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Tiedeviestintä
laajasti
ymmärrettynä:

Tutkimus-
pohjaiseen tietoon 
perustuva 
vuorovaikutus ja 
viestintä

• Toiset tieteentekijät tutkijan 
omalla alalla: kotimainen ja 
kansainvälinen tiedeyhteisö

• Toiset tieteentekijät oman alan 
ulkopuolella: tieteidenvälinen 
yhteistyö

• Opiskelijat

• Tieteen ulkopuoliset tahot

• Sidosryhmät, asiantuntijat

• Muut yleisöt ja kohderyhmät

• Viestinnän ja 
vuorovaikutuksen toimijat 
(viestintäasiantuntijat, 
toimittajat, kustantajat, 
kirjastoalan edustajat ym.)



Tiedeviestinnän
tehtävänä aina
pyrkimys tiedon
saavutettavuuteen

(tiedollinen
kumppanuus)

Pahkasika 3/1989



Tieteentekijän 
haaste:

kahden 
erilaisen 
asiantuntija-
position välillä 
liikkuminen

• Tutkijana: tieteellisen tiedon 
tuottaminen; spesifi asiantuntijatiedon 
käsittely

• Asiantuntijana: tutkimustiedon 
tulkitseminen; asiantuntijatiedon 
laajempi kontekstualisointi

• Tieteellinen‒yleistajuinen jatkumona 
(Bucchi 1998; Strellman & Vaattovaara 
2013; Väliverronen 2016)

• ”Yhteisen tietotaustan harhan” vaara 
(Mustajoki 2013)

• dialogisuus/oppimislähtöisyys vs. 
sisältölähtöisyys orientaatioina (Nevgi
2013; vrt. myös Bucchi 1998)



”Termejä ei saisi kadottaa, jotta 

yhteys säilyisi. Pitäisi oikoa, 

mutta samalla olisi vältettävä 

metsään menevää mutkien 

suoristamista.”

Tutkija Tiedeviestinnän käytänteet 

-kurssin keskustelussa

”Jännitän monesti tutkimuksista 

kirjoittamista toimittajan työssä, 

sillä pelkään, että vedän mutkia 

liialti suoriksi.”

Toimittaja Tiedeviestinnän 

käytänteet -kurssin keskustelussa

Tarkoituksenmukaisinta reittiä ajaminen

Tiedon käsittely ajallis-paikallista tilaa, yleisö(je)n / 
osallistujien ennakko-oletuksia ja viestinnän 

tavoitetta vasten
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Mutkia
tarkoituksen-
mukaisilla
reiteillä

• Käytetyt käsitteet – mukana 
raahautuvat maailmankuvat 
(Bal 2002)

• Monitieteisyys – helpommin 
sanottu kuin tehty (Kivimäki 
2020)

• Monikielistyvä yhteiskunta ja  
inklusiivinen tutkimus

• Inklusiivinen yliopisto

• Kohdeyleisöjen 
tunnistaminen?



Herkkää, ei
jyrkkää

• Yleisohjeiden 
käyttökelpoisuuden harha

• Käsitteiden kontekstin 
tunnistaminen

• Monitieteisyyden 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen

• Tilanneherkkä translatorisuus

• Fleksikielisyys

• Kuuntelu



Millä kielellä
mennään?

Pohdittavaksi ja
keskusteltavaksi

1) Millaiset tieteen 
kielentämisen näkökulmat, 
ilmiöt tai kysymykset ovat 
sinun positio(i)ssasi
ajankohtaisia / tärkeitä?

2) Mihin tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota? 
Millaisia asioita tulisi ratkaista 
tai kehittää?
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