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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3289. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Lamminmäki, Suvi (Helsingin yliopisto): Tutkijoiden viestintä tutkimusyhteisön
ulkopuolelle kulttuurialalla 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2021-03-
23). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3289

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Tutkijoiden viestintä tutkimusyhteisön ulkopuolelle kulttuurialalla 2018

Aineiston nimi englanniksi: Science Communication to the Public in Cultural Research 2018

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (23.3.2021).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Lamminmäki, Suvi (Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Lamminmäki, Suvi (Helsingin yliopisto)

Aineisto luovutettu arkistoon

22.8.2018

Asiasanat

journalismi; kokemukset; kulttuurijournalismi; kulttuurintutkimus; media; mediakulttuuri; me-
diaympäristö; tiedeviestintä; tieteen popularisointi; tutkijat; tutkimustyö; viestintä
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Humanistiset tieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Joukkoviestimet; Tietoyhteiskunta

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineistossa kulttuurintutkijat kertovat kokemuksistaan tiedeviestintään, tutkimustulosten jul-
kituomiseen ja mediayhteistyöhön liittyen. Pääpaino aineistossa on viestinnässä tiedeyhteisön
ulkopuolelle. Tutkittavat kertovat esimerkiksi julkisista esitelmistä, tiedottamisesta ja haastatte-
luista eri viestimiin. Aineisto on kerätty pro gradu -tutkielmaa varten ja se koostuu seitsemästä
haastattelusta ja kuudesta kirjoitusvastauksesta. Kirjoitusvastauksista kolme lähetettiin suoraan
tutkijalle ja kolme kerättiin Tietoarkiston Penna-kirjoitusaineistojen keruutyökalulla.

Kirjoituskutsussa kulttuurialan toimijoita pyydettiin kertomaan, millä tavoin ja minkä medioi-
den kanssa heillä on ollut yhteistyötä. Tutkittavilta kysyttiin myös yhteistyön sujuvuudesta ja
kokemuksista eri viestintätahojen kuten televisio-, radio- ja lehtitoimittajien kanssa. Haastat-
teluissa käsiteltiin myös sosiaalista mediaa, blogeja ja podcasteja sekä niiden roolia tiedevies-
tinnässä. Tutkittavilta kysyttiin myös arviota omien viestintätaitojen riittävyydestä sekä siitä,
kuinka paljon heidän työhönsä sisältyy viestinnällisiä tehtäviä.

Taustatietoina on kerätty tutkittavan sukupuoli, ikä ja tutkimusala. Aineistosta on tehty html-
versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Kulttuurialan tutkijat, joilla on kokemusta viestinnästä tutkijayhteisön ul-
kopuolelle

Aineistonkeruun ajankohta: 1.4.2018 – 1.10.2018

Kerääjät: Lamminmäki, Suvi (Helsingin yliopisto)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Verkkohaastattelu, Oma kirjoitus tai
päiväkirja: verkon kautta saatu, Muu keruumenetelmä, Penna-kirjoitusaineistojen keruutyökalu
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1.4. Aineiston käyttö

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Aineistonkeruuohjeistus: kirjoi-
tusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Tutkittavat on tavoitettu lähettämällä haastattelu- ja kirjoituskutsu erilaisille kulttuurintutkimuk-
sen alojen sähköpostilistoille ja Facebook-ryhmiin.

Aineiston määrä: 13 datatiedostoa odt- ja txt-muodossa. Aineistosta on tuotettu lisäksi selail-
tava html-versio sekä taulukkomuotoinen csv-versio.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on anonymisoinut haastattelulitteraatit. Lisäksi Tietoarkistossa karkeistettiin tarvittaessa
tutkittavien tutkimusaiheita, paikkakuntia sekä muita epäsuoria tunnisteita sekä haastatteluista
että kirjoituksista tunnisteellisuuden vähentämiseksi. Tietoarkistossa anonymisoidut kohdat on
merkitty tekstiin tuplahakasulkein.

Julkaisut

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3289

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Esite tutkittavalle
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FSD3289 TUTKIJOIDEN VIESTINTÄ TUTKIMUSYHTEISÖN ULKOPUOLELLE KULTTUURIA-
LALLA 2018

FSD3289 SCIENCE COMMUNICATION TO THE PUBLIC IN CULTURAL RESEARCH 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



Hei! 
  
Teetkö paraikaa, tai oletko aiemmin tehnyt, tieteellistä tutkimusta kulttuuria tutkivilla aloilla? 
Millaisia kokemuksia sinulla on tutkimustyösi jakamisesta tutkijayhteisön ulkopuolelle? Millainen 
on sinun suhteesi tiedeviestintään? Tuntuuko sinusta että olisi hyödyllistä kuulla muiden tutkijoiden 
kokemuksia aiheesta, tai päästä jakamaan omia kokemuksiasi aiheesta? Nyt siihen on mahdollisuus! 
  
Olen tekemässä kansatieteen pro gradu -tutkielmaani Helsingin yliopistoon ja kerään aineistoa 
tiedeviestintään liittyen. Tarkastelen tutkijoiden kokemuksia tutkijayhteisöstä ulospäin 
suuntautuvista viestintätilanteista. Olen kiinnostunut kuulemaan, mitä tutkijat haluavat 
tutkimuksestaan viestiä ja miten: Viesti muodostuu suhteessa viestittävän tutkimuksen luonteeseen 
ja tutkijan mahdollisiin tavoitteisiin. Lisäksi analysoin sitä, miten viestinnän kohde ja sen tieteen 
yleistajuistaminen vaikuttaa viestinnän sisältöön. 
  
Olen kiinnostunut mm. seuraaviin kysymyksiin liittyvistä aiheista, mutta kertomukset ja esimerkit 
mistä tahansa aihepiiriin liittyvistä kokemuksista ovat erittäin tervetulleita: 

•      Millaista yhteistyötä olet tehnyt eri viestimien kanssa? Miten yhteistyö on sujunut? 
•      Miten etenet jos haluat saattaa tutkimuksesi laajemman yleisön tietouteen? 
•      Ovatko jotkin viestintätavat tai -välineet mielestäsi sopivampia tieteellisen tiedon jakamiseen kuin 

toiset? 
•      Käytätkö/oletko käyttänyt sosiaalista mediaa työstäsi viestimiseen? Miten esität tutkimustuloksesi 

sosiaalisessa mediassa? 
•      Kirjoitatko työstäsi blogia tai pidätkö videoblogia? 
•      Miten valmistaudut esimerkiksi lehtihaastatteluun? 
•      Täytyykö tutkimusalasi aiheita mielestäsi yleistajuistaa? Kiinnostavatko alasi aiheet median eri 

toimijoita? 
•      Muutatko tapaasi kertoa tutkimustyöstäsi kohteen vaihtuessa? 
•      Miten merkittävä osa työtäsi tiedeviestintä on? Millaisena koet omat viestinnän taitosi? 
 

  
Tutkimukseen voi osallistua kirjallisesti kirjoittamalla vastauksen yhteiskuntatieteellisen 
tietoarkiston Penna- aineistonkeruutyökaluun (https://services.fsd.uta.fi/penna/tutkijaviestinta/7) tai 
lähettämällä minulle sähköpostia. 
 
Pennaan vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Tällöinkin kirjoituksesi arkistoidaan vain mikäli annat 
siihen suostumuksen. Huomioithan että Pennaan kirjoitetussa vastauksessa ei saa olla itseen tai 
kolmansiin henkilöihin liittyviä tunnistetietoja. Tutustu myös Penna- palvelun käyttöohjeisiin 
huolellisesti ennen vastauksen laatimista. Linkki käyttöohjeisiin löytyy sivun yläpalkista. 
  
Erityisen kiinnostavia tutkimukseni kannalta olisivat käytännön esimerkit kohtaamisista. Ottaisinkin 
kiitollisena vastaan myös mahdolliset omasta tutkimuksesta julkaistut artikkeli- tai tallenne-
esimerkit. Tällöin toivoisin sähköpostitse kopion artikkelista/tallenteesta tai linkin siihen ja 
kommentaarin kyseiseen artikkeliin/tallenteeseen. Tämä tietenkin edellyttäisi tutkimukseen 
osallistumista omalla nimellä. Lähetettyjä artikkeleita tai niiden kommentaareja ei arkistoida 
Yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon. 
Kuitenkin myös yleisemmän tason pohdinnat aiheesta ovat erittäin tärkeitä tutkimukseni kannalta. 
  
Mikäli vastaat sähköpostitse, kerro taustatiedoiksi sukupuolesi (mies, nainen, muu), ikäsi, mihin 
laajempaan tieteenalaan (esim. kansatiede, folkloristiikka, arkeologia jne.) tutkimusalasi kuuluu 



sekä saako vastauksesi arkistoida Tietoarkistoon myöhempää tutkimus- opetus-, ja opiskelukäyttöä 
varten. 
  
Mikäli taas haluaisit tulla haastatelluksi, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella, 
niin sovimme haastattelun yksityiskohdista. 
  
Vastausten pituudella ole ylä- tai alarajaa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilötietoja 
käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun 
tarkoitukseen. Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista/haastatteluista julkaistaan 
esimerkkiotteita. Tutkielmani aiheesta valmistuu lukukauden 2018/2019 aikana. Tutkielmaani 
varten toivon saavani vastauksenne viimeistään 31.5.2018, mutta otan mielelläni kirjoituksia tai 
yhteydenottoja vastaan vielä myöhemminkin kesän 2018 kuluessa. 
  
Tutkimuksen valmistuttua kaikkien suostumuksensa antaneiden kirjoitukset ja haastattelulitteraatit 
arkistoidaan anonymisoituina Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus- 
opetus-, ja opiskelukäyttöä varten. Arkistoituja kirjoituksia tutkimusaineistonaan käyttäviltä 
edellytetään aineiston käyttöä koskeva kirjallinen käyttöehtositoumus. Kerro kirjoituksesi alussa, 
saako oman kirjoituksesi arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon. Mikäli et anna 
suostumustasi arkistointiin, kirjoituksesi hävitetään yllä mainitun tutkimuksen valmistuttua. 
  
Jos sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseen tai tutkimuskutsuun liittyen tai haluaisit osallistua 
tutkimukseen haastattelulla, voit olla yhteydessä minuun puhelimitse tai sähköpostilla. Alla 
yhteystietoni. 
  
Suvi Lamminmäki 
  
[[Yhteystiedot poistettu]] 
  
  
Kiitokset mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi! 
 



Liite B

Haastattelukysymykset
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FSD3289 TUTKIJOIDEN VIESTINTÄ TUTKIMUSYHTEISÖN ULKOPUOLELLE KULTTUURIA-
LALLA 2018

FSD3289 SCIENCE COMMUNICATION TO THE PUBLIC IN CULTURAL RESEARCH 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



Tiedettä viestimässä – Tutkimustyöstä kertominen tutkijayhteisön ulkopuolelle 
 
Arvoisa [[järjestön]] jäsen! 
 
Teetkö paraikaa, tai oletko aiemmin tehnyt tieteellistä tutkimusta? Millaisia 
kokemuksia sinulla on tutkimustyösi jakamisesta tutkijayhteisön ulkopuolelle? 
Millainen on sinun suhteesi tiedeviestintään? Tuntuuko sinusta että olisi 
hyödyllistä kuulla muiden tutkijoiden kokemuksia aiheesta tai päästä 
jakamaan omia kokemuksiasi aiheesta? Nyt siihen on mahdollisuus! 
 
Olen tekemässä kansatieteen pro gradu -tutkielmaani Helsingin yliopistoon ja 
kerään aineistoa tiedeviestintään liittyen. Tarkastelen tutkijoiden kokemuksia 
tutkijayhteisöstä ulospäin suuntautuvista viestintätilanteista. Olen kiinnostunut 
kuulemaan, mitä tutkijat haluavat tutkimuksestaan viestiä ja miten: Viesti 
muodostuu suhteessa viestittävän tutkimuksen luonteeseen ja tutkijan 
mahdollisiin tavoitteisiin. Lisäksi analysoin sitä, miten viestinnän kohde ja sen 
tieteen yleistajuistaminen vaikuttaa viestinnän sisältöön. 
 
Olen kiinnostunut mm. seuraaviin kysymyksiin liittyvistä aiheista, mutta 
kertomukset ja esimerkit mistä tahansa aihepiiriin liittyvistä kokemuksista ovat 
erittäin tervetulleita: 

 • Millaista yhteistyötä olet tehnyt eri viestimien kanssa? Miten 
yhteistyö on sujunut? 
 • Miten etenet jos haluat saattaa tutkimuksesi laajemman 
yleisön tietouteen? 
 • Ovatko jotkin viestintätavat tai -välineet mielestäsi 
sopivampia tieteellisen tiedon jakamiseen kuin toiset? 
 • Käytätkö/oletko käyttänyt sosiaalista mediaa työstäsi 
viestimiseen? Miten esität tutkimustuloksesi sosiaalisessa mediassa? 
 • Kirjoitatko työstäsi blogia tai pidätkö videoblogia? 
 • Miten valmistaudut esimerkiksi lehtihaastatteluun?  
 • Täytyykö tutkimusalasi aiheita mielestäsi yleistajuistaa? 
Kiinnostavatko alasi aiheet median eri toimijoita? 
 • Muutatko tapaasi kertoa tutkimustyöstäsi kohteen 
vaihtuessa? 
 • Miten merkittävä osa työtäsi tiedeviestintä on? Millaisena 
koet omat viestinnän taitosi?  
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FSD3289 TUTKIJOIDEN VIESTINTÄ TUTKIMUSYHTEISÖN ULKOPUOLELLE KULTTUURIA-
LALLA 2018

FSD3289 SCIENCE COMMUNICATION TO THE PUBLIC IN CULTURAL RESEARCH 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



H: Onko tämmöisestä, puhutaanko siitä paljon että pitäisi pitää tämmöisiä blogeja tai videoblogeja tai 
että tuleeko niinku tuleeko esimerkiksi yliopistolta sitten tämmöistä vinkkiä että kuulepas tutkija teepäs 
näin? 
 
I: No tuota ei ehkä vielä kovin paljoa sitä painetta tule yksittäisille tutkijoille mutta esimerkiksi 
laitosten näkyvyys niin siihen siihen satsataan ainakin täällä meilläkin meillekin nyt ollaan ollaan 
somemaailmassa mukana ja sit just näitä laitoksen oma blogi sarjaa sinne pitäisi kirjoittaa ja ja tällaista 
että kyllä se niinku koko ajan enemmän ja enemmän on tulossa että pitää niinku nostaa omaa häntäänsä 
eikä jäädä tuleen makaamaan niin sanotusti.  
 
[Keskeytys haastattelussa]  
 
H: Tuota tuota joo no se onkin niin se on tietysti varmaankin hyvinkin tämmöisen hyvinkin paljon 
myös resurssikysymys tämmöinen, että, miten, miten on aikaa sitten tämmöiseen viestintään ja, ja onko 
siihen niinku käytännössä miten miten käytännössä sitten tämmöiseen että esimerkiksi että yliopistolla 
jos tutkija aikaa menee siihen haastatteluihin ja semmoiseen että pystytäänkö ne niihin projekteihin 
sitten vai onko se sitten tutkijan oma aikaa.  
 
I: Ei kyllähän meille ihan esimerkiksi työsuunnitelmaan voi laittaa niin kuin tämmöiseen 
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, joihin sitten, sitten liittyy vaikka tämmöiset populaari blogit tai 
just median kanssa yhteistyö, ei tietenkään nyt hirmu isoja tuntimääriä, mutta kuitenkin kuitenkin nyt, 
että, että se katsotaan niin kuin osaksi että sitä työnkuvaa ja eri ja erityisesti sitten juuri tutkijoilla. 




