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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?  

 


