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Viheliäs tiede — ja muita 
vaikeita uutisia, toim.
Mari Heikkilä & Tuukka 
Tammi (Vastapaino, 2020)
Teoksessa parikymmentä tutkijaa ja 
tiedetoimittajaa kertovat kokemuksistaan 
vaikeiden tiedeaiheiden parissa. Osa on 
ollut haastateltavan roolissa, osa 
haastattelijana. 
Moni on saanut lukijoiden vihat päälleen.
Esillä on aiheita, jotka on ymmärretty 
väärin, jotka ovat herättäneet runsaasti 
raivoa tai joista vaietaan. 
Kirjassa kerrottujen kokemusten ja 
omakohtaisten tarinoiden myötä etsitään 
keinoja, miten vaikeista asioista pitäisi 
kirjoittaa ja puhua. 
Kirja tarjoaa eväitä ja tuo uutta 
ajateltavaa niin tieteestä kirjoittaville 
tukijoille, toimittajille kuin kaikille 
tieteestä kiinnostuneille.



Taustaa: tiedeviestinnän muuttuvat 
ajattelutavat



Science Communication: from
understanding to engagement and 

participation (PUS->PES)
• Demands for evidence-based, evidence-driven, or

evidence-informed policy… or policy-based evidence
• Science communication 'escalator model’, identifying 

four dimensions of science communication—> public 
understanding of science (PUS), public awareness of 
science (PAS), public engagement with science (PES) 
and public participation of science (PPS)



What does ’PES’ mean?
• “Simply trying to educate the public about specific science-

based issues is not working. We need to move beyond … a 
paternalistic stance. We need to engage the public in a more 
open and honest bidirectional dialogue about science and 
technology.” (Alan Leshner, Science 2003)

• Making research relevant to its ”end-users”

• Change in approach: Making the stakeholders to participate -> 
to discuss the relevance and implications of research, to 
suggest topics & angles

• Practical applications: science cafes, panels, science slams, 
researchers interacting in social media, blogs & podcasts, 
’citizen science’ – but it is also an attitude.



JA ENNEN MUUTA… SOSIAALINEN 
MEDIA!
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YP:n tiedekahvila teemalla ”tutkija julkisuudessa”



Viheliäs tiededialogi
”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” 
(Tiedeviestinnän kansalliset suositukset 2018)

Mutta entä jos dialogi ei onnistu? Mitä tehdä jos 
vastassa on vähättelyä, vääristelyä ja 
välinpitämättömyyttä? Tai yksinkertaistuksia, 
yliampumisia tai uhkailua?

Mm. Tällaisia reaktioita kohdanneet tutkijat ja 
toimittajat kirjoittavat kokemuksistaan kirjassa 
Viheliäs tiede.



Viheliäisten tiedeaiheiden 
”lajityyppejä”

• Latautuneet, kiivaat aiheet
• ”Tylsät” aiheet
• Hyvin vaikeaselkoiset aiheet
• Vinoutuneet aiheet
• Kiivauden/vinouman taustalla: 

intressiristiriidat, identiteetti/elämäntapa 
(uhka sille), poteroituneet koulukunnat, 
kaupalliset intressit, huono journalismi, 
”herraviha”…



Lopuksi
• Latautuneista tutkimusaiheista – vaikkapa rokotteista, 

susista, metsien hakkuista tai vaihtoehtohoidoista –
kertovat mediajutut aiheuttavat taatusti 
kommenttitulvan ja säpinää, erityisesti somessa. 

• Vaikka kirjoittaja tai haastateltava yrittäisi olla miten 
puolueeton ja pitäytyä tutkitussa tiedossa, osalla 
lukijoista nousevat tunteet pintaan. Silti näistä asioista 
pitää uskaltaa puhua ja kirjoittaa.

• Tiedeviestinnällä on monia areenoita. Some on niistä 
uusin ja monella tapaa haastavin: dialoginen 
tiedeviestintä siellä vaatii taitoa ja malttia – mutta myös 
tukea muulta tiede- ja tiedeviestintäyhteisöltä. 
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Kiitos!




