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Opinnäytetyö on kehittämistehtävä ja sen tarkoitus on kehittää Oulun yliopiston maantieteen tutki-
musyksikön populaarista tiedeviestintää ja tutkia sen toimivuutta. Tutkimuksen avulla pyrittiin löy-
tämään yksikön yleistajuiseen tiedeviestintään hyviä viestinnän keinoja.  
 
Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää, koska laadullisen tutkimuksen lähtö-
kohtana on ensisijaisesti todellisen tilanteen kuvaaminen. Menetelmä sopi aiheeseen myös opin-
näytetyön tavoitteen takia. Tavoitteena oli löytää uusia keinoja maantieteen tutkimusyksikön ulkoi-
sen tiedeviestinnän läpivientiin.  
 
Tutkimusaineistona hyödynnettiin Oulun yliopiston ja maantieteen tutkimusyksikön nettisivuja, yk-
sikön johtajan luovuttamaa materiaalia ja sähköpostiviestejä ja Oulun yliopiston Patio intranettiä. 
Tutkimusta varten perehdyttiin moninaiseen kirjallisuuteen ja tiedeartikkeleihin, joissa käsiteltiin 
viestinnän suunnittelua, tiedeviestintää ja sen popularisointia.  
 
Tutkimusyksikön nykytila-analyysiin kerättiin kokemusperäistä eli empiiristä tietoa haastatteluiden 
avulla. Kysymykset laadittiin yksikön sen hetkisiä käytäntöjä silmällä pitäen. Kysymyksiä varioitiin 
kunkin henkilön kohdalla toimenkuvien mukaan. Haastatteluiden avulla saatiin hyvä käsitys siitä, 
miten maantieteen tutkimusyksikön ulkoinen tiedeviestintä organisoitiin ja miten yksikössä työsken-
televät tutkijat edesauttoivat oman tutkimuksena popularisointia. Haastatteluiden avulla saatiin tie-
toa myös tutkimusyksikön populaarisen tiedeviestinnän haasteista ja maantieteen tutkimusyksikön 
ja Oulun yliopiston viestinnän yhteistyöstä.  
 
Tutkimus osoitti, että tiedeviestinnän popularisointi oli maantieteen tutkimusyksikön tutkijoiden 
oman arvioinnin ja ajan varassa, eikä siihen käytettyä aikaa ja tehtyä työtä mitattu taikka seurattu 
millään tavalla. Yksikön tiedeviestintä painottui tutkimustuloksien lähettämiseen tiedeyhteisön eri 
kanaviin ja referee-artikkeleiden julkaisuun.  
 
Jatkokehitysehdotukset sisällytettiin raportin neljänteen lukuun. Kehitysehdotuksissa otettiin esille 
strategian laatimisen ja viestinnän strategisten päämäärien ja tavoitteiden määrittelyn tärkeys. Ke-
hitysehdotuksiin lisättiin myös viestinnän suunnittelu, viestinnän ohjeistukset, koulutukset, kannus-
teet ja sosiaalisen median alustojen hyödyntäminen sekä tutkimusyksikön verkkosivujen vaikutta-
vuuden merkitys.    
 
 
 

Asiasanat: Ulkoinen viestintä, tiedeviestintä, popularisointi  
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This thesis is a development work, and its purpose is to develop popular scientific communication 
of Oulu University’s Geography Research Unit. The aim of the study and the main intention was to 
find good and appropriate ways to popularize unit’s scientific communication.  
 
Qualitative research method was employed since the purpose of the method was primarily to 
describe the real situation. This research method was also useful for finding novel ways of 
popularizing unit’s scientific communication. As research material, the website of Oulu University 
and Geography Research Unit was utilized. Professor Jarkko Saarinen, the head of the research 
unit provided the author with relevant internal material such as emails and various files for the 
study. Furthermore, Oulu University’s Patio intranet, literature and scientific articles regarding 
communication design, scientific communication, and popularization were used as sources of 
information.  
 
For the analysis current state of the research unit, empirical data was collected via interviews. The 
interviews shed light on issues such as how external science communication was organized and 
how researchers worked and popularized their own research work in the unit. The interviews shed 
also light on what research unit’s main challenges in science communication were and what was 
the current situation of cooperation between Geography Research Unit and Oulu University 
communication team.  
 
The study revealed that the popularization of scientific communication depended on researchers’ 
own assessment and time. The time spent and the work done on popularization were not measured 
or monitored in any way. The unit's external science communication focused on sending research 
results to various channels in the scientific community and publishing referee articles. 
 
Suggestions for further development were included in chapter 4 of the report. The development 
proposals highlighted the importance of unit’s strategy and the definition of strategic goals and 
objectives for popular science communication. Communication planning, communication 
guidelines, training, incentives, and social media platforms, as well as websites, were also added 
to development proposals. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä ja työn tarkoituksena on edesauttaa Oulun yliopiston maantie-

teen tutkimusyksikön tutkimuksen ja tutkimustuloksien populaarista näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tar-

koituksena on löytää tutkimusyksikölle hyviä keinoja yleistajuisen tiedeviestinnän läpivientiin. Li-

säksi tarkoituksena on selvittää, mitä toimenpiteitä onnistunut tiedeviestintä tutkimusyksiköltä vaatii 

ja mihin viestinnän osa-alueisiin täytyy puuttua. Tarkoitus on tutkia myös sitä, mitkä viestinnän pro-

sessit vaativat uudelleen organisointia taikka ohjeistusta.   

 

Tavoitteena on löytää kehitysehdotuksia tutkimusyksikön populaariseen tiedeviestintään ja saada 

maantieteen tutkimusyksikölle enemmän julkista näkyvyyttä ja tutkijoille parempi mahdollisuus ot-

taa kantaa ajankohtaisiin ja akuutteihinkin asioihin. Toimintatapoihin pyrittiin löytämään positiivinen 

toimiva muutos ja se oli opinnäytetyön päätavoite.  

 

Opinnäytetyöllä haetaan vastauksia tutkimuskysymyksiin, miksi tiedeviestinnän popularisointi on 

tutkimusyksikössä niin passiivista ja minkälaisia toimenpiteitä aktiivisempi tieteen popularisointi 

vaatisi? Lisäksi etsitään vastauksia siihen, miksi populaarinen tiedeviestintä on haasteellista ja mitä 

keinoja näkyvyyden ja julkisuuden lisäämiseen on tarjolla. 

 

Opinnäytetyön raportissa kartoitetaan tutkimusyksikön populaarisen tiedeviestinnän nykytilaa ja 

tiedeviestinnän haasteellisuutta, sekä tutkitaan, miten tutkimusyksikön yleistajuinen tiedeviestintä 

olisi hyvä organisoida tulevaisuudessa. Tiedeviestintää, tiedeviestinnän kohderyhmiä ja sosiaalista 

mediaa käsitellään raportissa tutkijan perspektiivistä. Raportin tietoperusta käsittelee yrityksen 

strategian määrittelyä, viestinnän strategian tavoitteita ja suunnittelua, työyhteisöviestinnän tär-

keyttä viestinnän suunnittelussa, vuosikellon hyödyntämistä säännöllisessä tekemisessä, johtamis-

viestinnän tärkeyttä ja myös viestinnän seurantaa ja arviointia. Viestintähän on tilannetajua ja sen 

tavoite on saada kuulija ja lukija kiinnostumaan asioista ja ennen kaikkea ymmärtämään luke-

maansa tietoa (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 7). 

 



  

7 

Raportissa korostetaan myös yritysstrategian ja viestintästrategian välttämättömyyttä ja niiden tär-

keyttä viestinnän suunnittelussa. Elisa Juholin (2013, 39) toteaakin viestinnän olevan yrityksen 

strateginen toiminto sekä myös osaamisalue, jonka hallitsemista jokaiselta vaadittaisiin. 

1.2 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö. Maantieteen 

tutkimusyksikkö on yksi vanhimmista tutkimusyksiköistä Oulun yliopistossa. Se perustettiin jo 

vuonna 1959. Maantieteen tutkimusyksikkö kuuluu Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekun-

taan ja se on ainoa tutkimusyksikkö, jossa tutkitaan sekä luontoa että ihmisiä. (Saarinen, sähkö-

postiviesti 27.11.2020.) 

 

Maantieteen tutkimusyksikössä työskentelee professoreita, yliopistotutkijoita, yliopiston lehtori, tut-

kijatohtoreita, tohtorikoulutettavia ja hallintohenkilökuntaan kuuluu tutkimusyksikön johdon assis-

tentti. Henkilökuntaa on noin 35–40 henkilöä. Yksikössä vaihtuvuus on säännöllistä, mutta tapah-

tuu osin sykleissä, johtuen tohtorikoulutettavien tohtoreiksi valmistumisista. Uusia tohtorikoulutet-

tavia tulee säännöllisesti jo valmistuneiden tilalle. Yksikössä työskentelee myös vierailevia tutkijoita 

eri puolilta maailmaa, sekä dosentteja, jotka tekevät yhteistyötä tutkimusyksikön kanssa. (Oulun 

yliopisto 2021, viitattu 7.1.2021.) 

 

Professori Jarkko Saarinen johtaa yksikköä ja sen operatiivista toimintaa, sekä osallistuu aktiivisesti 

tutkimukseen ja opetukseen. Tutkimusyksikkö on kansainvälisesti hyvin tunnettu ja arvostettu ja 

yksikössä julkaistaan aktiivisesti tieteellistä materiaalia. (Saarinen, sähköpostiviesti 27.11.2020). 

 

”Maantiede tutkii luontoa, ihmistoimintaa ja yhteiskuntia, niiden muutosprosesseja ja keskinäisiä 

vuorovaikutussuhteita sekä paikallisesti että globaalisti” (Saarinen, sähköpostiviesti 8.1.2021). 

Maantieteen tutkimusyksikkö jakautuu tutkimusryhmiin, joissa tutkitaan kulttuurimaantiedettä, luon-

nonmaantiedettä, aluekehitystä ja aluepolitiikkaa, matkailumaantiedettä ja kestävää liikkuvuutta, 

sekä geoinformatiikkaa (Oulun yliopisto 2021, viitattu 7.1.2021).   
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Maantieteen tutkimusyksikön toimintalinjana on tukea akateemista vapautta tutkimusaiheiden va-

linnassa ja kannustaa tutkijoita tekemään itsenäisiä ratkaisuja tutkimukseensa liittyvissä kysymyk-

sissä, samalla ohjaten ja mentoroiden. Tämä toimintatapa on koettu hyväksi tutkijoiden urakehityk-

sen kannalta. (Saarinen, sähköpostiviesti 27.11.2020.) 

 

Tutkimusyksikön tutkijoilla on tutkimuksen ja opetuksen ohella myös muita kansainvälisiä tehtäviä. 

He toimivat monissa akateemisissa ja julkisissa järjestöissä sekä palvelevat myös keskeisten kan-

sainvälisten tieteellisten lehtien neuvoa-antavissa toimikunnissa. (Saarinen, sähköpostiviesti 

27.11.2020.) 

 

Tutkimusyksikkö on voittanut myös useita kansainvälisesti arvostettuja palkintoja. Tutkimusyksikön 

jäsenille on myönnetty muun muassa American Association of Geographers (AAG) John Rooney 

Award (2020), Emerald Citations of Excellence -palkinto (2016) ja American Association of Geog-

raphers (AAG) Roy Wolfe -palkinto (2013). Kansallisista palkinnoista tutkimusyksikön jäsenet ovat 

vastaanottaneet Suomen maantieteellisen seuran Ragnal Hult mitalin (2013), Vuoden professori 

palkinnon (2020), Plaketti pronssissa (2019 Oulun yliopisto), Fennia mitali hopeassa (2017 Suo-

men maantieteellinen seura), Pohjois-Pohjanmaan 12. palkinto (2015 Oulun seudun akateeminen 

neuvosto). (Saarinen, sähköpostiviesti 27.11.2020.) 

 

Tutkimusyksikössä tehdään myös monipuolista yhteistyötä eri organisaatioiden ja yritysten kanssa. 

Yhteistyö on kuulunut jo kauan osana tutkimusyksikön toimintaan ja tuloksena on tehty myös useita 

opinnäytetöitä maisteritason pro gradu -tutkielmista aina tohtoritason väitöskirjoihin. Vuosittain Ou-

lun yliopiston maantieteen opiskeluun valitaan noin 35 uutta oppilasta. (Oulun yliopisto 2021, vii-

tattu 7.1.2021.) 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 

on todellisen tilanteen kuvaaminen. Siinä pyritään tutkimaan asiaa kokonaisvaltaisesti ja monelta 

eri kantilta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 161). Laadullinen menetelmä sopii aiheeseen 

myös sen takia, että tavoitteena on löytää uusi keino prosessoida maantieteen tutkimusyksikön 

yleistajuista tiedeviestintää. 
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Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä eli induktiivista menetelmää. Induktiivisessa ana-

lyysimenetelmässä on pyrkimyksenä löytää tutkimukseen ja tarkasteluun uusia seikkoja ja kohteita 

(Hirsjärvi ym. 2016, 164). Menetelmässä kaikki tulkintani perustuvat opinnäytetyön aiheeseen ja 

sitä varten kerättyihin tietoihin. Kehittelen tietoperustaa koko työn ajan, luetun ja kerätyn aineiston 

avulla ja pohjalta. 

 

Maantieteen tutkimusyksikön nykytila-analyysiin kerättiin kokemusperäistä eli empiiristä tietoa 

haastatteluiden avulla. Kysymykset laadittiin yksikön sen hetkisiä käytäntöjä silmällä pitäen. Näin 

päästiin pureutumaan epäkohtiin ja siihen, missä kohtaa prosessia oli vajavaisuuksia ja parannet-

tavaa. Lisäksi saatiin käsitys siitä, mikä prosessissa toimi jo hyvin, eikä vaatinut toimenpiteitä. Työs-

kentelen maantieteen tutkimusyksikössä ja hyödynsin raportissa myös kokemusperäisiä tietojani.  

 

Primääriaineisto koostui maantieteen tutkimusyksikön johtajan professori Jarkko Saarisen, tutki-

musyksikössä työskentelevän tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankareen, Oulun yliopiston viestintä, 

markkinointi ja yhteiskuntasuhteiden viestintäpäällikön Jaana Sundqvistin ja luonnontieteellisen tie-

dekunnan viestintäasiantuntijan ja tiedekunnan tiedeviestijän, Tiina Pistokosken haastatteluista.  

 

Sekundaarisena aineistona hyödynnettiin Oulun yliopiston ja maantieteen tutkimusyksikön nettisi-

vuja, yksikön johtajan luovuttamaa materiaalia ja sähköpostiviestejä ja Oulun yliopiston Patio intra-

nettiä. Osallistuin myös yhtenä vastuullisena Oulun yliopiston viestintätiimin verkkosivu-uudistuspi-

lottiin. Pilotissa käytiin läpi yliopiston viestintään liittyviä asioita ja uudistuksia koskien verkkosivuja. 

Sieltä sain myös kattavaa tietoa nykyisistä tiedeviestinnän mahdollisuuksista. Tutkimustani varten 

perehdyin moninaiseen kirjallisuuteen ja tiedeartikkeleihin, joissa käsiteltiin viestinnän suunnittelua, 

tiedeviestintää ja popularisointia. 

 

Opinnäytetyössä otettiin tarkasti huomioon Oulun yliopiston- ja Oulun yliopiston viestinnän ohjeis-

tukset ja kehitysehdotuksissa huomioitiin Oulun yliopiston suositukset ja säännökset. Työ vaati 

myös toimeksiantajan kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja toiveiden huolellista huomioon ottamista. 
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2 VIESTINNÄN SUUNNITTELU 

Viestintä kuuluu osana jokaisen ihmisen arkeen. Kommunikoimme läheisten ja kanssaihmisten 

kanssa päivittäin ja yritämme saada asiamme ja äänemme kuuluville. Viestinnän sanotaankin ole-

van kaikkien yhteinen asia. Se on yksinkertaistettuna informaationvaihtoa ja yhteisöllisyyttä (Juho-

lin 2009, 35). 

 

Yritysmaailmassa viestinnällä on suuri merkitys. Viestinnän avulla organisaatio saa äänensä kuu-

luville ja ihmiset tulevat tietoisiksi asioista, joita organisaatio edustaa. Ulkoisella viestinnällä pyri-

tään profiloitumaan ja hallitsemaan yrityksen maineen ja imagon rakentumista. Yritys voi myös ta-

voitella brändin kehittämistä. Halutaan viestiä, että erotutaan muista vastaavista yrityksistä. Palvel-

laan ja tuotetaan tuotteita, jotka tuovat asiakkaille lisäarvoa. (Juholin 2009, 47.) Halutaan vaikuttaa 

kuluttajiin emotionaalisesti ja saada asiakkaat sitoutettua yritykseen.  

 

Tämän luvun tietoperustassa käydään läpi viestinnän suunnittelua strategiasta käytäntöön. Vies-

tintä on laaja kokonaisuus ja sitä on syytä tarkastella suorittavan tason toimista aina johtotason 

toimiin saakka. Tiedeviestinnän onnistuminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja on pitkälti harkinnan-

varaista. Ilman toimivaa viestintäsuunnitelmaa ei voida olettaa, että yrityksen viestintä ja suunnitel-

lut prosessit toisivat haluttua tulosta. Mielestäni viestinnän suunnitteluun vaaditaan ennen kaikkea 

johdon ja esimiesten strategisia valmiuksia, viestimisen taitoa, tunneälyä, erinomaista sisäistä 

markkinointia ja viestinnän eri keinojen ja kanavien tuntemista. 

2.1 Strategian määrittely 

Yrityksen strategia näyttelee viestinnän suunnittelussa pääroolia. Strategian sisältö ja tavoitteet 

täytyy olla selvillä ja koko henkilöstön tiedossa. Strategia toimii yrityksen päivittäisen toiminnan 

selkärankana ja mahdollistaa proaktiivisen osallistumisen (Juholin 2013, 87).  

 

Maantieteen tutkimusyksikössä seurataan Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan strate-

giaa, koska tutkimusyksikkö kuuluu osana luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnan tärkein 

strateginen tavoite on vahvistaa ”kansainvälisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja pitkäjänteisyyttä 
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edellyttävää perustutkimusta, joka on myös koulutuksen sekä eri tieteenalojen kanssa tehtävän 

yhteistyön ja sovellusten perusta”. (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 18.12.2020.)   

 

Yrityksen strategiaa määriteltäessä on luonnollista tutkia, mikä yrityksen nykytila on ja mihin suun-

taan halutaan lähteä. Yrityksen strategian hahmottaminen lähtee yrityksen visiosta ja sen pohjalta 

yritys laatii strategisen suunnitelmansa. Yrityksen nykytilan kartoittamisella saadaan selville, mitkä 

keinot olisivat toimivia ja mitkä eivät. Kartoittamisella löydetään myös kohdat, joissa yrityksellä on 

haasteita ja parannettavaa. Yrityksen on kannattavaa tehdä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologis-

ten vastuidensa SWOT-analyysi. (Ketola 2005, 123.)  

 

SWOT-analyysissä eli nelikenttämenetelmässä listataan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdol-

lisuudet ja uhat neljään eri ryhmään. Työkalun avulla yrityksen strategian laatiminen helpottuu ja 

sisältö hahmottuu paremmin. (Juholin 2013, 139.) SWOT-analyysin avulla saadut tulokset yhdiste-

tään yrityksen arvojen ja vision kanssa, jolloin strategiasta saadaan liiketoiminnallisesti vahva ja 

yritykselle yksilöllisesti räätälöity (Ketola 2005, 124). 

 

Yrityksen johdolla, esimiehillä ja myös johtoryhmällä on vaativa tehtävä saattaa strategiset suunni-

telmat ja yrityksen päämäärät henkilöstön tietoon ja kuuluville. Organisaatiotasolla ja myös yksik-

kötasolla henkilöstön kuuluu tietää yrityksen strateginen sisältö. Yrityksen visio, suunnitelmat ja 

odotukset, sekä luonnollisesti muutostarpeet ovat tärkeitä sisältöalueita yrityksen työhyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi ja hyvien tuloksien syntymisen kannalta. (Juholin 2009, 157.)  

 

Strategia antaa yritykselle suunnan erilaisille toimintalinjoille ja myös viestinnän suunnittelu helpot-

tuu. Yrityksen viestinnän suunnittelun lähtökohtana onkin yrityksen tavoitteiden ja tulevaisuuden 

vision hahmottaminen (Juholin 2009, 68). Viestinnän suunnittelussa yrityksen täytyy tiedostaa se, 

mitä halutaan viestiä ja miksi. Mihin yrityksen viestintää tarvitaan ja mikä sen tärkein tavoite on 

(Juholin 2009, 55). 

2.1.1 Viestinnän strategiset tavoitteet ja suunnittelu 

Yrityksen strategiasta johdetaan yrityksen viestintästrategia. Viestintästrategia tarkoittaa yrityksen 

viestinnän suunnan, linjausten ja toimintatapojen laatimista (Juholin 2017, 71). Viestintästrategia 

on kytköksissä suoraan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja seuraa siinä määriteltyjä tavoitteita ja 
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visiota. Juholin (2013, 137) kirjoittaakin, että viestintästrategia ilmentää organisaation strategiaa ja 

se on sen tärkein vaatimus. Lisäksi hän linjaa, että strategian täytyy olla yksilöllinen, eikä muilta 

kopioitua. 

 

Viestintästrategian avulla yritys laatii viestintäsuunnitelmansa. Maantieteen tutkimusyksikössä 

viestintästrategiaa ei ole sisällytetty ainakaan vielä yksikön strategisiin toimenpiteisiin. Ulkoiseen 

tiedeviestintään ei myöskään löydy erillistä viestintäsuunnitelmaa. Tutkimusyksikkö seuraa luon-

nontieteellisen tiedekunnan strategiaa, joka painottaa tekemistä kansainväliseen korkeatasoiseen 

ja vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä edellyttävään tutkimukseen (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 

18.12.2020). Opinnäytetyön avulla pyritään löytämään tutkimusyksikön ulkoiseen tiedeviestintään 

toteuttamiskelpoisia ehdotuksia.   

 

Viestinnän strategian suunnittelu vaatii olemassa olevien toimintatapojen ja prosessien tarkastelua. 

Myös viestinnän strategian laadintaan käytetään apuna nykytilan analyysia. Analyysin avulla pääs-

tään tutkimaan, miltä yrityksen viestinnän alkutilanne näyttää. Mitä voitaisiin tehdä toisin ja millai-

nen toimivan viestinnän kuuluisi olla. Nykytila-analyysissä tarkastellaan siis yksinkertaisuudessaan 

yrityksen viestinnän toimintojen todellista reaaliaikaista tilannetta. Analyysissä tutkitaan myös hen-

kilöstön ja sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. (Juholin 2009, 81.)   

 

Viestintästrategia suunnitellaan siis yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti, jotta siitä olisi hyötyä yrityk-

sen viestinnän suunnittelussa. Valmistelussa käydään läpi yrityksen lähtökohdan tilanne ja tarkas-

tellaan taustoja. Yrityksen täytyy miettiä, mihin viestinnällä halutaan vaikuttaa ja miten se saadaan 

kiinnittymään yrityksen toimintaan ja tulevaisuuden visioon. (Juholin 2013, 139.) 

 

Viestinnän strategisissa tavoitteissa pääpaino on siinä, mihin viestinnän lopputuloksessa ja saavu-

tuksissa tähdätään. Tavoitteita on voitava mitata, jolloin suunnittelukin on helpompaa. Strategisia 

viestinnän osa-alueita on hyvä listata eri ryhmiin ja näkökulmiin, jolloin viestinnän suunta tulee pa-

remmin ymmärretyksi. Viestinnän strategisten tavoitteiden pääalueet voidaan eritellä seuraavilla 

kysymyksillä:  

 

• Haluaako yritys keskittyä maineen ja imagon, taikka brändin kehittämiseen 

• Onko organisaatiokulttuuri ja työhyvinvointi sekä motivointi tärkein viestinnän kriteeri 

• Haluaako yritys vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja kuuluuko julkinen vaikuttaminen ykkösprio-

riteetteihin 
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• Lisäksi pääalueisiin luetaan viestinnän painottuminen liiketoiminnan tuloksen kasvattami-

seen. (Juholin 2013, 132.) 

 

Maantieteen tutkimusyksikön tiedeviestinnän strateginen pääpaino voisi keskittyä suunnittelussa 

maineen ja imagon kasvattamiseen. Lisäksi tärkeä aspekti olisi yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

tärkeys. Maantieteen tutkimusyksikkö haluaa lisätä populaarista näkyvyyttään tutkimuksen ja tutki-

mustuloksien saralla, joten mielestäni tiedeviestinnän strateginen tavoite voisi painottua julkisuu-

teen ja medianäkyvyyteen sekä vaikuttamiseen erilaisissa sosiaalisen median kanavissa.  

 

Viestintästrategian laatimisprosessiin olisi hyvä osallistaa johdon ja esimiesten lisäksi myös henki-

löstö sekä asiakkaat ja verkostokumppanit (Juholin 2013, 128). Viestinnän strategian suunnittelu-

prosessia on hyvä tarkastella syklisesti.  

 

1. Aloitetaan analysoimalla nykytilaa 

2. Mietitään, selvitetään ja keskustellaan haasteista ja tavoitteista 

3. Luonnostellaan strategia ja edetään sen mukaan 

4. Testataan ja keskustellaan strategian ja viestinnän toimivuudesta 

5. Kun suunnitelma toimii, laaditaan käytännön suunnitelmat ja viestitään niistä vastuuhenki-

löiden ja sidosryhmien kanssa 

6. Lopuksi suunnitelma toteutetaan ja sen toimivuutta mitataan sekä tarkastellaan ja analy-

soidaan tuloksia. (Juholin 2017, 90.) 

 

Yrityksen periaatteet ja arvot vaikuttavat suuresti siihen, miltä yrityksen viestintästrategia näyttää. 

Yrityksen arvomaailmalla on suuri merkitys ja se vaikuttaa olennaisesti siihen, miten yritys haluaa 

ulkoisen viestintänsä toimivan. Tärkein tavoite tässä onkin miettiä, miten yritys haluaa viestiä toi-

minnastaan, tuotteistaan taikka palveluistaan. Miltä viestinnän visuaalisuus näyttää, taikka mitä 

teemoja halutaan ottaa esille. Viestinnän sisältö ja visuaalisuus vaikuttavat laajalti ihmisten mielipi-

teisiin ja muovaavat asiakkaiden ja yleisön katsontakantaa yrityksen imagosta ja vaikuttavat yrityk-

sen maineen muodostumiseen. (Juholin 2013, 139.) 

 

Viestintä ja sen organisointi vaatii johtotasolta ja esimiehiltä ammattimaista ohjeistusta koko hen-

kilöstölle. Johdon täytyy sitoutua viestinnän tavoitteiden määrittelyyn (Juholin 2013, 129). Henki-

löstön kuuluu olla tietoinen siitä, missä ja miten viestintää johdetaan ja miten se kuuluu toteuttaa 

käytännössä.  
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Yrityksen on tärkeää määrittää viestintään vastuuhenkilöt ja organisaattorit. Yritys voi päätyä rat-

kaisuun, jossa viestintää johdetaan vain johtoryhmän ja esimiesten kautta, jolloin päätöksenteki-

jöillä on viestinnästä kattava tietotaito ja he myös luotsaavat viestintää. Puhutaan niin sanotusta 

integroidusta katsontakannasta. (Juholin 2009, 93.) 

 

On myös yrityksiä, jotka hoitavat viestinnän erikoistumisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että eri 

toiminnot hoitavat viestinnän itsenäisesti ja tehokkaasti omaa toimintaa ajatellen. Esimerkiksi ta-

loushallinto organisoi talousviestinnän ja henkilöstöhallinto puolestaan keskittyy sisäiseen viestin-

tään. Vaihtoehtona hajautettu viestintä toimii silloin, kun organisaatio on hajauttanut viestintätoimet 

eri yksiköille. Tällöin yksiköt hoitavat oman viestintänsä itsenäisesti ja päätökset viestinnästä teh-

dään suurimmaksi osaksi yksiköiden sisällä. (Juholin 2009, 93.) 

 

Oheinen kaavio näyttää viestinnän viitekehyksen, jota seuraamalla yrityksen viestintäsuunnitelman 

laatiminen helpottuu.   

 

KUVIO 1. Käytännön suunnittelun viitekehys (Juholin 2013, 143.) 

 

Kaavio esittää viestinnän kulun organisaation strategiasta viestintäsuunnitelmaan. Opinnäytetyön 

seuraavassa alaluvussa käyn läpi yrityksen päivittäisviestintää työyhteisöviestinnän näkökulmasta. 

Aihe on nostettu viitekehyksessä heti viestintästrategian jälkeen yhdeksi tärkeimmäksi osa-alu-

eeksi viestinnän suunnittelussa.  
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2.1.2 Työyhteisöviestintä 

Tarkastelen työyhteisöviestinnän teoriaa tässä sen takia, että se kuuluu olennaisena osana ulkoi-

sen viestinnän suunnitteluun ja sen onnistumiseen. Kuten Juholin (2013, 143) viitekehyksessä 

osoittaa, ilman toimivaa työyhteisöviestintää ei voida olettaa, että yrityksessä suunniteltu ulkoinen 

viestintä saavuttaa sille asetetut päämäärät.  

 

Työyhteisöviestintä omaksuttiin 2000-luvulla ja se korvasi käsitteen sisäinen viestintä ja tiedottami-

nen. Työyhteisöviestintä ei kuitenkaan ole vain yrityksen sisällä tapahtuvaa viestintää taikka tiedot-

tamista, vaan se ulottuu myös yrityksen ulkopuolelle eri verkostoihin ja foorumeihin. Nykypäivän 

työyhteisö kommunikoi ja tekee työtehtäviään suurimmaksi osaksi verkossa ja työt voidaan hoitaa 

myös ilman fyysistä sijaintia. (Juholin 2017, 118.)  

 

Työyhteisöviestintään kuuluu hyvin organisoitu päivittäisviestintä. Se on yrityksen sisällä tapahtu-

vaa viestintää, jonka avulla työyhteisön vastuut ja tehtävät pysyvät järjestyksessä ja epäkohdat 

tulevat nopeammin ja reaaliajassa esille. Päivittäisviestintä on siis normaalia yrityksen sisällä ta-

pahtuvaa toimintaa, eikä sitä mielletä heti suunnitelluksi viestinnäksi. Päivittäisviestintää on esi-

merkiksi säännöllinen yrityksen asioista tiedottaminen, erilaisten havaintojen vaihtaminen ja yhteis-

työkumppaneiden ja asiakkaiden kesken ja välillä tapahtuva viestintä. Onnistuneen päivittäisvies-

tinnän ansiosta yrityksessä tapahtuva työ sujuu ongelmitta ja sen seurauksena onnistutaan puut-

tumaan ripeästi myös epäkohtiin. Tieto kulkee sujuvasti paikasta toiseen. (Juholin 2013, 143–144.) 

 

Päivittäisviestinnän toimivuus vaatii myös suunnittelua. Yrityksen on hyvä miettiä, mitkä asiat ovat 

keskeisiä ja tärkeitä. Mistä asioista kuuluu tiedottaa taikka mitä pitää seurata säännöllisesti. Ketkä 

osallistuvat päivittäisviestintään henkilöstön lisäksi ja mitä säännöllisyydellä tarkoitetaan. Kuinka 

usein eri asioita tulee käsitellä jne. Päivittäisviestinnässä täytyy myös tiedostaa se, mitkä ovat yri-

tykselle sopivia keinoja ja foorumeja asioiden käsittelyyn, jotta informaatio kulkisi sulavasti. Lisäksi 

on tärkeää tietää, kenellä on yrityksen asioiden tiedottamisesta vastuu ja miten vastuu jakautuu 

esimerkiksi eri yksiköissä. Tieto vastuista ja linjauksista auttaa työyhteisöä ja takaa turvallisuuden 

ja yhteenkuuluvuuden tunteen. (Juholin 2013, 145.) 

 

Päivittäisviestintä tapahtuu suoraan työn ohessa. Tila voi olla fyysinen taikka virtuaalinen. Tilan 

tarkoitus on informaation onnistunut jakaminen. Reaaliajassa verkossa ja työpaikalla tapahtuva 
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viestintä onkin yrityksissä parhaaksi koettu päivittäisviestinnän keino. Yritykset käyttävät päivittäis-

viestinnän sujuvoittamiseen erilaisia viikkopalavereita, joissa käydään samalla kerralla monta asiaa 

läpi, jolloin tiedon siirtyminen helpottuu. Monissa työyhteisöissä järjestetään yhteisiä tiimi- tai pro-

jektipalavereita. Viestintä on silloin suoraa ja tulee heti vastuullisten tahojen tietoisuuteen. (Juholin 

2013, 149.) 

 

Yrityksen viestintään liittyvät ohjeistukset ja erilaiset työprosessikuvaukset ovat tärkeitä asioita työ-

yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Selkeät ohjeet auttavat työn hallinnassa ja motivoivat työntekijöitä. 

Ohjeet selkeyttävät suunnitelmia ja epävarmuus asioiden hoitamiseen pienenee. Tiedetään, mitä 

saa tehdä ja miten se on tehtävä. Ohjeistus ja prosessien kuvaukset on mahdollista ja jopa suota-

vaa tehdä mille tahansa yrityksessä tapahtuvalle toimenpiteelle. Ohjeistus auttaa henkilöstöä nou-

dattamaan yhtenäistä linjaa. Ohjeistuksen tarkoitus on kuitenkin toimia työn ja toiminnan apuväli-

neenä, eikä niitä kannata pitää kahlitsevana kauhistuksena. (Juholin 2013, 160–161.) 

 

Ohjeistukset ja työprosessit ovat erittäin tärkeitä yritykseen tuleville uusille työntekijöille. Yrityksen 

voimavaraksi mielletty työyhteisön sisällä kulkeva hiljainen tieto ei useinkaan tavoita kaikkia ja var-

sinkin uudet työntekijät usein unohtuvat. Tärkeät ohjeet ja asiat kannattaa laittaa näkyville esimer-

kiksi yrityksen intranettiin taikka sitten ne otetaan kunnolla esille perehdytystilanteissa ja erilaisissa 

henkilöstökoulutuksissa. (Juholin 2013, 16.) 

 

Työyhteisöviestinnän yksi tärkein tavoite on saattaa jokaisen työntekijän olemassa olevat vahvuu-

det ja osaamisalueet muiden tietoisuuteen. Taitoa ja osaamista hyödynnetään ja osataan myös 

hyödyntää, kun se on työyhteisön tiedossa. (Juholin 2017, 118.) Tämä tiedonkulku on minusta 

erittäin tärkeää myös viestinnän suunnittelussa. Jokainen tietää omat tehtävänsä ja tehtävät on 

jaettu jokaisen yksilöllisen osaamisalueen mukaan.  

2.1.3 Vuosikello viestinnän apuna 

Vuosikelloon listataan asioita, joiden tiedetään tapahtuvan säännöllisesti. Ainutkertaiset asiat 

taikka toimenpiteet eivät kuulu sinne, vaan niille tulee laatia oma suunnitelmansa. Vuosikelloa var-

ten yrityksessä käydään tapahtumia ja tulevia tehtäviä ja toimenpiteitä läpi ja ensin enemmänkin 

listauksena. Listauksen avulla tarkentuu kaikki vuosittain tapahtuva toiminta, joka on säännöllistä, 

velvoittavaa ja vaatii tarkkailua taikka seurantaa. Listauksen jälkeen tärkeät säännöllisesti tehtävät 
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asiat on helppo liittää vuosikelloon ja sieltä ne näkyvät kaikille vastuullisille ja tulevat ajallaan teh-

dyiksi. (Juholin 2013, 151–152.) 

 

Toistuva, säännöllinen ja ennen kaikkea velvoittava viestintä vaatii suunnittelua. Yritykset seuraa-

vat rahaliikennettään tarkasti ja kokonainen vuosi jaetaan yleensä eri jaksoihin. Puhutaan jakso-

tuksista, jotka jaetaan neljään kvartaaliin. Kvartaaleissa seurataan budjetin tavoitteita ja suunnitel-

maa ja verrataan toteutuneeseen. Yrityksen tuloksen julkistus ja tulosinfot kuuluvat osana säännöl-

liseen viestintään. Erilaiset strategiaprosessit käsitellään myös vuosittain ja tiettynä ajankohtana 

yhtiökokouksissa taikka muissa vastaavissa kokoontumisissa. (Juholin 2013, 149–150.) 

 

Yrityksissä seurataan myös henkilöstön hyvinvointia. Kehityskeskustelut ja erilaiset työhyvinvointi-

päivät kuuluvat osana henkilöstöhallintoon. Yrityksen päivittäisviestintä on moninaista ja erilaisia 

deadlineja on useita. Yrityksen olisikin hyvä ottaa aikataluttamiseen avuksi vuosikello, jolloin suun-

nittelu ja aikatauluttaminen helpottuvat. Kaikki säännöllisesti tapahtuva toiminta voidaan sisällyttää 

vuosikelloon ja näin tulossa olevien tehtävien ja tapahtuminen organisointi on läpinäkyvää, helppoa 

ja käytännöllistä. (Juholin 2013, 149–150.)  

 

Vuosikellon avulla pystytään pitämään paremmin erilaiset projektit ja hankkeet hallinnassa. Kun 

yrityksessä suunnitellaan vaativaa taikka tärkeää projektia, kannattaa suunnitelmaa kehittää vuo-

sikelloa hyväksi käyttäen (Juholin 2013, 153). Projekti on tietyn ajan vaativa toimenpide ja yleensä 

ainutkertainen. Se suunnitellaan tarkoin ja projektille valitaan vastuuhenkilöt ja tehtävät aikataulu-

tetaan. Projektilla on tarkoitus ja tavoite ja se voi olla joko johonkin hankkeeseen liittyvää, taikka 

yrityksen sisällä tapahtuvan asian kehittämistä. (Juholin, 2013, 153.) 

 

Työskentely maantieteen tutkimusyksikössä on osoittanut minulle sen, että tutkimusyksikössä pro-

jektit sekä hankkeet kestävät tietyn ajanjakson, eivätkä ole jatkuvia. Projekti tai hanke voi kestää 

useamman vuoden, riippuen tutkimuksesta. Tätä silmällä pitäen, projektien ja hankkeiden viestin-

nän suunnittelu vuosikellon avulla olisi ehkä tutkimusyksikölle yksi hyvinkin toimiva vaihtoehto.  

 

Projektien ja hankkeiden elinkaari on siis yleensä aika lyhyt ja niiden toteutus vaatii yksiköltä ja 

projektiryhmältä hyvää kykyä viestiä asioista. Projektin loputtua tarkastellaan tuloksia ja tavoittei-

den saavuttamista. Projektin tuloksena syntyy tutkimus ja erilaisia toimenpiteitä, jotka saatetaan 

toimeksiantajan tietoisuuteen ja mahdollisia jatkotoimia varten vastuullisten kuuluville. (Juholin, 

2013, 155.) 
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2.1.4 Johtamisviestintä 

Kokemusperäisen tietoni pohjalta voin todeta, että viestinnän suunnitteluun ja sen hyvään läpivien-

tiin tarvitaan johtajaa. Johtajalla on strategia, päämäärä ja visio siitä, mihin viestinnällä halutaan 

vaikuttaa ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Johtaja tarvitsee viestinnän suunnitteluun osaavaa, ke-

hittävää ja ideoivaa henkilökuntaa. Yhteistyöllä saavutetaan halutut päämäärät.  

Viestivän johtajan tärkein kyky on vuoropuhelun hallitseminen. Esimies osaa kuunnella arvosta-

vassa hengessä, jolloin työntekijöiden kynnys ilmaista itseään ja mielipiteitään madaltuu. Uskalle-

taan avata ajatuksia, asemasta riippumatta. Viestivä johtaja omaakin erilaisia ominaisuuksia, joista 

on hyötyä toimenkuvan hoitamisessa. Juholin (2017, 268) toteaakin, että viestivä johtaja on kuun-

televa, läsnä oleva, empaattinen, huomioi ympärillä olevat asiantuntijat, hyödyntää teknologiaa, 

tuntee itsensä ja johtaa dialogia. 

Hyvänä johtajana pidetään henkilöä, joka kunnioittaa muita ihmisiä, työntekijöitään, kumppaneitaan 

ja asiakkaitaan. Northouse (2003, 310) tuo esille filosofi Immanuel Kantin (1724–1804) ilmaisun 

siitä, että on kaikkien velvollisuus kohdella kanssaihmisiä kunnioittavalla tavalla. Kohtele muita, 

kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Hyvin yksinkertainen nyrkkisääntö meille jokaiselle ja auttaa suu-

resti myös viestinnän onnistumisessa. 

 

Viestivä eettinen johtaja luo ilmapiirin, jossa työntekijät yksilöinä tuntevat olevansa tärkeitä. Hän 

mentoroi alaisiaan ja rakentaa ryhmähenkeä ja tiimityöskentelyä. Hän tuo oman visionsa ja strate-

giansa vahvasti alaistensa tietoisuuteen, sekä pyrkii kaikessa tekemisessään saavuttamaan hyvää 

yrityksen ja kaikkien yksilöiden puolesta. Hyvä johtaja pitää oikeudenmukaista ihmisten kohtelua 

tärkeänä ja itsestäänselvyytenä. Hänen yksi tärkeimmistä päämääristään onkin kohdella kaikkia 

tasapuolisesti. Sääntönä on, että kukaan ei ole oikeutettu saamaan erikoiskohtelua arkipäivän nor-

maaleissa työtilanteissa. (Northouse 2003, 311–312.) 

 

Johtajat ja esimiehet, jotka kunnioittavat muita, antavat yleensä ihmisille tilaa olla oma itsensä. He 

arvostavat erilaisuutta ja ymmärtävät, että erilaisuus luo uusia mahdollisuuksia. Uudet innovaatiot 

ja ideat syntyvät vuorovaikutteisesta, arvostamisesta ja kunnioittamisesta. Kunnioittaminen tarkoit-

taa kuuntelemisen taitoa, empatiakykyä ja ymmärrystä siitä, että ihmisillä on omat mielipiteensä ja 

ne voivat olla myös eriäviä keskenään. (Northouse 2003, 310.) Johtajia on monenlaisia ja jokaisella 

heillä on oma johtamistyylinsä. Johtamistyyli tarkoittaa johtajan käyttäytymistä eri tilanteissa ja sitä, 
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miten hän pyrkii vaikuttamaan alaisiinsa halutun päämäärän saavuttamiseksi. (Northouse 2003, 

11.) 

 

Sydänmaanlakka (2012, 115) esittää kirjassaan älykäs organisaatio johtamiskäyttäytymistä tilan-

nejohtamismallilla, jonka kehittivät Paul Hersey ja Kenneth H. Blanchart. Tilannejohtamismallissa 

otetaan tarkasti huomioon työntekijän valmiustaso työn suorittamiseen ja sen perusteella johtajan 

johtamistyyli mukautuu. Tilannejohtaminen vaatii johtajalta alaistensa tuntemista, jotta hän pystyy 

reagoimaan erilaisiin ihmisiin ja toimimaan eri tilanteissa oikein.  

 

Raportissa esitellään tilannejohtamismalli, koska uskon sen olevan hyödyllinen tutkimusyksikön 

tiedeviestinnän popularisoinnissa. Maantieteen Tutkimusyksikössä on useita tutkijoita, jotka ovat 

aktiivisia viestijöitä ja haluavat myös tuoda tutkimustaan yleistajuiseen muotoon oma-aloitteisesti. 

Tutkimusyksikössä on kuitenkin myös tutkijoita, jotka eivät ole niin aktiivisia. Kaikki eivät halua po-

pularisoida tutkimustaan. Tässä kohtaa tilannejohtamismalli voisi tulla avuksi ja johtajan ja esimies-

ten johtamistyyli vaihtuisi passiivisten tutkijoiden kohdalla enemmän ohjaavaksi ja myyväksi. Tar-

koittaa ohjeistuksia ja käytäntöjen kirjoittamista. Kun jokaisella olisi ohjeistukset siitä, miten yksikkö 

haluaa tutkimusta popularisoitavan, passiivisetkin osaisivat suhtautua asiaan normaalina tekemi-

senä. 

 

Tilannejohtamismallissa yhdistetään työntekijän valmiustaso johtajan johtamistyyliin. Tasot on ja-

oteltu neljään eri ryhmään. Valmiustasolla yksi työntekijältä uupuu halukkuus ja kyky hoitaa vaadit-

tuja tai sovittuja asioita ja yleensä työskentelyssä ilmaantuu epävarmuutta. Työntekijän ollessa tällä 

tasolla täytyy johtamistyylin olla ohjaavaa ja keskittyä tarkkojen ohjeiden ja valvonnan ylläpitämi-

seen. Tasolla kaksi työntekijällä on intoa ja halukkuutta ja myös itseluottamusta. Ongelmana on 

kuitenkin kykyjen riittämättömyys. Yleensä tämä taso yleistyy uusien asioiden tullessa mukaan teh-

täviin. Tasolla kaksi johtamistyyli jatkuu ohjaavana, mutta mukaan tulee myös myyvän johtamistyy-

lin aineksia. Johtajalla ja esimiehellä on valmius ohjeistaa työntekijöitä ja myös kertoa yksityiskoh-

taisesti päätöksistä ja antaa tarvittaessa lisäselvitystä. (Sydänmaanlakka 2012, 113–114.) 

 

Tasolla kolme esitetään, että työntekijän valmius tehdä töitä on hyvä. Alaisella on kykyä suoriutua 

työtehtävistään, vaikka tietynlainen epävarmuus saattaa hidastaa suoriutumista. Tällä tasolla joh-

tamistyyli on osallistuvaa ja pyrkii delegoivan puolelle. Johtaja osallistuu ja on avuksi. Hän antaa 

kuitenkin jo vastuuta ja itse tekemisen työntekijän tehtäväksi. Viimeisellä neljännellä tasolla esite-

tään itseensä luottava työntekijä, jolla on kokemusta, kykyä ja halukkuutta suoriutua vaadituista 
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työtehtävistään. Johtamistyyli on tasolla delegoivaa. Johtaja ja esimiehet antavat vastuun ja työn 

toteutuksen työntekijälle. Mitä korkeampi työntekijän valmiustaso on, sitä enemmän työntekijällä 

on motivaatiota ja työn suorittaminen on helppoa ja tulokset hyviä. (Sydänmaanlakka 2012, 115.) 

 

 KUVIO 2. Tilannejohtamismalli Hersey & Blanchart. (Sydänmaanlakka 2015, 115.) 

Johtajuus on monesta asiasta muodostuva kokonaisuus. Johtaminen on kuitenkin ennen kaikkea 

tunnetta. Sanotaan, että hyvällä johtajalla on tunneälyä. Hän kykenee tunnistamaan tunteita, oli-

vatpa ne sitten negatiivisia taikka positiivisia. Hän on empaattinen ja osaa tulkita ja analysoida 

ihmisiä ja toimii sen mukaan. Johtajalta vaaditaan kykyä katsoa ja kuunnella. Hänen pitäisi ymmär-

tää miksi työntekijät käyttäytyvät eri tilanteissa eri lailla ja osata viestiä sen mukaan. (Rehn 2018, 

luku 8.)  
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Työelämä ja työyhteisöt muuttuvat koko ajan. Ihmiset ovat kehittäjiä, tutkijoita ja uusia ratkaisuja ja 

innovaatioita syntyy työprosessien parempaan ja nopeampaan läpivientiin. Talouden kehittyminen 

suuntaan tai toiseen vaikuttaa ihmisten odotuksiin ja siihen, kuinka positiivisia ollaan työn jatkuvuu-

desta. Johtajien asema säilyy kuitenkin kautta linjan merkityksellisenä ja sen merkitys jopa kasvaa. 

Ihmisten ymmärtämisen taito, viestinnän onnistuminen ja inhimillinen johtaminen vaikuttavat suo-

raan työhyvinvointiin ja organisaation taloudelliseen menestymiseen. Johtajan johtamistyyli vaikut-

taa suoraan siihen, miten työntekijät kokevat työyhteisön ja työnsä. (Northouse 2003, 11.) 

2.1.5 Viestinnän seuranta 

Viestintäsuunnitelma vaatii aina seurantaa. Yrityksen täytyy miettiä, miten viestinnän toimivuutta ja 

sen vaikuttavuutta voidaan mitata. Lisäksi on määriteltävä, ketkä ovat vastuussa mistäkin viestin-

nän osa-alueesta. Vastuuhenkilöiden nimeäminen helpottaa prosessin seuraamista ja useimmat 

epäkohdat tulevat helpommin esille. Vastuunjakamisen ansiosta päästään tarkastelemaan myös 

tarvittavat, puuttuvat ja olemassa olevat resurssit. Voihan olla, että onnistunut viestintä vaatii lisää 

inhimillistä osaamista ja tietotaitoa ja yritys joutuu palkkaamaan lisää työvoimaa. (Juholin 2013, 

140.) 

 

Suunnittelu ja seuraaminen tuovat esille myös yrityksen tekniset mahdollisuudet ja sen, riittävätkö 

yrityksen kassavarat viestinnän rahoittamiseen, vai tarvitaanko esimerkiksi rahoitusta mahdollisiin 

uusiin investointeihin. Seurannan avulla epäkohdat tulevat esille ja viestinnän läpivienti helpottuu. 

(Juholin 2013, 140.) 

 

Nostan tähän esille KVAST-testin, jota käytetään viestinnän ammattilaisten keskuudessa. KVAST-

testiä käytetään viestinnän työn arvioinnissa ja sen seurannassa. Testissä pisteytetään eri osa-

alueita ja niille annetaan pisteitä nollasta yhteen ja aina sen mukaan, missä vaiheessa ja miten 

sovittujen asioiden läpivienti ja organisointi on. (Juholin 2013, 421.)  KVAST-testissä on neljä eri 

pääosa-aluetta, jotka ovat ”strategia ja tavoitteellisuus, organisointi ja viestinnän järjestelyt, viestin-

tävalmiudet sekä luotaus, seuranta ja arviointi” (Juholin 2013, 422–424.) 

 

Pääosa-alueet lohkotaan erillisiin osiin huolellisesti valittujen kysymysten avulla. Juholin (2013, 

422–424) on käyttänyt ensimmäiseen pääalueeseen eli strategian ja tavoitteellisuuden mittaami-

seen seuraavia osa-alueita. 
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• Työyhteisömme viestintä tukee ja on osa liiketoimintastrategiaa 

• Ylin johto on ymmärtänyt viestinnän merkityksen strategisena voimavarana.  

• Ylimmällä johdolla on yhteinen näkemys viestinnästä ja viestinnän linjauksista 

• Viestinnästä vastaava pystyy tehokkaasti osallistumaan strategiseen suunnitteluun 

• Viestintä on uutta luova ja ideoiva voimavara 

• Työyhteisön strateginen viestintäohjelma on laadittu, ja siinä on tarkasteltu vaikkapa työ-
yhteisön visiota ja missiota 

• Puiteanalyysiä 

• Profilointia eli tavoitekuvan rakentamista 

• Perusviestejä 

• Yhteistyö ja kohderyhmiä 

• Yhteisöviestinnän vuosisuunnittelu on osa työyhteisön toiminnan ja talouden suunnittelu-
prosessia 

• Eri yksiköiden vuosisuunnittelu toimii 

• Koordinointia edellyttävät viestinnän toimenpiteet on budjetoitu 
 

Pääosa-alueet organisointi ja viestinnänjärjestelyt sekä viestinnän valmiudet ja luotaus, seuranta 

ja arviointi on mahdollista jaotella seuraavanlaisesti: 

 

• Viestintä on tarkoituksenmukaisesti organisoitu 

• Viestintävastuut on määritelty 

• Viestinnän voimavarat ovat riittävät 

• Työyhteisöviestinnän osa-alueet on koordinoitu 

• Esimiehet hallitsevat arkipäivän viestintätilanteet 

• Avainhenkilöillä on henkilökohtaiset viestintävalmiudet 

• Viestinnän ammattilaisten viestintävalmiudet ovat kunnossa 

• Koko henkilöstö on viestinnässään oma-aloitteinen ja aktiivinen 

• Työyhteisökuva (sisäinen ja ulkoinen) 

• käytössä olevat viestimet 

• Joukkoviestimet 

• Viestinnän yhteistyö kohderyhmien kanssa 

• Heikot muutossignaalit 

• Oman toimialan ja viestinnän yleinen kehitys 

• Säännöllinen itsearviointi ja tasovertailu on tehty - linkittyy suunnitelmaan. (Juholin, 2013, 
422–424.) 

 

Jokaisessa osa-alueessa on siis erikseen kysymyksiä, jotka vaativat henkilöstöltä rehellisiä vas-

tauksia. Testin pisteet lasketaan lopuksi yhteen ja tulos analysoidaan. Analyysin avulla selviää, 

onko viestintä sujuvaa ja saavuttiko se halutun päämäärän vai onko tarpeellista tarkastella tiettyjä 

osa-alueita tarkemmin ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. (Juholin 2013, 422–424.) 
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Seurantaa ja arviointeja voi tehdä monella eri tapaa. Juholin (2009, 355–356) nostaa esille esi-

miesarvioinnin, joka pitää sisällään johdon haastatteluja ja myös johdon jatkuvan palautteen doku-

mentoinnin. Toisena arviointikriteerinä nousee kollega-arviointi. Kollega-arviointiin lukeutuu 

Benchmarking, eli tasovertailu. Parhaimmillaan tasovertailun avulla pystytään paikantamaan vies-

tinnän epäkohdat ja löytämään uusia parempia toimintatapoja. Seurantaan ja arviointiin voidaan 

käyttää myös ulkoista arviointiryhmää. Tarkoittaa arvostetuista asiantuntijoista koottua paneelia, 

joka käy toiminnot ja prosessit läpi ja antaa viestintätyöstä arvosanan. Arvosanan ja palautteen 

lisäksi yritys saa oleellisia kehitysehdotuksia. (Juholin 2009, 355–356.) 

 

Viestinnän onnistumista täytyy siis seurata ja analysoida. Oliko suunnitelma oikea ja tarkoituksen-

mukainen. Onnistuttiinko prosessien sujuvuudessa ja millaisia reaktioita saatiin. Lisäksi yritysmaa-

ilmassa se, millaisia tuloksia saavutettiin, on tärkeä tietää. Seurannalla ja analyysillä saadaan sel-

ville mitä kehittämisen kohteita vielä olisi ja vaatiiko viestintä välitöntä toiminnan tarvetta. (Juholin 

2013, 416.)  

2.2 Tiedeviestintä 

Tutkimuksen ja tieteellisten tutkimustuloksien jakaminen tiedeyhteisölle on itse tutkijalle se tärkein 

toimenpide. Vasta julkaisun jälkeen tieteellinen tutkimus saa kriittistä kannanottoa tiedeyhteisöltä 

ja hyväksi ja oikeaksi testattu tieto tuo tutkijalle meriittejä ja julkisuutta. Julkisuus tiedeyhteisössä 

on keskeinen osa tieteellisen tutkimuksen laadun varmistamista. (Karvonen, Kortelainen & Saarti 

2014, luku 1.) 

 

Kaikille tieteenaloille aina humanisteista luonnontieteilijöihin on yhteistä se, että pyritään saamaan 

tutkimusta kansainvälisiin tieteellisiin lehtiin ja julkaisuihin. Pyritään kansainväliseen arvostukseen 

ja artikkelien ja julkaisuiden avulla vastavuoroiseen keskusteluun tieteellisen yhteisön kanssa. 

(Karvonen ym. 2014, luku 3.) 

 

Maantieteen tutkimusyksikkö lukeutuu luonnontieteisiin ja kokemani mukaan siellä arvostetaan re-

feree artikkelien julkaisemista kansainvälisissä tiedelehdissä. Referee-artikkeli tarkoittaa vertaisar-

vioitua artikkelia. Artikkeli on käynyt läpi kyseisen tieteenalan asiantuntijoiden tarkan seulan ja se 

on hyväksytty sisällöltään tieteellisesti korrektiksi. Tieteen julkaiseminen painottuukin pääsääntöi-
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sesti kyseisiin julkaisuihin ja tutkimuksen yleisönä ja arvioijana toimii tieteellinen yhteisö. Tiedeyh-

teisön arvostus on tärkeää, koska tutkimuskysymykset ovat universaaleja ja täysin riippuvaisia kan-

sainvälisestä tutkimuksesta. Kilpailu on suurta ja alan tutkimuksen popularisointi haastavaa. (Kar-

vonen ym. 2014, luku 3.)  

 

Tiedeviestinnän periaate on pilkottu tiedekirjallisuudessa erilaisiin tasoihin. Tasojen tarkoitus on 

näyttää viestinnän tie kohti populaaria tiedeviestintää. Kuten tuossa aiemmin esitettiin, on tutkijan 

tärkein tehtävä saavuttaa tutkimuksellaan kansainvälistä arvostusta tiedeyhteisön keskuudessa. 

Tätä ensimmäistä tasoa kutsutaan intraspesialistiseksi tasoksi. Ensimmäisellä tasolla keskustel-

laan tietyn erikoistumisalan asiantuntijoiden kesken. Viestitään tutkimustuloksista, argumentoidaan 

ja väitelläänkin. Tasossa on kyse tieteellisestä viestimisestä (scholarly communication), joka ta-

pahtuu erilaisissa tutkijajulkaisuissa, seminaareissa ja konferensseissa. (Karvonen ym. 2014, luku 

8.) 

 

Seuraava taso on interspesialistinen taso. Interspesialistisella tasolla eri alojen asiantuntijat viesti-

vät keskenään asiantuntijarooleissaan. Viestintäkanavana toimivat erilaiset tiedejournaalit ja vies-

tinnän tarkoitus on ottaa vastaanottajat huomioon, havainnollistaa ja yleistajuistaa tutkimusta. Tä-

män tason hyvä hallitseminen edesauttaa tutkijan urakehitystä. Selkeä ja ymmärrettävä viestiminen 

ja viestinnän hallinta voi edesauttaa tutkijatohtorien sijoittumista työelämässä myös muualle, kuin 

akateemiseen työhön, esimerkiksi yksityiselle sektorille. (Karvonen ym. 2014, luku 8.) 

 

Seuraavalla tasolla tutkimuksen teoria on saanut tiedeyhteisön hyväksynnän, arvostuksen ja myös 

vahvistuksen. Tasoa kutsutaan pedagogiseksi tasoksi. Pedagogisella tasolla tutkimus sisällytetään 

erilaisiin pedagogisiin julkisiin julkaisuihin, kuten esimerkiksi oppikirjoihin ja muihin materiaaleihin. 

(Karvonen ym. 2014, luku 8.) 

 

Viimeinen taso on populaarinen taso. Tiedettä viestitään suurelle yleisölle, jolla ei odoteta olevan 

tieteellistä asiantuntijuutta. Maallikot ovat nykyään kuitenkin koulutettuja ja erilaisista asioista mo-

ninaisesti kiinnostuneita. He ovat ehkä myös oman kiinnostuksen tuloksena hyvinkin perillä tiettyjen 

tiedealojen tutkimuksesta. Populaarisella tasolla viestiminen vaatii yleistajuista otetta tutkimuk-

seen. Yleisön kiinnostuksen täytyy herätä ja vaikuttaminen tunnetasolla on siihen hyvä keino. Ih-

miset ovat kiinnostuneita asioista, joilla on vaikutusta elämään. Nykypäivänä erilaiset ympäristö-

asiat ovat ihmisille tärkeitä ja tutkimus otetaan mielenkiinnolla vastaan. (Karvonen ym. 2014, luku 

8.) 
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Popularisoivaa tiedeviestintää ei ole aina pidetty tärkeänä tiedepiireissä, eikä sitä ole tunnustettu 

tiedon tuottamisen prosessiksi. Sitä on käsitelty enemmänkin tutkijan henkilökohtaisena intressinä 

taikka harrastuksena. (Karvonen ym. 2014, luku 8.) Tiedeyhteisössä ovat vallinneet tietyt normit 

tieteen popularisointiin liittyen. Karvonen, Kortelainen ja Saarti (2014, luku 8) ottavat kirjassaan 

esille tiedeviestinnän tutkijan Rae Godellin periaatteet koskien tieteen popularisointia. Rae Godell 

on kirjoittanut kirjassaan The Visible Scientist (1977) tiedeyhteisön aikoinaan vallalla olleita nor-

meja seuraavanlaisesti.  

 

1. Popularisointi katsotaan sopivaksi vasta, kun varsinainen tieteellinen tuotteliaisuus on 
hiipunut (emeritusprofessorit). 

2. Popularisoijan tulee rakentaa ensin uskottava maine tutkijana, ja vasta sitten ryhtyä 
esiintymään yleisjulkisuudessa. 

3. Popularisoijan tulee edistää tieteen julkista kuvaa, erityisesti rahoitusmielessä. 
4. Popularisoijan tulee pitäytyä mahdollisimman tiukasti oman asiantuntemuksensa alu-

eella. 
5. Popularisoijan tulee pidättäytyä äärimmäisistä mielipiteistä. 
6. Tulokset tulee julkaista vasta, kun ne on julkaistu tiedeyhteisön sisällä. 

 

Nykypäivän tiedeyhteisö kannattaa erilaista normia. Tieteen tekemisen oletetaan ja toivotaan ole-

van vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa (Karvonen ym. 2014, luku 8). Yleistajuisen 

tieteen tekeminen on myös tieteen tekemistä. Mikä estäisi tutkijan tieteellisestä tutkimuksesta kes-

kustelun muuallakin yhteiskunnassa. Uudella tieteellisellä tiedolla kyetään ehkä parantamaan maa-

ilmaa ja poistamaan erilaisia epäkohtia. (Karvonen ym. 2014, luku 8.) 

 

Yliopistomaailmassa tieteen tekeminen on sidoksissa tuottavuuteen ja tutkimuksen arvo määräytyy 

suurelta osin mitattavan tuottavuuden perusteella (Karvonen ym. 2014, luku 8). Esimerkiksi julkai-

sujen määrä tutkijakohtaisesti toimii mittarina ja näyttää sen, kuinka tuottelias tutkija on. Kansain-

välinen arvostus on tärkein päämäärä ja siihen panostetaan. Toiminnan varjopuolena voi olla mie-

lestäni se, että yliopisto suosii kansainvälisiä tiedeyhteisöjä viestinnän kanavana ja muut suunnat 

saatetaan unohtaa. 

 

Oulun yliopistossa työskentelee neljä tiedeviestintään erikoistunutta viestintäasiantuntijaa (Sund-

qvist, haastattelu 2.12.2020). Tieteestä, tutkimuksesta ja tuloksista pyritään viestimään yleistajui-

sesti ja saamaan tutkimuksille näkyvyyttä Suomessa, kuin myös kansainvälisesti (Oulun yliopisto 

Patio 2020, viitattu 29.10.2020). 
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Oulun yliopiston viestintäverkosto tarjoaa tiedekunnille ja yksiköille monenlaista apua tiedeviestin-

nän onnistuneeseen suunnitteluun ja toiminnan toteutukseen. Tiedekunnat ja yksiköt voivat suun-

nitella tarpeelliseksi katsomaansa viestintää itsenäisesti ja itse toteutukseen saada apua tiedekun-

takohtaisilta viestintäasiantuntijoilta. Tämä vaatii luonnollisesti tiedekunnilta ja yksiköiltä oma-aloit-

teista markkinointia yliopiston viestinnän suuntaan. Oulun yliopisto järjestää myös tutkijoille tiede-

viestintään liittyviä media- ja viestintäkoulutuksia. (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 29.10.2020.) 

2.2.1 Tiedeviestinnän kohderyhmät 

”Onnistunut viestintä on kahden osapuolen välistä yhteistyötä”. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 

2012, 33.) Jokaisen organisaation ja yrityksen olisi hyvä valikoida viestintään ja tarkoituksiinsa so-

pivimmat kohderyhmät. Kohderyhmien valitseminen ajoitetaan viestintästrategian laatimisproses-

sin ja viestinnän suunnittelun vaiheisiin. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 33.) Maantie-

teen tutkimusyksikössä haetaan myös populaarista julkisuutta, joten siihen tarkoitukseen kohde-

ryhmäksi sopisi mielestäni eri alojen asiantuntijat, kansalaisten suuri yleisö ja sieltä eritoten opis-

kelijat.  

Tutkimus- ja koulutusalalla yhdeksi tärkeäksi kohderyhmäksi valikoituvat opiskelijat. Opiskelijoille 

on tärkeää saada ajantasaista tietoa kiinnostavan tutkimusalan nykytilanteesta, uusista tutkimus-

tuloksista, julkaisuista, projekteista ja yhteistyöstä. (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 6.11.2020.) 

Mahdolliset rahoittajat ja vaikuttajat kuuluvat myös tärkeisiin kohderyhmiin. Tutkimus ja sen jatku-

minen on useimmissa tapauksissa riippuvaista rahoittajien rahavirroista. Lisäksi eri ammattiryhmät 

ovat kiinnostuneita esimerkiksi yliopistojen osaamisesta ja tieteellisistä tutkimustuloksista. Ammat-

tiryhmien kiinnostus tutkimuksesta ja tutkimustuloksista perustuu erilaisiin yhteistyömahdollisuuk-

siin. (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 6.11.2020.) 

Kohderyhmän valitseminen vaatii suunnittelua ja yrityksen on suotavaa kohdentaa viestintänsä yk-

silöllisesti aina suoraan tietyille kohderyhmille. Ihmiset ovat erilaisia kuulijoita ja mielenkiinnon syn-

nyttäminen vaatii myös kohderyhmän tuntemista. Ei voida viestiä samalla sisällöllä jokaiselle koh-

deryhmälle, vaan yrityksen täytyy osata myös erilaistaa haluttuja viestinnän sisältöjä. (Lohtaja-Aho-

nen & Kaihovirta-Rapo 2012, 33.) 

Tiedeviestintää tarkasteltaessa täytyy kuitenkin realisoida se, että populaari viestintä levittäytyy 

suunnitelmallisuudestaan huolimatta jossain vaiheessa kaikkialle eri kohderyhmiin. Viestintä leviää 
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”opiskelijoille, opettajille, toimittajille, toisen alan spesialisteille, päättäjille, rahoittajille, yrittäjille, lap-

sille, nuorille – sekä oman alan eksperteille”. (Karvonen 2018, viitattu 1.2.2021.)  

Moni tutkija pelästyykin laajaa julkisuutta ja eritoten sitä, että yleistajuisesti viestitty tutkimustulos 

koettaisiin oman alan eksperttien keskuudessa epätäsmälliseksi taikka latteaksi (Karvonen 2018, 

viitattu 1.2.2021). Karvonen (2018) toteaa kuitenkin, että pelko on useimmiten ihan turhaa. Tutkija 

voi pikemminkin tulla huomaamaan, että esimerkiksi toinen tutkija oman yksikön käytävältä taikka 

toisesta tutkimusyksiköstä kuulee tai ymmärtää silloin ensimmäistä kertaa, mitä tukija oikein tutkii-

kaan. Julkisuus tuo tutkijalle näin ollen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja tunnettuutta. (Karvonen 

2018, viitattu 1.2.2021.) 

Tarkasti ja harkitusti valittu kohderyhmä on kuitenkin tärkeää tiedeviestinnän vaikuttavuuden kan-

nalta. Valittu kohderyhmä määrittelee ja vaikuttaa siihen, minkälaisella kielellä esimerkiksi tutkijan 

kannattaa viestiä, jotta kirjoitettu tieto saavuttaa halutun kohderyhmän ja päämäärän. Lisäksi tutki-

jan täytyisi miettiä, mitä kanavia hänen yksilöllinen tiedeviestintänsä tarvitsee saadakseen mahdol-

lisimman paljon julkista huomiota ja myös julkista keskustelua aikaiseksi. (Laaksonen & Poutanen 

2020, viitattu 22.12.2020.) 

2.2.2 Tutkijan sosiaalinen media 

Julkisuuteen suurelle yleisölle tarkoitettu yleistajuinen tieteellinen tieto ei vaadi enää sen levittämi-

seen toimittajaa taikka kustantajaa. Tutkija voi tehdä sen itse. Proaktiivinen asiantuntijaviestijä va-

likoi itse sopivat kanavat, joissa hän argumentoi ja tuo omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan 

esille.  (Laaksonen & Poutanen 2020, viitattu 22.12.2020.) 

Sosiaalinen media mahdollistaa yleistajuisen tieteestä viestimisen ja tutkimuksesta seuraavan vuo-

rovaikutuksen. Mediaympäristöön sekoittuu asiantuntijoiden näkemykset, tieteellinen tieto, muun-

nellut totuudet ja tutkimustulosten kaltaiset esitykset. Riskeistä ja mahdollisesta valheellisesta tie-

dosta huolimatta digitaalinen mediaympäristö tarvitsee eri alojen asiantuntijatutkijoita. (Laaksonen 

& Poutanen 2020, viitattu 22.12.2020.) 

Tutkijat voivat muotoilla ajatuksiaan esimerkiksi blogikirjoituksiksi tai visuaalisiksi esityksiksi. Tähän 

tutkija voi käyttää vlogeja, taikka hän voi jakaa esitystään suoraan valitsemillaan alustoilla ja kana-
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vissa. Toimittajat seuraavat aktiivisesti julkisia sosiaalisen median kanavia, joten mediatiedottami-

nen onnistuu usein myös tätä kautta ja saattaa tuoda tutkijalle esimerkiksi haastattelupyyntöjä ja 

muuta vastaavaa julkisuutta. (Laaksonen & Poutanen 2020, viitattu 22.12.2020.) 

Sosiaalisen median kanavat mahdollistavat eri alojen tutkijoille viestinnän ja tutkimustuloksien po-

pularisoinnin. Sosiaalisen median kanavissa, tutkimustietoa pystytään paremmin kohdentamaan 

eri ryhmille ja tutkimuksen vaikuttavuus saadaan maksimoitua. Vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen 

vuorovaikutus on pääsääntöisesti ollut yksi tutkimuksen ja asiantuntijuuden perustehtävistä. (Laak-

sonen & Poutanen 2020, viitattu 22.12.2020.) 

Yksittäisen tutkijan, tohtorikoulutettavan taikka professorin viestinnän apuna toimii nykyään siis 

enenevässä määrin sosiaalisen median kanavat. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa kerää tie-

teenalasta kiinnostuneiden seuraajien määrää ja tutkimus saa lukijoita ja jakajia (Oulun yliopisto 

Patio 2020, viitattu 29.10.2020). Lisäksi sosiaalisen median hyväpuolena voi pitää sitä, että siellä 

vaikuttaminen on käyttäjälle suurimmaksi osaksi ilmaista. Tutkijalla on myös päätäntävalta siitä, 

mitä hän julkaisee, milloin ja missä kanavissa (Bennett & Jennings 2011, 285). 

Tutkija, joka osaa käyttää sosiaalista mediaa viisaasti, huomaa, että sosiaalinen media voi osoit-

tautua erittäin tehokkaaksi tavaksi kommunikoida nopeasti potentiaalisesti sopivan suuren yleisön 

kanssa. Lisäksi kaikki tieto, joka julkaistaan, on siirrettävissä nopeasti verkossa myös muille alus-

toille. Sosiaalinen media mahdollistaa tiedon kulun maailman toiselta puolelta toiselle. Näin tiedon-

jakaja saa reaaliajassa suurta julkisuutta ja pääsee jakamaan omaa tutkimustaan suuremmalle 

yleisölle. (Bennett & Jennings 2011, 286.) Sosiaalisen median kautta tutkijalla on mahdollista ta-

voittaa rajattuja ja tarkoituksella kohdennettuja lukijaryhmiä (Laaksonen & Poutanen 2020, viitattu 

22.12.2020). 

Sosiaalinen media on laaja kokonaisuus, josta kannattaa poimia viisaasti omaa yritystä parhaiten 

palvelevat foorumit. Asiantuntijoiden, joilla on tietoa, taitoa ja tuntemusta, kannattaa miettiä, olisiko 

hyvä liittyä aktiivisesti sosiaaliseen mediaan. Sieltä poissa-olo voidaan nykypäivänä katsoa myös 

välinpitämättömyydeksi tai jopa töykeydeksi. (Juholin 2017, 274.) Näkyvyyttä voi hakea esimerkiksi 

blogien ja vlogien kautta, taikka muista medioista, kuten Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. 

Lisäksi erilaiset videostriimaukset kasvattavat suosiotaan (Juholin 2017, 274). 

Sosiaalisessa mediassa julkisuutta voi pitää kuitenkin lyhytjännitteisenä pelinä. Siellä täytyy sietää 

kritiikkiä ja suhtautua arvosteluun rauhallisesti. Sosiaalinen media on jatkuvaa vuoropuhelua ja 
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postauksilla ja julkaisuilla pyritään vaikuttamaan. (Kantor 2007, 16.) Juholin (2017, 274) ottaa kir-

jassaan esille Helsingin entisen kaupunginjohtajan Pekka Saurin osuvia ohjeita sosiaalisessa me-

diassa viestimiseen. Tärkeinä ohjeina mainitaan seuraavat kohdat. 

• Jos viestijällä on tietoa, joka on olennaista ja tärkeää, kannattaa sitä jakaa muille 

• Päätöksenteossa ja toimintatavoissa asiakeskeinen argumentointi on tärkeää 

• Sosiaalisessa mediassa nopeus on valttia 

• Kysyttyihin kysymyksiin olisi hyvä vastata heti ja tieto, jota jaat, täytyisi olla relevanttia ja 

totuudenmukaista.  

• Asiattomaan palautteeseen kannattaa vastata aina asiallisesti. Palautteen antaja muuttuu 

yleensä näin lopulta itsekin asialliseksi 

• Sosiaalisessa mediassa on oleellista huomioida myös se, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. 

Vastauksia voi kuitenkin olla. 

 

Ohjeistuksilla on osuttu asian ytimeen ja kohdat pitävät hyvinkin paikkansa. Samanlaisella periaat-

teella toimiminen toisi monelle asiantuntijalle ja vaikuttajalle viestintään selkeyttä ja väärinymmär-

retyksi tuleminen ja mahdollinen negatiivinen kommentointi saataisiin minimoitua. Sosiaalisessa 

mediassa vaikuttaminen onnistuu kuitenkin vain, jos olet oma itsesi, kokonainen sinä, etkä yritä 

esittää jotakin muuta.  

Viestivän tutkijan on pidettävä huolta siitä, että tieto minkä hän julkaisee sosiaaliseen mediaan 

suurelle yleisölle, on tarkistettu faktojen osalta. Haasteensa tähän tuo vielä se, että tieteellinen 

julkaisu ei sellaisenaan ole valmis suurelle yleisölle, vaan tutkijan on tavallaan kirjoitettava tutkimus 

uudelleen ja tarinan muodossa (Laszlo 2006, 124). Lisäksi tekstin tulisi olla asiallista ja siinä ei saisi 

tulla esiin minkäänlaista provosoimista. Viestimisen pitäisi olla avointa, saavutettavaa ja rehellistä. 

Näillä pienillä yksityiskohdilla tutkimustieto muuttuu aidosti vaikuttavaksi ja avaa tiedemaailmaa 

ymmärrettäväksi laajalle yleisölle. (Laaksonen & Poutanen 2020, viitattu 22.12.2020.)  

Oulun yliopisto näkyy laajasti sosiaalisessa mediassa. Yliopistolla on aktiivien tili Twitterissä, Fa-

cebookissa, Instagramissa, Snapchat ja uutena tulokkaana löytyy Tiktok. Kyseisillä tileillä on paljon 

seuraajia ja yliopisto suositteleekin tutkijoita käyttämään yliopiston kanavia ja näkymään näin suu-

relle yleisölle. Oulun yliopistolla on myös valmiita blogialustoja, joihin eri alojen tutkijat voivat kirjoit-

taa tutkimuksestaan ja myös verkkosivuilta löytyy paljon tärkeää ja mielenkiintoista tietoa. (Sund-

qvist, haastattelu 2.12.2020.) 
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Maantieteen tutkimusyksikölle ei ole perustettu omaa Twitter tiliä. Luonnontieteelliseltä tiedekun-

nalta on Twitter-tili, joka löytyy nimellä faculty of science. Kyseisen tilin ylläpitäjä seuraa aktiivisesti 

tutkijoiden Twitter tilejä ja nostaa luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvien ja Twitterissä aktii-

visten tutkijoiden päivityksiä ja postauksia esiin postaamalla niitä uudelleen. Tutkijat linkittävät pos-

tauksiaan esimerkiksi Oulun yliopiston tileille ja käyttävät sosiaalisen median postauksissaan valit-

semiaan hashtageja. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

2.3 Mediaviestintä  

Käsittelen tässä medianviestinnän yhtenä osa-alueena, koska onnistunut mediaviestintä tuo nope-

asti haluttua näkyvyyttä ja mediaviestinnän avulla suuri yleisö saadaan herätettyä laajastikin. Me-

dianäkyvyys sekä vaikuttaminen erilaisissa sosiaalisen median kanavissa on mielestäni hyvä keino 

saada maantieteen tutkimusyksikölle kaivattua julkisuutta.  

Elämme mediayhteiskunnassa ja mediassa vaikuttaminen tavalla taikka toisella on jokaisen yrityk-

sen arkipäivää. Mediassa tapahtuu vuorovaikutusta ja vallankäyttöäkin eri alojen kesken. Mediaa 

kuvaa periaatteet kuten yksisuuntaisuus, ammattimaisuus ja etiikka. Median kuuluisi olla vastuul-

lista ja julkaistavat sisällöt tunnistettavia ja totuudenmukaisia. (Juholin 217, 183.) Mediaviestinnällä 

pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan. Viestinnän suunnitteluun löytyy monia hyödyllisiä keinoja, 

joista yritys valikoi oman strategiansa ja vision mukaiset vaihtoehdot.  

Yritykset ja organisaatot tavoittelevat mediaviestinnän avulla laajempaa julkisuutta. Yleensä yhtey-

denpito median kanssa vaatii henkilökohtaisia mediasuhteita, eikä ole niinkään organisaatiokoh-

taista.  Kyse on henkilösuhteista ja mitä paremmin tunnetaan, sitä helpompi on kommunikoida ja 

saada julkisuutta viestittävälle aiheelle ja asialle. Tutustuminen toimittajiin vaatii viestijältä aina 

aluksi oma-aloitteista yhteydenpitoa. (Juholin 2017, 208.) 

 

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan viestintäasiantuntija Tiina Pistokoski kertoo, että 

Oulun yliopistossa käytetään mediatiedottamiseen SST info media jakelujärjestelmää, jolla saa-

daan hyvinkin laajasti jaettua tiedotteita koko Suomen laajuisesti. STT info tarjoaa työkalun, jolla 

tiedottaja pystyy jakamaan tärkeää tietoa itse. Pistokoski toteaa, että STT on usein käytössä oleva 

keino, jolla lähestytään mediaa. Toinen tapa on lähettää medialle vinkkejä eri alojen tutkimuksesta, 

jolloin mediaa lähestytään suoraan sähköpostitse. (Pistokoski, haastattelu 8.12.2020.)  
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Toimittajat etsivät tietoa pääasiassa verkosta, joten yrityksen olisi tarpeellista olla esillä myös siellä. 

Mielenkiintoiset, selkeät ja ennen kaikkea ajantasaiset verkkosivut ovat tänä päivänä hyvin tärkeitä 

markkinoinnin ja näkyvyyden kannalta. Yrityksen on tärkeää panostaa viestintänsä laatuun ja asi-

antuntijuuteen, koska toimittajat käyttävät verkossa olevaa tietoa usein myös raaka-aineena ja poh-

jana mahdolliselle uutisoinnille ja tiedottamiselle. Yrityksen olisi hyvä päivittää verkkosivujaan 

säännöllisesti ja nostaa siellä esille yrityksen saavutuksia ja positiiviset palautteet. (Juholin 2017, 

208.) 

 

Yritykset ja organisaatiot tuottavat uutisia ja tietoa omilla verkkosivuillaan enenevässä määrin. 

Journalistien työnkuva onkin muuttunut vuosien varrella perinteisestä uutisoinnista kohti tutkivam-

paa ja syvällisempää journalismia. Tutkivaan ja syvällisempään journalismiin tarvitaan tieteen teki-

jöiden ja mediassa työskentelevien ihmisten yhteistyötä. Toimituksellinen journalismi on yrityksille 

vielä nykypäivänäkin tärkeää, koska se mahdollistaa myös valtakunnallisen näkyvyyden Suomen 

pääsanomalehdissä sekä TV- ja radiokanavissa. (Juholin 2017, 181.) 

Oulun yliopistossa toimii laaja viestintäammattilaisten verkosto, joka opastaa ja auttaa eri yksiköitä 

ja tiedekuntia mediaviestintää, tiedottamista ja julkisuutta vaativissa toimenpiteissä. Kaikkia medi-

oita pyritään kohtelemaan tasapuolisesti liittyen tiedon saatavuuteen, siirtämiseen ja luovuttami-

seen. Tiedekunnat ja yksiköt voivat kuitenkin tarjota tapauskohtaisesti tutkimustaan ja tutkimustu-

loksiaan kohdennetulle mediaryhmälle taikka yksittäiselle medialle. Tutkimusyksikön on mahdol-

lista ja suotavaakin tiedottaa eri kanavissa tutkimuksistaan ja tapahtumistaan. (Oulun yliopisto Pa-

tio 2020, viitattu 29.10.2020.) 

Oulun yliopiston mediaviestintä on hyvin moninaista ja viestinnän helpottamiseksi, jokaiselle tiede-

kunnalle on määritelty viestintäasiantuntija. Mediaviestintää ja sen suunnittelua kuuluukin toteuttaa 

aina yhteistyössä vastuullisen viestintäasiantuntijan kanssa. Toimenpiteitä, jotka vaativat viestintä-

asiantuntijan ammattitaitoa ovat esimerkiksi tutkimuksista ja tapahtumista julkisuuteen tiedottami-

nen. Tutkimusyksikön on hyvä myös arvioittaa tutkimusaiheeseen liittyvää median kiinnostusta ja 

valikoida viestintäasiantuntijan avulla sopivin tapa hoitaa tutkimuksen viestintä. Tutkimusprojek-

teista viestiminen ja näkyvyyden kasvattaminen vaatii myös viestinnän ammattitaitoista apua. (Ou-

lun yliopisto Patio 2020, viitattu 29.10.2020.) 

Tiedekunnan viestintäasiantuntija on mukana myös yksikön verkkoviestinnän konsepteissa. Tutki-

joilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista näkyvyyttä esimerkiksi tutkijaprofiilien avulla. Se, 

miltä profiili näyttää on yksilöllistä ja riippuu paljolti tukijan omasta aktiivisuudesta. Erilaisten blogien 
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ja vlogien pitäminen edesauttaa myös tieteestä viestimistä. Oulun yliopisto järjestää aktiivisesti tut-

kijoille tiedeviestintään liittyviä media- ja viestintäkoulutuksia. (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 

29.10.2020.) 

”Median välityksellä yliopistolaisilla on mahdollisuus tavoittaa laajat yleisöt, osallistua yhteiskunnal-

liseen keskusteluun, vaikuttaa sekä edistää tiedeyhteisön tunnettuutta ja vetovoimaa” (Oulun yli-

opisto Patio 2020, viitattu 17.9.2020). Mediaviestintä onkin Oulun yliopistossa hyvin organisoitua 

ja myös vahvasti säänneltyä. Kaikista suunnitelluista mediatoimenpiteistä kuuluu informoida esi-

miestä ja kustannussyistä myös yksikön johtoa (Oulun yliopisto Patio 2020, viitattu 29.10.2020).  

Tutkimusyksiköt voivat edesauttaa tutkimuksen ja tutkimustuloksien mediatunnettuutta kutsumalla 

esimerkiksi mediaa, tiedeyhteisöjä ja opiskelijoita yhdessä erilaisiin tiedetapahtumiin ja tilaisuuk-

siin. Tutkijoilla on myös mahdollisuus lähettää tietoa tärkeästä tutkimuksestaan suoraan eri toimi-

tuksiin. Myös osallistuminen mediakeskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja eriasteiset asiantunti-

jakommentoinnit ja kirjoitukset tuovat tutkimusyksiköille lisänäkyvyyttä. (Oulun yliopisto Patio 2020, 

viitattu 29.10.2020.) 

Mediaviestinnän takia, face to face viestintä on nykypäivänä harvinaisempaa. Suoraa kasvokkain 

viestintää kannattaa kuitenkin harkita, jos viestittävä aihe on tärkeä, poikkeuksellinen ja sille halu-

taan nopeasti median laajaa huomiota. (Juholin 2017, 209.) Osallistujat voidaan tällöin segmen-

toida yksilöllisesti, jolloin kuulijakunta on juuri oikeanlaista ja tieto tavoittaa henkilöt, joilla on medi-

assa vaikuttamisen keinoja.  

 

Tutkijan oma-aloitteellisuus mediaviestinnässä on valttia. Yleensä on niin, että media kiinnittää 

huomionsa asioihin, joita vain siellä pidetään tärkeinä. Aiheiden tärkeys saattaa erota täysin tie-

deyhteisön tärkeänä pitämistä aiheista. Tutkijan kannattaa tuoda tutkimustaan median tietoisuu-

teen ja yleensä ajankohtainen tutkimus, josta on jo jonkinlaista yleistajuista materiaalia saatavilla, 

saa median huomion. (Valste, Lenkola & Nummi 2002, viitattu 1.2.2021.) 
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3 MAANTIETEEN TUTKIMUSYKSIKÖN TIEDEVIESTINNÄN NYKYTILA-ANA-

LYYSI 

Haastattelin nykytila-analyysia varten Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön johtajaa pro-

fessori Jarkko Saarista, Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön tutkijatohtori Kaarina Tervo-

Kankaretta, Oulun yliopiston viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteiden viestintäpäällikköä 

Jaana Sundqvistia ja luonnontieteellisen tiedekunnan viestintäasiantuntijaa ja tiedekunnan tiede-

viestijää Tiina Pistokoskea.  

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja valitsin ja varioin kysymyksiä sen mukaan, mikä 

haastateltavan henkilön toimenkuva oli ja missä suhteessa ja miten hän oli ulkoisen tiedeviestinnän 

kanssa tekemisissä. Haastateltavat henkilöt oli suhteellisen helppo valikoida, koska työskentelen 

Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä ja pystyin hyödyntämään kokemusperäisiä tieto-

jani.  

 

Tutkimussuunnitelmana oli selvittää haastatteluiden avulla Oulun yliopiston maantieteen tutki-

musyksikön ulkoisen tiedeviestinnän tilannetta. Tutkimusyksikkö on hyvin tuottelias ja tutkimustie-

toa ja tiedeartikkeleita julkaistaan tiedeyhteisössä aktiivisesti. Populaarinen tiedeviestintä ei ole 

kuitenkaan halutulla tasolla ja näkyvyyttä halutaan lisätä.  

 

Haastatteluiden avulla lähdettiin selvittämään, miksi tiedeviestinnän popularisointi oli niin passii-

vista. Mihin asioihin tutkimusyksikön kannattaisi kiinnittää huomiota. Minkälaisia toimenpiteitä ak-

tiivisempi tieteen popularisointi vaatii. Miksi tutkimusyksikössä tapahtuva populaarinen tiedevies-

tintä on niin vähäistä ja mitä haasteita siinä on. Tutkimussuunnitelmana oli löytää vastauksia kysy-

myksiin, miten populaarinen tiedeviestintä nykytilassa ja käytännössä tapahtuu ja mitä toimenpi-

teitä sen uudelleen organisointi vaatii. Lisäksi tutkittiin maantieteen tutkimusyksikön ja Oulun yli-

opiston yhteistyön laatua. 
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3.1 Tiedeviestinnän nykytila 

Professori Jarkko Saarinen kertoi tutkimusyksikön ulkoisen tiedeviestinnän kulkevan aina ensin ja 

pääsääntöisesti tiedeyhteisössä totuttujen valtaväylien ja kanavien kautta. Tieteellinen tutkimus py-

ritään julkaisemaan tieteellisiin sarjajulkaisuihin ja tutkimus käy tiedeyhteisössä tarkan arviointikier-

roksen läpi. Arvioijina toimivat riippumattomat tutkijat, eivätkä he tunne tutkimuksen tekijää henki-

lökohtaisesti. Vertaisarvioinnissa arvioidaan tutkimuksen laatua ja siihen tehdään mahdollisia huo-

mioita ja voi olla, että tutkimuksen tekijää pyydetään tekemään myös korjauksia ja muutoksia ennen 

tutkimuksen julkaisua artikkelina. Tutkijat kirjoittavat myös kirja-artikkeleita. Vertaisarvioidut ja tie-

teellisesti hyväksytyt kirjoitukset julkaistaan tällöin myös kirjoissa. (Saarinen, haastattelu 

3.12.2020.) 

 

Professori Saarinen kiteyttää, että pääsääntöisesti tutkimukset julkaistaan akateemisissa lehdissä 

ja kirjoissa. Koska tieteellisen tutkimuksen yleistajuistaminen ja siitä viestiminen on tutkijan oman 

ajan, henkilökohtaisen aktiivisuuden ja valintojen varassa, ei ulkoisen tiedeviestinnän yleistajuista-

miseen voida yksikkötasolla vahvasti vaikuttaa. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Maantieteen tutkimusyksikkö on tunnettu siitä, että tieteellisiä julkaisuja tehdään paljon. Julkai-

suista tiedottaminen mediassa taikka lehdissä on kuitenkin minimaalista. Professori Saarinen tote-

aakin, että tilanne on hieman kummallinen. Yksiköstä lähtee julkaisuun toistasataa tutkimusartik-

kelia, mutta tiedotteita tehdään ehkä yksi. Tämä kuvaa kuitenkin tiedeviestinnän haasteellisuutta. 

Asiaan liittyy ajanhallinta, tieto siitä, miten populaarista viestintää tulisi tehdä ja viimeisenä myös 

se, että yleistajuinen tiede vaatii ehkä vielä enemmän arvostusta. Professori Saarinen toteaakin, 

että asiaan pitäisi tuoda insentiivejä, eli kannustimia, jotka saisivat tutkijan laajemminkin viestimään 

siitä omasta tekemisestään tutkijakunnan ulkopuolelle. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Kävin tutkimusyksikön nykytilannetta läpi myös tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankareen kanssa. 

Haastattelin tutkijatohtoria selvittääkseni, miten hänen mielestään yksikön tiedeviestinnän popula-

risointi nykytilassa tapahtuu. Halusin tietää, mitä valmiille tutkimukselle tehdään sen jälkeen, kun 

se lähtee tieteelliseen vertaisarvioitiin. Tervo-Kankare kertoi, että tutkimusyksikössä käytetään työ-

aika ja energia tutkimuksen tekemiseen ja siihen, että tutkimukselle saadaan tiedeyhteisön huomio. 

Kaikki ”paukut” käytetään siis referee artikkeleiden julkaisuun. (Tervo-Kankare, haastattelu 

2.12.2020.) 

 



  

35 

Poikkeuksena tutkimuksessa olivat hankkeet ja projektit. Tutkijatohtori Tervo-Kankare toteaakin, 

että jos tutkija on mukana hankkeessa, jossa on ulkopuolinen rahoittaja, niin silloin rahoittaja 

yleensä vaatii enemmän tutkimuksesta viestimistä ja myös yleistajuisesti. Tutkija kirjoittaa hank-

keen aikana ”kovan tieteellisen julkaisun ohella” myös automaattisesti yleistajuisia tiivistelmiä ja 

disseminoi eli levittää aktiivisesti tutkimustaan laajemmalle lukijakunnalle. Disseminointiin on va-

rattu yleensä erillinen budjetti ja aikataulut on suunniteltu hyvin tarkasti. (Tervo-Kankare, haastat-

telu 2.12.2020.) 

 

Tutkijatohtori Tervo-Kankare lisää vielä, että osa hankkeiden ja projektien raporteista jää hankkeen 

sisäiseksi dokumentaatioksi, mutta osa raporteista päätyy ihan julkaisuiksi asti. Esimerkkinä Tervo-

Kankare mainitsee hänen edellisessä hankkeessaan tehdyn kestävän matkailun oppaan matkai-

luyrittäjille. Opas löytyy Metsähallituksen julkaisuna ja on kaikkien saatavilla. Julkaisussa ei ole vain 

puhdasta tieteellistä tutkimustietoa, vaan tieto on kirjoitettu yleistajuisesti. Lukijalta vaaditaan kui-

tenkin tutkimuksen ymmärtämiseen jotakin tietoa ja kiinnostusta matkailusta. (Tervo-Kankare, 

haastattelu 2.12.2020.) 

 

Professori Saarinenkin kertoo, että tutkimusyksikössä tehdään tutkimusta eri projekteissa ja hank-

keissa. Niissä on yleensä ulkoinen rahoittaja ja agenda on tarkkaan suunniteltu. Hankkeen rahoit-

tajat vaativat yleensä erillisen viestintäsuunnitelman. Esimerkiksi Suomen Akatemian hankkeissa 

itse viestintäsuunnitelmaan ja tutkimuksen disseminointiin on varattu erikseen rahaa. Näissä ta-

pauksissa viestintäsuunnitelman tekeminen ulkoistetaan, jolloin tutkijat pystyvät keskittymään itse 

siihen tutkimukseen. Viestintää tekevät asiantuntevat ammattilaiset, joilla on aikaa ja osaamista. 

Muissa hankkeissa ja projekteissa viestintäsuunnitelman tekeminen jääkin sitten tutkijoiden vas-

tuulle. Se voidaan kokea erittäin haastavaksi ja monelle se voi aiheuttaa myös huolta siitä, osaako 

asian tehdä riittävän ammattimaisesti. Prosessi hidastaa luonnollisesti myös itse tutkimusproses-

sia. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Tutkijatohtori Tervo-Kankare lisää vielä, että ulkoisesti rahoitettuihin hankkeisiin vaaditaan enene-

vässä määrin erillistä viestinnän suunnitelmaa. Suunnitelma pitää laatia ja kirjoittaa aina erikseen 

ja se täytyy löytyä jo hankehakemuksestakin. Tervo-Kankare kertookin, että joissakin korkeakou-

luissa, joissa hän on tehnyt yhteistyötä, on ollut erikseen viestinnän ammattilainen, joka on suun-

nitellut ja organisoinut viestinnän osion. Tervo-Kankare ei ollut tietoinen siitä, onko Oulun yliopis-
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tolla viestinnässä henkilöä, joka voisi olla viestinnän suunnittelussa apuna. Suunnitelman laatimi-

nen tutkijalle vaatii myös eri vaiheiden linjauksia. Pitää olla selvillä se, mistä asioista viestitään ja 

miten. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Tukijatohtori Tervo-Kankareen mielestä yksikössä kannustetaan kirjoittamaan myös populaarisia 

blogeja tieteellisten julkaisujen oheen. Asiassa on haasteensa, koska aikaa on rajatusti ja tutkimus-

työ vie tutkijan kaiken huomion. Tutkija voisi käyttää Oulun yliopiston olemassa olevia blogeja alus-

tanaan, mutta blogin kirjoittaminen vaatii säännöllistä panostusta ja sen pitäisi olla jatkuvaa, jotta 

siitä olisi myös hyötyä. Eli aikataulukysymys nousee esille hyvin vahvasti. (Tervo-Kankare, haas-

tattelu 2.12.2020.) 

 

Tutkijatohtori Tervo-Kankare näkee ongelmallisena myös julkaisujen saamisen valtamediaan, sekä 

sen, että yleistajuinen kirjoittaminen vie aikaa tutkijan tutkimukselta. Tieteellinen julkaisu pitää laa-

tia kokonaisuudessaan uudelleen. Sitä pitää muokata, viimeistellä, valmistella jne. Se vaatii tutki-

jalta selvitystyötä, prosessin alkuunpanoa ja tietoa siitä, mihin viestintäkanaviin kannattaisi lähteä 

ja kenelle viestiä viedään. Ei olla kovinkaan tietoisia siitä, mitä yleistajuiselle raportille pitäisi vies-

tinnän kannalta tehdä. Esiin nousi myös kysymys, mikä merkitys yleistajuisella viestinnällä ylipää-

tänsä on. Siihen kun ei ole kohdennettuja indikaattoreita. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedeviestijä Tiina Pistokoski kertoi maantieteen tutkimusyksikön 

aktiivisten tutkijoiden ottavan häneen yhteyttä tutkimuksen tiedottamisen ja mediaviestinnän tii-

moilta. Pistokoski kertoi, että maantieteilijät osaavat yleensä kirjoittaa yleistajuista tekstiä itsenäi-

sesti ja hänen tehtäväkseen onkin jäänyt tiedotteen jakaminen eteenpäin mediaan ja Oulun yliopis-

ton verkkoalustoilla. (Pistokoski, haastattelu 8.12.2020.) 

 

Tutkimusyksikkö on saanut Oulun yliopiston kirjastohenkilökunnalta tieteellisten julkaisujen rekis-

teröintiin koulutusta. Käytäntö on selvä kaikille ja tiedetään, miksi rekisteröinti on tutkijalle tärkeää. 

Kaikki tiedeyhteisössä julkaistut tieteelliset kirjoitukset rekisteröidään järjestelmiin ja sillä autetaan 

tuottavuuden mittaamista. Tutkijatohtori Tervo-Kankare toteaa kuitenkin, että itse tiedeviestintään 

ei ole ollut erikseen yksikkötasolla koulutuksia. Ehkäpä senkin takia prosessit ja yleistajuisen vies-

tinnän tärkeys ei ole tullut tukijoille selväksi. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Tutkimusyksikössä tehty tutkimus pyritään julkaisemaan siis aina ensin korkean kaliiperin kansain-

välisissä akateemisissa julkaisuissa ja tiedeyhteisön keskuudessa. Vasta sen jälkeen tutkimusta 
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voi julkaista myös yleistajuisesti kansalaisille. Systeemi ja toimintatapa on hyvä, koska silloin tie-

teellinen tutkimus on arvioitu tieteellisesti oikeaksi ja sen voi varmasti julkistaa myös suurelle ylei-

sölle. Maantieteen tutkimusyksikössä suositellaan tutkimuksen ja tutkimustuloksien populaarista 

jakamista eri kanaviin. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Tutkimusyksikön johtaja Professori Saarinen on ohjeistanut yksikön tutkijoita disseminoimaan tut-

kimustaan ja tekemään tiivistelmiä. Tutkijatohtori Tervo-Kankare kertookin, että yksikön johtaja on 

ohjeistanut asiaan ja näyttänyt myös kirjallisia esimerkkejä. Tervo-Kankare kokee, että jos disse-

minointiin olisi Oulun yliopiston viestinnällä tarjota apua, valmiita pohjia, joihin olisi helppo kirjoittaa 

ja yhteistä tekemistä, niin asiaa ei olisi niin vaikea organisoida. Yhteistyötä Oulun yliopiston tiede-

viestinnän kanssa kaivataan. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.)  

3.2 Tiedeviestinnän haasteet 

Professori Saarinen toteaa, että tieteen popularisointi on hyvinkin haastavaa, koska keskeinen toi-

mija tutkimusyksikössä on tutkija itse. Tutkimusyksikkö ei osallistu juurikaan tutkimusjulkaisun ul-

koiseen viestimiseen. Voi tietenkin olla, että tutkija välittää tietoa tutkimuksestaan yksikön johta-

jalle, jolloin tapauksesta ja tutkimuksesta riippuen, yksikön johtaja laittaa sen eteenpäin omille kon-

takteilleen ja muille tiedeyhteisössä. Yleensä tutkija on kuitenkin se, joka laittaa tutkimustaan sisäi-

seen jakeluun ja omille verkostoilleen. Tutkijan päätäntävallassa on myös se, haluaako hän julkis-

taa tutkimustaan yleistajuisesti. Tutkija ottaa silloin itse yhteyttä Oulun yliopiston viestitään ja orga-

nisoi hyvinkin itsenäisesti tutkimuksensa yleistajuisen kirjoittamisen. Eli haasteena poplarisessa 

tiedeviestinnässä on vielä se, että tutkijan täytyy muokata tutkimusjulkaisuaan yleistajuiseen muo-

toon, ennen kuin sen voi välittää Oulun yliopiston tiedeviestintään jatkomarkkinointia varten. (Saa-

rinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Tutkimusyksikön populaarisen tiedeviestinnän haasteena on myös se, ettei siihen liity indikaatto-

reita. Yleistajuinen tiedeviestintä ei ole niin arvostettua verrattuna tutkimukseen ja ohjaukseen kou-

lutustyössä. Professori Saarinen toteaakin, että ihminen on sellainen, että mitä mitataan tuottavuu-

den osoittamiseksi, niin sitä tuotetaan. Se ei tapahdu tietoisesti, vaan se voi olla hyvinkin tiedosta-

matonta. Joitakin toimenpiteitä arvostetaan ja mitataan ja sitä omaa tekemistään viedään sitten 

siihen suuntaan. Se on myös oma taiteenlajinsa viedä tutkimustaan yleistajuiseen muotoon. Yleis-

tajuisen tieteen kirjoittaminen on erilaista, kuin puhdas tieteellinen kirjoittaminen. Yleistajuiseen 
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viestintään löytyy kyllä omat ohjeensa ja osin myös hyvin tarkat sellaiset, jotta siitä tulisi ymmärret-

tävää maallikollekin. Viestinnän kieli on toisenlaista, kuin tieteellinen ja yleistajuisen tekstin kirjoit-

taminen vaatii tutkijalta aikaa ja tietoa siitä, miten sitä kirjoitetaan. Se viekin sitten voimavaroja 

toisaalle itse tutkimuksesta. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Haasteita tuo myös se, että nykypäivän tiedeviestintä tapahtuu suurimmaksi osaksi sosiaalisen 

median kautta. Perinteinen lehdistötiedottaminen koetaan jo hieman vanhanaikaiseksi. Ongelmana 

on kuitenkin se, että kaikki tutkijat eivät ole aktiivisia sosiaalisessa maailmassa tai eivät ainakaan 

halua profiloitua siellä. Monet kokevat, että sosiaalinen media on henkilökohtaista, työelämän ul-

kopuolella tapahtuvaa aktiviteettia, eikä oman työn markkinointiin tarkoitettu kanava. Vanhemman 

sukupolven tutkijoiden on vaikeampi omaksua uudet kanavat ja siinä kestää jonkun aikaa. Nuo-

remman sukupolven tutkijat pääsevät sosiaaliseen mediaan nopeammin ja osaavat hyödyntää 

alustoja paremmin. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Tutkijatohtori Tervo-Kankare nostaa esiin myös sen, että suoriutumista arvioidaan julkaisujen nä-

kökulmasta ja yleistajuista viestintää ei mitata mitenkään. Hän olikin sitä mieltä, että yleistajuisen 

viestinnän eteen on vaikea pinnistellä erikseen. Moni tutkija saattaa pitää yleistajuisen tekstin tuot-

tamista tavallaan turhana työnä Tervo-Kankare jatkaa. Ulkopuolinen, joka yleistajuisen viestintä-

työn tekisi, olisi hänen mielestään tervetullut vaihtoehto. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Tutkijatohtori Tervo-Kankare miettii myös sitä, että populaariselle tiedeviestinnälle ei ole varattu 

erikseen työaikaa. Yleistajuinen viestintä on yksilöllistä, eikä siihen ole erikseen säännöksiä taikka 

ohjeistuksia. Tervo-Kankare toteaakin, että jos asiaan olisi erillinen ohjeistus, jossa määriteltäisiin 

esimerkiksi se, kuinka paljon työaikaa yleistajuiseen viestintään voidaan käyttää, niin se olisi silloin 

enemmän säänneltyä. Nyt kun tutkimus on tärkein ja julkaisemista tieteellisissä julkaisuissa mita-

taan, niin kaikki ylimääräinen aikaa vievä on pois tutkimukselta. Mitattavaan työhön suhtaudutaan 

eri lailla ja jos se jää vähemmälle tekemiselle, niin tutkijalla saattaa tulla huono omatunto. (Tervo-

Kankare, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Tutkimusyksikössä ei ole yhtenäistä kaavaa tai prosessia tiedeviestinnän läpivientiin. Tutkijatohtori 

Tervo-Kankare toteaa, että hänellä ei ole viestinnän toimintatapoihin konkreettista tietoa. Hän ottaa 

esille myös sen, että viestinnän koulutukset ja eritoten uusille tulevaisuuden tutkijoille suunnatut 

sellaiset, olisivat erittäin tärkeitä. Tervo-kankareen mielestä yksikössä vallitsee suurimmaksi osaksi 
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tietämättömyyden tila koskien tieteen yleistajuista viestintää ja siihen kuuluvia prosesseja. (Tervo-

Kankare, haastattelu 2.12.2020.)   

 

Yleensä tutkimuksen julkaisuprosessit ovat pitkiä ja vertaisarvioinneissa saattaa kestää. Siinä vai-

heessa tutkijalla on jo uusi tutkimus taikka projekti tai hanke mielessä ja työn alla. Tuleva mahdol-

linen tutkimusjulkaisu elää taustalla omaa elämäänsä ja siitä tulee sitten jossain vaiheessa tieto, 

että se on hyväksytty julkaistavaksi. Yleensä nykyään julkaistaan ”onkine first” ja julkaisut ovat 

verkkoartikkeleina ja aikaa voi mennä vuosikin, ennen kuin artikkeli julkaistaan paperisena. Popu-

laarista tiedeviestintää ajatellen, voi olla, että aihe on jo tutkijalta siinä vaiheessa unohtunut ja ei 

katsota aiheelliseksi yleistajuistaa sitä. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Maantieteen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on haastavaa osittain myös kielen takia. 

Tieteelliset julkaisut ovat yleensä englannin kielellä, joten tutkijalta vaaditaan populaariseen vies-

tintään myös kielenkääntämisen taitoa maallikoille ymmärrettävään muotoon. (Saarinen, sähkö-

postiviesti 27.11.2020.) 

3.3 Maantieteen tutkimusyksikön ja Oulun yliopiston viestinnän yhteistyö 

Professori Saarinen kokee, että yksikön ja viestinnän yhteistyön organisointi on hyvinkin haasta-

vaa, jos katsotaan, että viestinnässä on 5–10 ihmistä ja tutkijoita on sitten tuhat ympärillä. Ei voida 

olettaa, että oltaisiin kaikkiin yhteyksissä. Professori Saarinen uskoo kuitenkin, että tiedekunnista 

ei tarvitse, kuin identifioida muutama ryhmä, joilta pyrittäisiin saamaan aktiivisesti tutkimustietoa. 

Eli aktivoida siten myös yksikön passiivisia tutkijoita. Aktiiviset tutkijathan eivät ole se ongelma, 

vaan he ottavat yhteyttä viestintään. Yksikössä on kuitenkin olemassa tutkijoita, joita ei tieteen jul-

kinen puoli kiinnosta, vaan tärkeintä on se, että saa tehdä omaa tutkimustaan, johon on koulutuk-

sen saanut. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Tutkimusyksikössä tutkijat ovat yhteydessä Oulun yliopiston viestintään, jos he katsovat oman tut-

kimuksensa markkinoinnin myös suurelle yleisölle tarpeelliseksi. Professori Saarinen toteaakin, 

että se on yksittäisten tutkijoiden päätettävissä. Tutkimusyksikössä ei siis tehdä organisoidusti po-

pulaarista tiedeviestintää, vaan kaikki rakentuu yksittäisten tutkijoiden varaan. Professori Saarinen 

miettii myös sitä, pitäisikö populaarinen tiedeviestinä ja sen prosessointi mahdollisesti nostaa mu-

kaan strategiaan. Hän kuitenkin toteaa, että suurella todennäköisyydellä 90 prosenttisesti kaikki 
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tutkijat tietävät, mitä pitäisi tehdä populaarisen tiedeviestinnän osalta, mutta ongelmaksi saattaa 

osoittautua esimerkiksi työajan riittävyys ja muut kysymykset. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Oulun yliopiston viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteiden viestintäpäällikkö Jaana Sundqvis-

tin käsityksen mukaan viestintään ei tule liikaa juttuja tutkimuksesta tai juttuvinkkejä yksiköistä. Hän 

lisää vielä, että välillä tuntuu, että jutunaiheita joudutaan kaivamaankin. Toki tämä riippuu myös 

sitten varmasti tiedekunnasta ja tutkimusyksiköstä. Osa tutkijoista on tietysti aktiivisempia ja tutki-

musaiheetkin tosiaan vaihtelevat ja niiden ajankohtaisuus vaikuttaa myös asiaan. Se, mitä maail-

malla tapahtuu vaikuttaa suuresti viestintään ja tutkimus, jolla on vaikuttavuutta ajankohtaisiin asi-

oihin, löytää yleensä tiensä myös viestinnän eri kanaviin. Tämä on sidoksissa myös tutkijan aktiivi-

suuteen. (Sundqvist, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Viestintäpäällikkö Sundqvist toteaa, että hänellä on positiivisia kokemuksia viestinnän ja yksiköiden 

välisestä yhteistyöstä. Hänen mielestään yliopistotasolla ymmärretään se, mikä on kenenkin rooli 

ja mitä tarpeita on. Tutkimusyksiköitä on paljon enemmän verrattuna viestinnän henkilökuntaan, 

joten ymmärretään se, että tuki, jota annetaan yksittäiselle tutkimusyksikölle ei voi olla kovin suurta.  

Hän lisää kuitenkin, että koulutustyyppiset yhteiset sparraussessiot ovat mahdollisia. Koulutuksista 

olisi sitten varmaan puolin ja toisin hyötyä. (Sundqvist, haastattelu 2.12.2020.)  

 

Oulun yliopiston viestinnän ihmiset ovat viestinnän asiantuntijoita ja professori Saarinen toteaakin, 

että Oulun yliopiston viestintä on ottanut asiassa aktiivisempaa roolia.  Yhteydenottoja maantieteen 

tutkimusyksikköön ja tiedekuntaan on ollut ja professori Saarisen mielestä se on hyvä suunta aktii-

viselle vuoropuhelulle. Mitä enemmän ollaan vuorovaikutuksessa, sitä paremmin yhteistyö sujuu ja 

sen helpompaa se on. Jos vuoropuhelu on yksipuolista aktiivisuuden osalta, niin se ei oikein sitten 

saa aikaan semmoista luontevaa ja orgaanista yhteistyötä toteaa professori Saarinen. (Saarinen, 

haastattelu 3.12.2020.) 

 

Professori Saarisen mielestä aktivointia on tapahtunut Oulun yliopiston viestinnän osalta, mutta niin 

kuin hän aiemmin totesi, osa tutkijoista on passiivisia. Hänen mielestään asiassa kannattasi kui-

tenkin huomioida se, että viestinnällä on oma agenda, jonka keskeisin tehtävä on viestiä ulkoisesti 

ja positiivisesti siitä, mitä tutkimuksen parissa tehdään. Tutkijoiden agenda puolestaan on tehdä 

tutkimusta ja siihen päälle tulee vielä oman populaarisen viestinnän kehystehtäviä. Oulun yliopiston 

viestinnän ydinosaaminen onkin tässä se hyvin tärkeä aspekti. Monelle tutkijalle tiedeviestintä ja 
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se, miten se Oulun yliopistossa pitäisi toteuttaa, on varmaankin vielä tällä hetkellä hämärän pei-

tossa. (Saarinen, haastattelu 3.12.2020.) 

 

Viestintäpäällikkö Jaana Sundqvist viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet yksiköstä kertoi, 

että Oulun yliopistolla on neljä tiedeviestijää ja heillä jokaisella on tiedekuntakohtaiset klusterit. He 

palvelevat kukin tahollaan tiettyjä tiedekuntia ja yksiköitä. Luonnontieteellisellä tiedekunnalla on 

yksi tiedeviestijä, jolta saa tukea, tietoa ja apua populaariseen tiedeviestintään ja medianäkyvyy-

teen. (Sundqvist, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Luonnontieteellisen tiedekunnan viestintäasiantuntija Pistokoski muistuttaa vielä, että tutkijan kan-

nattaa olla häneen yhteydessä ja yhdessä voidaan keskustella, mikä tutkijan tutkimusjulkaisussa 

on se keskeinen asia, joka voisi kiinnostaa myös suurta yleisöä. Apua on saatavilla, mutta popu-

laarisen tutkimuksen raakaversio ja sen työstö yleistajuiseksi jää yleensä tutkijan vastuulle. Luon-

nontieteellinen tiedekunta on laaja kokonaisuus ja siellä tehdään aktiivisesti tutkimusta. Tiedekun-

nassa on kuitenkin vain yksi tiedeviestijä ja ei voida olettaa, että hän on tietoinen kaikesta tutki-

muksesta ja tutkimustuloksista. (Pistokoski, haastattelu 8.12.2020.) 

 

3.4 Tutkimustulokset 

Haastatteluiden avulla saatiin hyvä käsitys siitä, miten maantieteen tutkimusyksikön ulkoinen tie-

deviestintä organisoitiin ja miten yksikössä työskentelevät tutkijat edesauttoivat oman tutkimuksena 

popularisointia. Tutkimuksessa tuli esille se, että maantieteen tutkimusyksikön ulkoisen tiedevies-

tinnän yleistajuistaminen, popularisointi ei ollut systemaattista, eikä siihen löytynyt yhtenäistä kaa-

vaa taikka prosessia, jota tutkimuksen tekijät voisivat seurata. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että tiedeviestinnän yleistajuistaminen on tutkijoiden oman arvioinnin ja ajan 

varassa, eikä siihen käytettyä aikaa ja tehtyä työtä mitattu millään tavalla. Tutkijoiden päätyö ja se, 

mihin keskityttiin ja käytettiin aikaa, oli tutkimuksen tekeminen ja tutkimusartikkeleiden julkaisemi-

nen tiedeyhteisön keskuudessa. Ulkoinen tiedeviestintä painottui ensisijaisesti tutkimustuloksien 

lähettämiseen tiedeyhteisön eri kanaviin ja referee-artikkeleiden julkaisuihin.  

 



  

42 

Tutkimuksessa selvisi, että tutkimusyksikössä työskentelevät tutkijat ovat yhteydessä Oulun yli-

opiston viestintään, jos he katsovat oman tutkimuksensa markkinoinnin myös suurelle yleisölle tar-

peelliseksi. Populaarinen viestintä vaatii tutkijalta selvitystyötä, prosessin alkuunpanoa ja tietoa 

siitä, mihin viestintäkanaviin kannattaisi lähteä ja kenelle viestiä viedään. Asiaan tuo haasteensa 

myös se, että popularisointi tapahtuu päätyön ohella ja siihen liittyy ajanhallinnan organisointia. 

Tietotaito siitä, miten populaarista viestintää tulisi tehdä, koettiin myös haasteellisena ja siihen toi-

vottiin yhtenäistä ohjeistusta.  

 

Yleistajuisen tekstin kirjoittaminen on täysin erilaista, kuin tieteellisen tekstin. Tutkimusyksikössä 

koettiin, että koulutuksia ei ollut riittävästi ja ohjeistukset viestintää varten uupuivat. Yleistajuinen 

kirjoittaminen vaatii tutkijalta myös kielenkääntämisen taitoa. Tutkimus pitää kääntää suomen kie-

lelle, jotta sitä voidaan jakaa suurelle yleisölle. Ei olla kovinkaan tietoisia siitä, mitä yleistajuiselle 

tutkimukselle pitäisi viestinnän kannalta tehdä. Tutkimuksessa nousi esille, että yleistajuinen tiede 

vaatii ehkä vielä enemmän tiedeyhteisössä arvostusta. Populaariseen viestintään ei ole yliopisto-

tasolla mittareita ja sitä ei katsota tuttavuuden perspektiivistä. 

 

Haastattelemani henkilöt Oulun yliopiston viestinnässä olivat sitä mieltä, että tutkimusta tai juttu-

vinkkejä yksiköistä ei tule liikaa ja välissä niitä joudutaan tiedustelemaan. Tuki, jota Oulun yliopiston 

viestintä antaa yksittäiselle tutkimusyksikölle ei voi olla kovin suurta, koska tutkimusyksiköitä on 

yliopistolla paljon enemmän verrattuna viestinnän henkilökuntaan. Viestintä toivoo, että tämä otet-

taisiin tutkimusyksiköissä huomioon ja ymmärrettäisiin se, miksi tuki ja apu voi olla haasteellista. 

Apua on kuitenkin saatavilla, mutta populaarisen tutkimuksen raakaversio ja sen työstö yleista-

juiseksi jää yleensä tutkijan vastuulle 
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4 KEHITYSEHDOTUKSIA MAANTIETEEN TUTKIMUSYKSIKÖN TIEDEVIES-

TINTÄÄN 

Tässä luvussa käydään läpi hyödyllisiä kehitysehdotuksia, joita maantieteen tutkimusyksikkö voisi 

hyödyntää populaarisen tiedeviestinnän ja viestinnän prosessien helpottamiseen. Ehdotukset vaa-

tivat toteutuakseen tutkimusyksiköltä yksilöllistä viestinnän suunnittelua. Ehdotuksissa en pureudu 

syvemmin suunnitteluvaiheeseen taikka siihen, miten ehdotukset olisi hyvä toteuttaa käytännössä. 

Tärkeimpänä kehittämisehdotuksena näen maantieteen tutkimusyksikön strategian ja siitä johde-

tun viestintästrategian määrittelyn.        

4.1 Viestintästrategia 

Tutkimus osoitti sen, että maantieteen tutkimusyksiköllä ei ollut erillistä viestintästrategiaa. Maan-

tieteen tutkimusyksikkö seurasi luonnontieteellisen tiedekunnan strategisia päämääriä ja toimi sen 

mukaan. Tutkimusyksikössä ei oltu määritelty erikseen strategisia toimenpiteitä tiedeviestintään 

eikä sen popularisointiin. Viestintästrategiahan johdetaan suoraan yrityksen liiketoimintastrategi-

asta ja se on viestinnän suunnan, linjausten ja toimintatapojen laatimista (Juholin 2017, 71). Tutki-

musyksikön populaarinen tiedeviestintä olisi hyvä sisällyttää tutkimusyksikön arkeen ja jatkuvaan 

tekemiseen. Maantieteen tutkimusyksikköön olisi mielestäni hyvä laatia yksilöllinen viestintästrate-

gia ja sen pohjalta tehdä viestinnän suunnitelma ja ohjeistaa prosessit tutkimusyksikön henkilös-

tölle.  

 

Yksikön viestintästrategian määrittelyssä strategiseksi päämääräksi voisi ottaa imagon ja maineen 

kehittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Määrittelyn tuloksena tiedetään, mitä tutkimusyk-

sikön kannattaa asian hyväksi tehdä ja miten. Toimintatavat olisi hyvä sisällyttää yksikön arkeen ja 

laatia viestinnästä kirjoitettu ohjeistus, jota henkilöstö pystyy seuraamaan. Omasta kokemusperäi-

sestä tiedostani tiedän, että ihmiset työskentelevät paremmin, kun heillä on tietoa siitä, miksi jokin 

asia pitäisi tehdä tietyllä tavalla ja mikä sen tekemisen tarkoitus ja päämäärä on. Viestinnän ohjeis-

tuksen avulla henkilöstö ymmärtää paremmin sen, miksi tiedeviestintää olisi hyvä popularisoida. 

Ohjeistukset auttavat myös viestinnän säännöllistä tekemistä ja sitä ei mielletä ylimääräiseksi tut-

kimusta hidastavaksi työksi.  
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Viestintäsuunnitelman laatimiseen maantieteen tutkimusyksikkö voi pyytää apua Oulun yliopiston 

viestintäasiantuntijoilta (Oulun yliopisto patio 2021, viitattu 3.2.2021). Viestintäasiantuntijan apu 

viestinnän suunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää ja toimenpiteelle saadaan asiantuntijan näkö-

kulmaa. Tämän lisäksi yhteistyö Oulun yliopiston viestinnän kanssa tiivistyy ja prosessit tulevat 

paremmin tutkimusyksikön henkilöstön tietoon.  

 

Tutkimusyksikkö voi hyödyntää viestinnän suunnittelussa jo tietoperustassa läpikäymääni KVAST-

menetelmää. Testiin liitetyt osa-alueet ja valmiit kysymykset helpottavat suunnitteluvaihetta ja huo-

mataan, missä ja millä tasolla olisi hyvä toimia ja mitä olemassa olevia toimintatapoja olisi hyvä 

muuttaa. KVAST-testissä tarkastellaan neljää eri pääosa-aluetta, jotka ovat ”strategia ja tavoitteel-

lisuus, organisointi ja viestinnän järjestelyt, viestintävalmiudet sekä luotaus, seuranta ja arviointi” 

(Juholin 2013, 422–424.)  

4.1.1 Popularisoinnin hyödyt 

Popularisoinnin hyötyjä kannattaa miettiä yksikkötasolla ja ehkä hyötyjen esiintuominen auttaa tut-

kijoita ymmärtämään populaarisen tiedeviestinnän tärkeyden. Populaarisen tiedeviestinnän suurin 

hyöty on vaikuttamisen mahdollisuus. Tieto mahdollistaa yhteiskunnallisen keskustelun ja sillä on 

näin ollen vaikutusta yhteiskunnallisiin asioihin (Väliverronen 2002, viitattu 8.2.2021). Tutkimuksia 

rahoittavat eri tahot, joten popularisoinnista seuraava julkisuus voi auttaa tutkijaa saamaan myös 

tutkimusrahoitusta. ”Tutkimusta rahoittavat tahot edellyttävät nykyään usein populaaria tiedonjul-

kistamista (science outreach) yhtenä osana onnistunutta hanketta”. (Karvonen 2012, viitattu 

8.2.2021.) Popularisoinnin ansiosta yritykset ja organisaatiot saavat tietoa eri alojen tutkimuksesta 

ja lopputuloksena voi olla kattavaa ja laaja-alaista yhteistyötä.   

 

Yleistajuinen tiedeviestintä on tärkeää myös nuorison ja opiskelijoiden kannalta. Sen avulla herä-

tetään kiinnostusta omaa tieteenalaa kohtaan. Nuorten, tulevien ja jo olevien opiskelijoiden kiin-

nostuksen herääminen tuo luonnollisesti uusia alasta kiinnostuneita opiskelijoita. Populaarinen jul-

kisuus kiinnittää tieteenalasta kiinnostuneiden huomion ja ohjaa heitä tarkemman tutkimuksen läh-

teelle. Julkisuudessa tutkimuksen tekijä edustaa myös oman tieteenalansa tutkimusta ja asiantun-

tijoita. (Karvonen 2018, viitattu 8.2.2021.) 



  

45 

Tiedeviestinnän popularisointi on mielestäni nykypäivää ja tärkeää. Yhteiskunta on kiinnostunut 

maapallon asioista ja uusia mielenkiintoisia tutkimustuloksia halutaan myös ei tiedeyhteisön kuul-

tavaksi. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tieteen avulla on tullut jäädäkseen ja ihmiset ovat tiedon-

nälkäisiä ja haluavat olemassa oleville ilmiöille ja tapahtumille myös tieteellisen näkökannan. Li-

säksi tieteellisen tutkimuksen popularisointi voi saada aikaan yllättävienkin tahojen valmiuden ja 

kiinnostuksen tutkimuksen rahoittamiseen. 

4.1.2 Viestinnän ohjeistukset 

Viestintään liittyvät ohjeistukset hyödyntävät ja auttavat kaikkia tutkimusyksikön jäseniä. Tutki-

musyksikön jäsenten olisi kannattavaa kokoontua keskustelemaan tutkimustuloksista ja tutkimuk-

sesta yhdessä populaarisessa valossa. Yhdessä miettiminen edesauttaa yleistajuisen tieteen vies-

timisen tärkeyttä. Keskustelut avaisivat monelle vielä passiiviselle tutkijalle populaarisen viestinnän 

etuja ja toisivat uusia näkökulmia siihen, kenen tutkimusta olisi hyvä saada populaariseen muotoon. 

Kaikista tutkimusaiheista ei ole mielestäni tarve popularisoida. Se, kenen tutkimus on yhteiskun-

nallisesti ajankohtaista voi tulla itse tutkijalle ihan uutena asiana ja yleistajuistaminen löytää ym-

märrystä. Ohjeistukset auttavat kaikkia osapuolia ja viestintään liittyvät roolit selkiintyvät.  

 

Haastellessani tutkijatohtori Tervo-Kankaretta hän toi esille esimerkiksi sen, että yksikössä ei 

useinkaan tiedetä sitä, kenen vastuulla viestinnän eri osat ovat. Mikä kuuluu tutkijan vastuulle ja 

mitä viestintätiimi tekee. (Tervo-Kankare, haastattelu 2.12.2020.) Yksikkökohtaiset viestintään liit-

tyvät selvät ohjeet ovat tässäkin tapauksessa tärkeitä. Ohjeistukset auttavat ymmärtämään yliopis-

ton rakenteita ja tutkijoilla on helpompi työstää tiedeviestintää tutkimuksesta eteenpäin. Tieto lisää 

motivaatiota ja kun prosessit ovat selvillä, motivoi se viemään tutkimusta myös yleistajuiseen muo-

toon.   

Oulun yliopiston viestinnän toiveena on, että tutkimusyksikkö ohjeistaisi ja kannustaisi tutkijoita in-

formoimaan omista mielenkiintoisista tutkimusaiheistaan ja viestiä niistä eteenpäin viestintään. Jos 

oikea vastaanottaja ei ole tiedossa voi aina käyttää Oulun yliopiston viestinnän yleistä sähköposti-

osoitetta viestinta@oulu.fi. Sähköposti tavoittaa koko viestintätiimin ja ehdotus välitetään sieltä oi-

keille vastuullisille henkilöille. Tutkijan panos ja aktiivisuus on isossa roolissa. Yliopistotasolla teh-

dään massiivisesti tukimusta, joten viestinnän on mahdotonta tietää kaikesta tutkimuksesta. Yksi-

kön kannattaa ehdottomasti tuoda omaa tutkimustaan esille itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. (Sund-

qvist, haastattelu 2.12.2020.) 
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4.2 Koulutukset 

Tieteellisten julkaisujen yleistajuinen viestintä vaatii yksikkötasolla koulutuksia. Populaarinen tiede-

viestintä ei ole helppoa tutkijalle, koska siinä käytetään täysin erilaista kieltä, kuin itse tieteellisissä 

julkaisuissa (Saarinen, haastattelu 3.12.2020). Yleistajuinen kirjoittaminen on ihan oma lukunsa ja 

ilman asianmukaisia koulutuksia vaatii se liikaa ponnisteluja ja jää usein senkin takia tutkijalta to-

teuttamatta. Eli yksikön olisi hyvä saada koulutusta viestinnän prosesseista ja myös itse yleistajui-

sen tutkimuksen kirjoittamisesta. Oma haasteensa on myös siinä, että tutkimusjulkaisut kirjoitetaan 

englannin kielellä ja jos tutkimusta on tarkoitus popularisoida kotimaassa, vaatii se lisäksi kielen-

kääntämistä.  

Oulun yliopiston viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteiden viestintäpäällikkö Jaana Sundqvist 

otti haastattelussa esille koulutukset, joita Oulun yliopiston viestintätiimi voi tarvittaessa järjestää. 

Viestintätiimi pystyy järjestämään yksikölle erilaisia sparraus sessioita, joihin voidaan valita aiheet 

yksikön tarpeiden mukaan. Oulun yliopistossa järjestetään erilaisia koulutuksia ja niistä informoi-

daan laajasti henkilöstön intranetissä. Yksikkökohtaiset koulutukset ovat myös mahdollisia, jos nii-

hin saadaan tarpeeksi kiinnostuneita osallistujia. (Sundqvist, haastattelu 2.12.2020.) 

Tutkimusyksikön on mahdollista käyttää myös ulkopuolista konsultaatioapua populaarisen tiede-

viestinnän koulutuksiin. Vaihtoehtoon pitää luonnollisesti hieman investoida, mutta ehkäpä jo me-

riittejä saaneen tutkijan omakohtaiset kokemukset popularisoinnista olisivat mielenkiintoista kuun-

neltavaa ja tutkijat saisivat asiaan erilaista aspektia. Lisäksi Oulun yliopistolla työskentelee viestin-

tään erikoistuneita professoreita ja tutkijoita, joilla on populaarisesta tiedeviestinnästä kattavaa tie-

toa ja monet heistä ovat jo kirjoittaneet asiasta oppikirjoja ja muuta kirjallisuutta.  

4.3 Kannusteet  

Populaariseen tiedeviestintään ei yliopistotasolla ainakaan vielä ole mittareita, joilla tutkijan tuotta-

vuutta mitattaisiin (Karvonen 2018, viitattu 1.2.2021). ja sen pohjalta myös palkittaisiin. Populaari-

sen viestinnän hyödyt maantieteen tutkimusyksikölle ovat julkisuuden ja imagon kasvaminen ja se, 

että tieto tuottaa ihmisille lisäarvoa ja lisää tutkijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkijoiden 

toimiessa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa aktiivisessa roolissa asiantuntijaviestijöinä, saattaa 

se tuoda myös henkilökohtaisia meriittejä. Aktiivinen tutkija jää ihmisten mieleen ja ammattimainen 

kommentointi ja argumentointi huomataan laajemminkin.  
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Tutkimusyksikkö kannustaa ja suosittaa yksikkötasolla kaikkia tutkijoita populaariseen tieteestä 

viestimiseen. Vaikka yleistajuisiin julkaisuihin ei ole mittareita, voisi tutkimusyksikkö lisätä palkitse-

misjärjestelmään palkitsemisen esimerkiksi yhteiskunnallisesti vaikuttavasta tutkimuksesta, joka on 

saanut julkisuutta ja levinnyt suurelle yleisölle. Opinnäytetyötä varten tekemäni tutkimus on osoit-

tanut minulle sen, että yleistajuinen tiedeviestintä vaatii tutkijalta paljon ja jos hän saavuttaa halutut 

päämäärät ja tutkimusyksikkö kasvattaa näkyvyyttään, on se mielestäni bonuksen tai erillisen palk-

kion arvoinen saavutus. Palkitseminen yksikkötasolla on mahdollinen toimenpide ja siihen löytyy 

ehkä tulevaisuudessa erillinen laadittu ohjeistus, josta tutkijan on helppo seurata mitä toimenpiteitä 

vaaditaan, jotta palkitseminen olisi mahdollista. 

Esimerkkinä kannusteisiin ja palkitsemiseen nostan tähän Suomessa jaettavan Valtion tiedonjul-

kistamispalkinnon, joka annetaan onnistuneesta ja ansioituneesta tieteen yleistajuistamisesta. Po-

pulaarista tiedeviestintää arvostetaan ja siihen kannustetaan kaikkia eri alojen tutkijoita. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö myötää kyseisen palkinnon. Palkinnon saaja on joko kirjoittanut korkeatasoisen 

tietoteoksen tai muunlaisen tietotuotteen. (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2021, viitattu 

11.2.2020.) ”Palkinto voidaan jakaa myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tie-

donjulkistamistyöstä” (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2021, viitattu 11.2.2020). 

4.4 Sosiaalisen median alustat 

Kokemusperäinen tietoni on osoittanut, että sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon virheellistä ja 

valheellistakin tietoa. Mielestäni asiantuntijuudelle ja luotettaville tietolähteille ja ennen kaikkea tie-

teellisille faktoille on huutava tarve.  

Sosiaalinen media lisää tieteen näkyvyyttä ja se on tätä nykyä suosittu ympäristö tieteellisen tutki-

mustiedon jakamiseen. Sosiaalisessa mediassa on erilaisia alustoja ja tutkijalla on eri mahdolli-

suuksia oman tutkimuksen yleistajuiseen viestintään. Tutkija valikoi omavaltaisesti itselleen sopivat 

alustat ja sovellukset, joita haluaa käyttää tieteellisen tutkimuksensa jakamiseen. Twitter on sopiva 

kanava tieteellisiin postauksiin, koska siellä on keskimäärin enemmän asiantuntijatöissä olevia ja 

myös eri alojen tutkijoita. Twitterissä tavoittaa yhden osan suuresta yleisöstä. Oulun yliopisto suo-

sittelee käyttämään yliopiston Twitter tiliä. (Sundqvist, haastattelu 2.12.2020.)  

 

Oulun yliopiston olemassa olevalla Twitter-tilillä on suuri määrä seuraajia, joten yksittäinen tutkija 

saa postaukselleen laajaa näkyvyyttä. Instagram on myös yksi varteenotettava viestintäkanava. 
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Tutkija tavoittaa Instagramin kautta nuorempaa lukijakuntaa. Se on tunnetusti opiskelijoiden suosi-

ossa. Oulun yliopistolla on myös käyttäjätilit Snapchatissa ja Tiktok sovelluksessa. (Sundqvist, 

haastattelu 2.12.2020.) Snapchat ja Tiktok ovat vielä hieman uusia alustoja tutkijoille ja ei oikein 

vielä tiedetä, miten niitä voisi hyödyntää. Tiktok on kuulu videoiden postauspalvelu, johon yhtenä 

vaihtoehtona olisi tieteellisten yleistajuisten videoiden postaukset. Tutkijat esittelisivät kiinnosta-

vasti ja yleistajuisesti videoilla omaa tutkimustaan.  

 

Oulun yliopiston viestintätiimin perusajatus on, että tutkijoiden on lähtökohtaisesti parempi viestiä 

Oulun yliopiston brändin alla ja hyödyntää yliopiston olemassa olevia somekanavia, joissa on pal-

jon seuraajia. Oulun yliopiston yhteisillä Twitter, Facebook, Instagram somealustoilla on jo aika isot 

seuraajamäärät eli tutkijat pääsevät helpommalla, kun lähtevät hyödyntämään niitä. Tutkijat voivat 

tuottaa sinne sopivia postauksia tai vinkata viestintätiimiä kiinnostavista tutkimuksista ja postaus-

ehdotuksista. Tutkijat, jolla on jo oma tili voivat tietenkin jakaa postauksia oman tilinsä kautta link-

kaamalla ja merkkaamalla (tägäys) yliopiston tilejä. Oulun yliopiston viestintätiimissä ollaan iloisia 

siitä, kun yliopiston tutkijoita näkyy sosiaalisessa mediassa ja siellä osallistutaan kehittäviin ajan-

kohtaisiin keskusteluihin. (Sundqvist, haastattelu 2.12.2020.) 

 

Yksi varteenotettava vaikuttamisen keino tutkijoille on kirjoittaa blogeja taikka jakaa videoita eli vlo-

geja. Oulun yliopistolla on tarjota tiedeblogeja jo valmiina ja niitä voi käyttää blogipostausiin. Esi-

merkiksi science with artic attidude blogi on ollut hyvin suosittu ja se on hyvä keino saada näky-

vyyttä tutkimukselle, taikka mielipiteilleen. Kyseinen blogi on kasvanut suureksi ja siellä kirjoitettuja 

postauksia on jaettu laajalle. Blogikirjoituksia lukee suuri yleisö ja opiskelijat. (Sundqvist, haastat-

telu 2.12.2020.) 

 

Jos tutkija päättää jakaa tietoa tutkimuksestaan blogien avulla, kirjoittamisen pitäisi olla säännöl-

listä ja jatkuvaa. Yleensä tutkija, joka perustaa oman blogin on aktiivinen kirjoittaja ja tietää, että 

julkisuutta ei saa hiljaiselolla ja harvoin tapahtuvalla bloggaamisella. Tutkijalla täytyy olla asiaa, 

josta kirjoittaa ja jonka avulla haluaa vaikuttaa suureen yleisöön. Blogikirjoitusten ei tarvitse olla 

pitkiä, vaan pääasia on, että niistä löytyy asiaa ja ne on kirjoitettu mielenkiintoisella yleistajuisella 

tavalla.  Blogikirjoituksia jaetaan ahkerasti myös muualle sosiaaliseen mediaan ja jos blogikirjoituk-

sen aihe on lukijoista mielenkiintoinen, se löytää kyllä tiensä laajemmallekin. (Sundqvist, haastat-

telu 2.12.2020.) 
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Vaikuttamisen keinot sosiaalisessa mediassa ovat valtavat. Tutkija voi tuoda tutkimustaan esille 

esimerkiksi erilaisten podcastien avulla. Ehkä maantieteen tutkimusyksikkö haluaa tulla julkisuu-

teen kokonaisena ryhmänä ja perustaa esimerkiksi tiedepodcastin. Kokeilemalla selviää, miten 

podcast saa kuulijoita ja olisiko vaihtoehto yksikölle sopiva. YouTube kanava on myös hyvä vaih-

toehto tutkijalle, joka uskaltaa vaikuttaa ja olla esillä.  

 

Viestintäpalvelu Reddit on mielenkiintoinen alusta. Se on amerikkalainen sovellus ja ennen kaikkea 

keskustelualusta, jossa tutkija voi tuoda omaa tutkimustaan esille. Siellä on mahdollista argumen-

toida tutkimustaan ja päästä keskustelemaan siitä ja saamaan tutkimukselleen myös erilaisia nä-

kökulmia. Keskustelualustalle meneminen vaatii tutkijalta kuitenkin hyvää itsetuntoa ja rauhalli-

suutta, jotta siellä saa asiansa esitettyä ja kykenee argumentoimaan tutkimustaan ja näkökannas-

taan ilman provosoitumista.  

4.5 Tutkimusyksikön verkkosivut 

Opinnäytetyön aikaan osallistuin tutkimusyksikön vastuuhenkilönä Oulun yliopiston uusien ulkois-

ten verkkosivujen pilottihankkeeseen. Pilottihankkeessa suunniteltiin tulevien uusien verkkosivujen 

ominaisuuksia ja sitä, miten sivusto saadaan automatisoidummaksi. Projekti oli haasteellinen ja 

siinä piti ottaa monia eri näkökulmia ja mielipiteitä huomioon. Kokemusperäisenä tietona voin sa-

noa, että tutkimusyksikön tulevat uudet sivut auttavat myös tieteellisen viestinnän popularisointia.  

 

Tutkimusyksikön verkkosivujen nimetty ylläpitäjä on vastuussa sisällöntuottamisesta yhteistyössä 

yksikön kanssa. Valmista yleistajuista materiaalia tutkimuksesta saadaan nopeasti julkisuuteen, 

kun yksikkötasolla ollaan tietoisia siitä, kuka on vastuussa yksikön verkkosivuston päivittämisestä 

ja osin myös sisällöistä. Populaarisen viestimistyylin voisi mielestäni sisällyttää osittain myös yksi-

kön verkkosivuille. Yleistajuisesti kirjoitettu tutkimusjulkaisu, uutinen taikka osio ajankohtaisiin asi-

oihin leviäisi hyvinkin varmasti muihin kanaviin ja aihe ja tutkijat saisivat julkisuutta.  

 

Tutkimusyksikön yksilöllinen viestintästrategia näyttelee tässäkin tärkeää roolia. Maantieteen tutki-

musyksikön verkkosivujen ylläpito ja mielenkiintoinen ja ajankohtainen sisältö vaatii myös suunnit-

telua. Kaikki uutiset eivät suinkaan ole etusivun uutisia. Tutkimusyksikön kannattaakin miettiä, miltä 

yksikön verkkosivujen sisällön tulisi näyttää ja miten sivustolla saadaan suuren yleisön mielenkiinto 

heräämään. Toimenpiteistä voidaan laatia osio yksikön yksilölliseen viestintäsuunnitelmaan. 
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Verkkosivut houkuttelevat suurta yleisöä, opiskelijoita ja uusia tulevia opiskelijoita. Sivujen aktiivi-

nen päivittäminen ja ajankohtaisten asioiden esille tuominen on tärkeää. Oulun yliopisto tarjoaa 

tutkijoille mahdollisuuden työstää oman tutkijaprofiilinsa verkkosivuille. Siihen on tehty oma alus-

tansa, jota tutkijan on helppo käyttää profiilin tekemiseen. Tutkijaprofiilin julkaiseminen on jokaisen 

tutkijan oman harkinnan varassa ja sen visuaalinen ulkonäkö ja sisältö on tutkijan päätettävissä. 

Oulun yliopisto suosittelee tutkijaprofiilin tekoa kaikille tutkijoille. Maantieteen tutkimusyksikössä 

tutkijaprofiilit ovat jo suurimmalla osalla tutkijoista käytössä ja niitä jaetaan ja linkitetään eri kana-

viin.  

4.6 Tapahtumat 

Oulun yliopisto järjestää erilaisia tiedetapahtumia. Suurimpana tieteellisenä tapahtumana tuon 

esille Oulun yliopiston tieteen päivät ja tutkijoiden yön. Tutkijoiden yö on kerännyt jopa yli 4000 

kiinnostunutta kävijää. Tutkijoiden yössä on iso areena tarjolla populaarista tiedettä. Tapahtumaan 

kuuluu työpajoja, luentoja ja esittelyjä eri tieteenaloista. (Pistokoski, haastattelu 8.12.2020.) Tieteen 

päivillä kuullaan Oulun yliopiston tutkijoiden esityksiä omasta tutkimuksesta ja työstä. Maantieteen 

tutkimusyksikkö on ollut tieteen päivillä myös esillä, mutta ehkä tutkijoita voisi aktivoida asiaan 

enemmänkin.  

 

Maantieteen tutkimusyksikkö on järjestänyt säännöllisesi PhD -kokoontumisia. Ehdotuksena onkin 

organisoida seuraavaan kokoontumiseen populaarisesta tiedeviestinnästä kertova luennoitsija, 

vierailija, joka kertoisi yleistajuisen viestinnän haasteista ja siitä, kuinka tiedeviestintää olisi hyvä 

lähteä työstämään tutkijatasolla.  

 

Oulun yliopisto tuo yleistajuista tutkimusta esille ja uutena keinona on Popup-tila Oulun Rotuaarilla.  

Popup on suuren yleisön ja tieteentekijöiden kohtaamispaikka. Kaikkia Popupissa tapahtuvaa kes-

kustelua voi seurata virtuaalilähetyksinä ja suorina sellaisina. Popup on myös olemassa oleva tila, 

jossa voi vierailla. Siellä voi käydä tutustumassa eri koulutusaloihin ja opiskelumahdollisuuksiin. 

(Oulun yliopisto 2021, viitattu 12.2.2021.) 
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Maantieteen tutkimusyksikön on mahdollista tuoda tutkimustaan esille Oulun yliopiston Popupissa. 

Tutkijat, jotka ovat kiinnostuneita kertomaan omasta tutkimuksestaan ja työstään sekä tutkimus-

alasta voivat esittää aiheita Oulun yliopiston Popup viestintätiimiin. Aiheet Popupiin suunnitellaan 

ja valikoidaan, joten tutkijan kannattaa tässäkin asiassa olla omatoiminen ja näyttää kiinnostuksena 

asiaan itsenäisesti. 
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5 POHDINTAA 

Opinnäytetyöni prosessi eteni mielestäni odotetusti ja suunnitelmieni mukaan ja työn valmistumi-

sen aikataulu toteutui suurimmaksi osaksi. Kirjoitusprosessi vei kuitenkin enemmän aikaa kuin ole-

tin, joten raportin valmistuminen pitkittyi hieman.  

 

Olen tyytyväinen valitsemaani laadulliseen tutkimusmenetelmään. Se sopi mielestäni työhön hyvin. 

Pääsin menetelmän avulla tutkimaan tutkimusyksikön tilannetta monelta eri kantilta. Empiirisen tie-

don keruu oli kuitenkin vaativaa ja jatkuvaa aikatauluttamista, mutta sain haastattelut mielestäni 

organisoitua hyvin. Tiedeviestinnästä ja popularisoinnista sekä viestinnästä yleensäkin löytyi paljon 

kirjallisuutta, artikkeleita ja myös muuta materiaalia. Oulun yliopiston intranet osoittautui hyväksi 

tiedonlähteeksi. Lisäksi tiivis yhteistyö toimeksiantajan kanssa takasi työn laadun pysymisen ja väl-

tyin suurimmilta korjauksilta.   

 

Opin uusia näkökulmia tiedeviestintään liittyen. Huomasin populaarisen tieteellisen viestinnän ole-

van nykypäivänä yhteiskunnan kannalta hyvin tärkeää. Tieteellistä tutkimusta ja tutkijoita tarvitaan 

jakamaan asiantuntijuuttaan kansalaisille. Uutena asiana opin sen, että tiedeviestintä jaotellaan 

porrastetusti erilaisiin tasoihin. Kestää oman aikansa, ennen kuin tutkittu tiede saavuttaa populaa-

risen muotonsa.  

 

Se, kuinka paljon yksittäisen tutkijan täytyy tehdä töitä yleistajuisen viestinnän eteen tuli minulle 

myös yllätyksenä. Ja ymmärrän nyt paremmin sitä, miksi ajankohtainen, yhteiskunnallinen ja vai-

kuttava tieteellinen tutkimustieto ei aina tavoita suurta yleisöä.  

 

Jos aloittaisin työn nyt uudelleen, niin varaisin haastatteluja varten enemmän aikaa. Haastattelisin 

ehkä myös useampaa yksikön tutkijaa. Lisäksi haastattelisin ehdottomasti Oulun yliopistoin ulko-

puolista, tiedeviestintään koulutuksen saanutta ja jo työelämässä olevaa henkilöä.   

 

Työni lopputulokseen olen tyytyväinen ja siinä oleva tieto on aitoa ja luotettavaa ja mielestäni hyö-

dynnettävissä hyvin tutkimusyksikön tarpeisiin.  
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