeasti ja usein arvaamattomilla tavoilla, mikä hankaloittaa 

luotettavaa asiantuntijaviestintää nyt ja tulevaisuudessa. 

Epävarmuuden käsittelyn ilmeneminen lapsille suunnatussa populaaritieteellisessä 

sisällössä on pitkälti toistaiseksi tutkimaton aihe. Suurimmaksi osaksi 

kouluympäristöissä toteutettu lasten tieteellistä hahmotuskykyä koskeva tutkimus  

antaa kuitenkin kuvan, että lapsiyleisö on vastaanottavaisempi tieteellisen 

epävarmuuden esiintuomiselle kuin sisällöntuottajat uskovat. Lapset ovat luonnostaan 

uteliaita, mutta perinteisesti tiedekasvatus on korostanut kysymysten sijaan vastausten 

tärkeyttä. Tieteellisen epävarmuuden käsittelyn oppiminen nuoresta iästä lähtien paitsi 

valmistaa ymmärtämään yhä monimutkaisempia tieteellisiä kysymyksiä 

varttuneemmalla iällä myös auttaa toimimaan itsenäisesti ajattelevana ihmisenä 

arvaamattomassa maailmassa. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tieteellinen epävarmuus ei ole harvinaista 

Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset -palstalla julkaistuissa eri asiantuntijoiden 

kirjoittamissa tiedevastauksissa. Aineisto koostui kolmessa eri kirjamuotoisessa 

kokoelmateoksessa julkaistusta 161 tiedevastauksesta, jotka käsittelivät eläimiä, 



72 
 

avaruutta ja kulttuuria. Vastauksista 68 eli noin 42 prosenttia sisälsi epävarmuutta. 

Eläinvastauksissa osuus oli 40,6 prosenttia, avaruusvastauksissa 43,4 prosenttia ja 

kulttuurivastauksissa 43,2 prosenttia. 

Tulokset haastavat ajatuksen, että suurelle yleisölle suunnatussa tieteellisessä sisällössä 

vähätellään systemaattisesti epävarmuuden tekijöitä tai ne poistetaan kokonaan. 

Toisaalta vaikka epävarmuuden esiintuonti oli yleistä tässä aineistossa, sitä ei esiintynyt 

valtaosassa (58 %) tutkituista tiedevastauksista. 

Neljä eri teemaa voidaan erottaa vastausten tavoissa käsitellä tieteellistä epävarmuutta: 

1. Tiedon riittämättömyys: asiasta ei ole riittävästi tietoa 

2. Kiistanalaisuus: vastauksen/tiedon esitetään vaihtelevan merkittävästi tai jonkin 

verran riippuen siitä, keneltä (asiantuntijalta) asiaa kysytään 

3. Kehittyminen: tietoa ei esitetä muuttumattomana vaan kehittyvänä pitkällä tai 

lyhyellä aikavälillä 

4. Suhteellisuus: tieto ei ole yksiselitteistä. Tiedon todenperäisyyteen voivat 

vaikuttaa moninaiset tekijät, kuten yksilöstä, tilanteesta tai kontekstista johtuvat 

erot 

Tiedon riittämättömyyden teema oli koko aineiston mittakaavassa yleisin. Teema 

esiintyi eläinvastauksissa peräti 22 kertaa, kahdeksan kertaa avaruusvastauksissa ja 

yhdeksän kertaa kulttuurivastauksissa. 

Kiistanalaisuuden teema oli koko aineiston harvinaisin. Eläinvastauksissa ei ollut yhtään 

tätä teemaa edustavaa esimerkkiä, avaruusvastauksissa oli viisi tapausta ja 

kulttuurivastauksissa kolme. 

Kehittymisen ja suhteellisuuden teemat olivat kokonaismääriltään aineistossa yhtä 

yleisiä. Kehittymisen teema oli erityisen yleinen avaruusvastauksissa, joissa se esiintyi 

15 kertaa. Eläin- ja kulttuurivastauksissa teema oli harvinainen: vain yksi ja kaksi 

tapausta. 
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Suhteellisuuden teeman yleisyys vaihteli vähiten eri tieteenalojen välillä. 

Kulttuurivastauksissa oli kahdeksan tapausta, eläinvastauksissa kuusi ja 

avaruusvastauksissa neljä. 

On mielenkiintoista, että eri tieteenalat korostivat aineiston vastauksissa keskimäärin 

selvästi erilaisia teemoja. Eläinvastaukset olivat selvästi tiedon riittämättömyys -

painotteisia. Avaruuskysymykset taas olivat silmiinpistävästi ainut ala, joka käsitteli 

laajasti tieteellisen tiedon kehittymistä. Kulttuurikysymyksissä tiedon riittämättömyys ja 

suhteellisuus olivat yleisimpiä teemoja, mutteivat yhtä selkeästi kuin tiedon 

riittämättömyys ja kehittyminen eläin- ja avaruusvastauksissa. 

Lisäksi aineistosta kävi ilmi, että epävarmuuden tuominen vastauksiin on mahdollisesti 

yleisempää toisille vastaajille kuin muille. Koska aineisto sisältää useita vastauksia 

samoilta asiantuntijoilta, on huomattavissa, että esimerkiksi professori ja yli-intendentti 

Jyrki Muona ja tähtitieteen dosentti Harry Lehto ovat tuoneet epävarmuuden käsittelyä 

useampaankin kirjoittamaansa vastaukseen. Molemmilta vastaajilta oli useampi 

esimerkki samaa epävarmuuden teemaa sisältävistä vastauksista. Tämän voi selittää se, 

että toimitus saattaa osoittaa asiantuntijalle useita kysymyksiä hyvin kapealta 

tiedealalta ja aiheissa saattaa olla samankaltaisuuksia niissä esiintyvän epävarmuuden 

luonteessa. Vaihtoehtoisesti yhtäläisyydet kenties kertovat, että tiettyjen 

asiantuntijoiden halukkuus selittää epävarmuutta tietyllä tavalla on jatkuva teema 

heidän työssään populaarilla alustalla. 

Yksi keskeisistä tutkimuksen havainnoista on tiedon riittämättömyys -teeman yleisyys, 

erityisesti eläinvastauksissa. Miksi niin moni asiantuntija on vastauksessaan turvautunut 

tiedon riittämättömyyteen nojaavaan selitystapaan? Asiantuntijat yli tieteenrajojen 

selittävät vaikeita asioita aineistossa vetoamalla siihen, että tiede ei ole tuottanut tietoa, 

joka vastaisi kysymykseen tyydyttävästi. Tämä saattaa vaikuttaa luontevalta, selkeältä 

tavalta selittää tieteen kykenemättömyyttä vastata lukijan kysymykseen. Voi myös olla, 

että etenkin sanamäärältään rajatussa tekstimuodossa ei pidetä sopivana avata 

monimutkaisilta vaikuttavia selitysketjuja esimerkiksi tieteellisen tiedon 
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kiistanalaisuudesta. Mahdollisesti näitä pohdintoja ei myöskään pidetä lapsiyleisöä 

kiinnostavina tai niiden on todettu olevan liian vaikeita ymmärtää. 

On tapauksia, joissa ainoastaan tiedon riittämättömyyttä korostanut kirjoittaja olisi 

voinut selittää asioiden laitaa tukeutumalla muihin teemoihin. Esimerkiksi vastatessaan 

kysymykseen siitä, ymmärtääkö kissa ihmisen puhetta, vastaaja voisi – sen sijaan, että 

toteaa tutkimustiedon olevan riittämätöntä – selittää eri tutkijoiden näkemyksiä asiasta 

tai sitä, kuinka käsitykset eläinten puheenymmärryksestä ovat muuttuneet ajan myötä. 

Monissa aineiston vastauksissa yhdistetään eri epävarmuuden selittämisen teemoja. 

Myös tiedon riittämättömyyttä korostavat kirjoittajat kertovat usein muista 

epävarmuuden näkökulmista. Tällaiset vastaukset erottuivat edukseen, sillä moneen 

lähestymistapaan nojaava selitys antaa lukijalle rikkaan käsityksen tieteellisestä 

epävarmuudesta.  

Tiedon riittämättömyyden teeman yleisyys tukee jonkin verran näkemystä siitä, että  

epävarmuuden ja sen syiden tarkka selittäminen ei usein toteudu populaarissa 

tiedesisällössä. Teeman yleisyyteen vaikuttaa mahdollisesti myös lapsiyleisölle 

kirjoittamisen konteksti. 

Muissa tiedevastauksissa harvinainen kehittymisen teema on silmiinpistävän yleinen 

avaruusvastauksissa. Tämä saattaa heijastaa avaruustieteiden alan erilaista tapaa 

popularisoida tiedesisältöä. Voi olla, että koska edistyneiden avaruustieteiden 

suhteellisen lyhyttä historiaa ovat leimanneet suuret edistysaskeleet ja nopeasti 

kehittyvä ja muuttuva tietoperusta, alan asiantuntijat eivät vierasta maalata 

maallikkoyhteisölle kuvaa avaruustieteistä jatkuvasti kehittyvänä alana. Sen sijaan 

lähestymistapa saattaa olla vieraampi populaarialustalla eläin- ja kulttuuritieteilijöille. 

Myös se, että kiistanalaisuuden teema on yleisintä avaruusvastauksissa, tukee 

näkemystä, että avaruuskysymyksiin vastaavat asiantuntijat vaikuttavat muita aloja 

halukkaammilta keskustelemaan omasta alastaan dynaamisena toimijana ennemmin 

kuin kokoelmana faktoja. Tulosten perusteella saa kuvan, että alan asiantuntijat ovat 

usein halukkaita paitsi ilmaisemaan myös selittämään ja analysoimaan tieteessä 

esiintyvää epävarmuutta suurelle yleisölle. 
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Aineiston rajallisuuden vuoksi tutkimuksen tuloksista ei voi tehdä laajoja johtopäätöksiä. 

Vaikka edustettuna on vastauksia monenlaisia erikoisaloja ja organisaatioita edustavilta 

asiantuntijoilta, epävarmuuden selittämistapojen luonteen ja vaikutuksen tarkempi 

analysointi vaatisi erilaista lähestymistapaa. Voitaisiin esimerkiksi perehtyä kunkin 

tieteenalan popularisoinnin ja epävarmuuden käsittelyn kulttuuriin, jotta 

asiantuntijoiden tavat avata aihetta suurelle yleisölle esiintyisivät tarvittavassa 

kontekstissa. 

Tuloksia tarkastellessa on lisäksi otettava huomioon, että analysoidut tekstit eivät ole 

”suoraan asiantuntijoiden kynästä”. Nojaten taustatietoon palstan tekstien 

syntyprosessista voi sanoa, että palstan toimittajat ovat vaikuttaneet merkittävästi 

tiedevastausten tekstin muotoon, rakenteeseen ja pituuteen. Päätökset siitä, mitä 

näkökulmia vastauksissa esitetään, ovat epäilemättä tulosta niin tieteellisistä kuin 

käytännöllisistäkin syistä. Vaikka tämä tutkimus on käsitellyt aihettaan keskittyen 

asiantuntijan näkökulmaan, palstan toimittajat ovat vaikuttaneet tapoihin, joilla 

teksteissä käsitellään epävarmuutta. 

Tämän opinnäytteen heikkouksiin lukeutuu suhteellisuusteeman monimutkaisuus . 

Teema nousi aineistosta sisällönanalyysin metodia noudattamalla, eikä tutkimuksen 

tekijä ole perustanut teeman hahmotusta edeltävään tutkimukseen. Potentiaalisena 

ongelmana on, että moniselitteisyyttä korostava teema on itsessään liian 

moniselitteinen. Teeman alle on sisällytetty varsin erilaisia esimerkkejä 

epävarmuudesta, ja niitä yhdistää useamman kuin yhden tekijän aiheuttama 

moniselitteisyys. Teemaa voidaan pitää varsin kokeellisena yrityksenä hahmottaa 

vaikeaselitteistä epävarmuuden esiintymisen muotoa. 

Opinnäyte nostattaa useita jatkotutkimusmahdollisuuksia. Lasten tiedekysymykset -

palstan epävarmuuden käsittelyä voisi syventää haastattelemalla palstan tekoon 

osallistuvia toimittajia ja asiantuntijoita ja kysymällä heidän näkemyksiään 

epävarmuuden käsittelystä palstalla. Lisäksi tutkimus syvenisi huomattavasti  

perehtymällä tarkemmin siihen, miksi eri tieteenalat selittävät epävarmuutta eri 

tavoilla. Voisi lisäksi olla hedelmällistä verrata Lasten tiedekysymykset -palstan 
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popularisointi- ja epävarmuudenselityskeinoja jonkin toisen samankaltaisen aineiston 

lähestymistapoihin. Vertailukohtaa voisi etsiä esimerkiksi suomalaisesta tai 

kansainvälisestä lehdistöstä. 

Tutkielma on tarkastellut Suomessa vähän tutkittua aihetta eli tieteellisen 

epävarmuuden popularisointia hyvin laajasti luetussa sanomalehdessä eli Helsingin 

Sanomissa. Se nostaa esiin aineistosta nousevia epävarmuuden selittämisen keinoja, 

jotka mahdollisesti heijastavat eri tieteenalojen tapoja selittää tieteellistä epävarmuutta 

suurelle yleisölle. Aineisto heijastaa vähintäänkin yksittäisten asiantuntijoiden 

epävarmuuden selittämisen tapoja. 

Tutkimus osoittaa, että palstan perusteella suomalainen tieteellisten asiantuntijoiden 

yhteisö selittää epävarmuutta suositulla populaarilla alustalla varsin monipuolisin 

keinoin. Toisaalta se, että valtaosa epävarmuutta sisältävistä vastauksista ilmensi tiedon 

riittämättömyyden teemaa, kenties viittaa siihen, että asiantuntijat ovat rutinoituneet 

selittämään epävarmuutta suurelle yleisölle potentiaalisesti yksinkertaistavaan sävyyn: 

tietoa tästä asiasta ei vain ole. 

Tieteellistä tietoa koskeva epävarmuus on merkittävä osa paitsi tieteellistä kulttuuria, 

ymmärrystä ja toimintaa, myös jok’ikisen ihmisen jokapäiväistä elämää. Tietoa pursuava 

maailma on joskus hämmentävä paikka aikuisille, saatikka sitten lapsille. On tärkeä ä 

tutkia, kuinka tieteellisen epävarmuuden ymmärrys – tai ymmärtämättömyys – 

muodostuu lapsuudesta eteenpäin mediaympäristön vaikutuksen alaisena.  
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