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Ihmisen elämä jaetaan yleensä lapsuuteen, nuoruuteen, keski-ikään ja vanhuuteen. 
Keski-ikäisyytensä ihminen tyypillisesti myöntää täytettyään 50, ja samoihin aikoihin 
osalla herää ajatus muistelmien kirjoittamisesta. Koiran elämänkaaressa on samat vaiheet, 
mutta ne tulevat nopeammin: koira saavuttaa keski-iän jo noin viisivuotiaana.

Tutkimuskeskus Cometin elämänkaari sijoittuu johonkin ihmisen ja koiran välille. 
Ensimmäiset 15 vuotta se eli nuoruuttaan muistelematta menneitä ja keskittyi päivittäi-
seen tekemiseen. Viidentoista vuoden iässä katse kuitenkin kääntyi myös taaksepäin, ja 
merkkipäiväjuhlia alettiin viettää viiden vuoden välein. Nyt 25-vuotiaana Comet on autta-
matta keski-ikäinen, ja niinpä muistelmatkin on saatu kasaan.

Muistelmat  koottiin samalla menetelmällä kuin miten Comet itsekin on rakentunut: 
tekemällä. Idea syntyi Cometin ”torstaikahveilla” tai niiden liepeillä, ja sitten kyseltiin enti-
siä ja nykyisiä cometlaisia julkaisua tekemään. Jutun juoni ei perustunut minkäänlaiseen 
strategiseen suunnitteluun tai painopistealueiden määrittelyyn. Kirjan nimeksi sovittiin 
”Tarinoita Cometista” ja jokainen sai kirjoittaa mitä halusi.

Erityisen aktiivisiksi hankkeessa osoittautuivat Cometin jo eläköityneet veteraanit. 
Erityisesti Ari Heinonen, Heikki Luostarinen, Kaarle Nordenstreng ja Pentti Raittila kävi-
vät läpi arkistojaan ja kaivoivat sieltä kiinnostavimpia asioita päivänvaloon.

Historiikin ei siis ole tarkoitus olla varsinaista historiankirjoitusta, vaan pikemminkin 
monimuotoinen kokoelma Cometiin liittyviä tarinoita, kukin kirjoitettu kirjoittajan omasta 
näkökulmasta, omaan tyyliin ja omalla vastuulla.

Lopputulos on hieman rosoinen, mutta sillä tavalla arvokas, että näin saatiin talteen 
paljon arkisto- ja muistitietoa Cometin omalla tavallaan ainutlaatuisesta, omin voimin 
yliopiston suojiin rakennetusta tutkijayhteisöstä.

Cometin nimi on matkan varrella muuttunut pariin otteeseen. Se perustettiin nimellä 
Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö. Sitten nimi lyhennettiin Journalismin 
tutkimusyksiköksi. Viimeiset vuodet nimi on ollut Journalismin, viestinnän ja median 
tutkimuskeskus Comet, Tutkimuskeskus Comet tai vain Comet. Tässä historiikissa käyte-
tään yleensä kuvattavan ajankohdan mukaista nimeä.

Tässä julkaistavat muistelot on tarkoitettu mahdollisten myöhempien historiikkien 
ponnahduslaudaksi. Nämä tekstit eivät siis ole enempää Cometin kuin sen historiankirjoi-
tuksenkaan päätepiste. Comet kiittää kaikkia historiikkiprojektiin tähän mennessä osal-
listuneita.

Esa Reunanen & Mari Pienimäki

Saatteeksi
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Journalismi ja media on ollut Tampereen yliopiston ja sen edeltäjän Yhteiskunnallisen 
Korkeakoulun keskeisiä opetus- ja tutkimusaloja läpi historian, vuodesta 1949 lähtien 
osana yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa. Yksi tiedekunnan suurimmista yksiköistä oli 
kommunikaatiotutkimuksen/tiedotustutkimuksen laitos, joka vuodesta 1969 lähtien 
kattoi rinnakkaiset oppiaineet – lehdistö- ja tiedotusopin ja tiedotusopin (radio- ja 
tv-opin) – ja joka niiden yhdistyttyä 1975 vakiintui nimellä tiedotusopin laitos. Vuonna 
2011 tiedekuntien ja laitosten tilalle tulivat monitieteiset tieteenalayksiköt ja tiedotus-
oppi siirtyi osaksi viestinnän, median ja teatterin yksikköä (CMT). Tämä puolestaan siirtyi 
2017 viestintätieteiden tiedekuntaan (COMS). Sen tilalle taas Tampereen uuden yliopis-
ton myötä tuli 2019 informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC), jossa sijaitse-
vat Viestintätieteiden yksikkö (VITI) ja sen yhtenä tutkimusyksikkönä Comet.

Tiedekuntaympäristöstä ja oppiaineen nimestä riippumatta journalismin ja median 
tutkimusta on harjoitettu osana opettajien – erityisesti professorien ja assistenttien – 
normaalia työtä sekä opiskelijoiden opinnäytteitä. Tutkimuksen työpanos on kasvanut 
sitä mukaa kun opettajien ja opiskelijoiden määrä lisääntyi. 1990-luvulla tämä ’normaali 
tutkimuspanos’ oli jo suuruusluokaltaan toistakymmentä henkilötyövuotta: opettajilla 
yhteensä arviolta kahden, jatko-opiskelijoilla neljän ja graduntekijöillä viiden työvuoden 
verran. Yhtään varsinaista tutkijanvirkaa ei laitoksella ollut, mutta yhteiskuntatieteiden 
tutkimuslaitoksessa 1970-luvun lopulta lähtien vakinaisella tutkijanpostilla ollut Kauko 
Pietilä osallistui useampaan laitoksen projektiin. Tämän lisäksi tutkimusresursseja saatiin 
1970-luvulta lähtien Suomen Akatemialta ja eri säätiöiltä määräaikaisia tutkijoita varten; 
näiden kokonaispanos ylsi parhaimmillaan noin kymmeneen henkilötyövuoteen.

Muuta ulkopuolista rahoitusta saatiin eri projekteihin julkisen ja yksityisen sektorin 
lähteistä. Näistä ensimmäinen oli Yleisradion eri yliopistoissa rahoittama tutkimus tiedo-
tusvälineiden käytöstä vuosina 1965–68. Tampereella siitä vastasivat yhteiskuntatietei-
den tutkimuslaitoksen johtaja professori Yrjö Littunen yhdessä lehdistö- ja tiedotuso-
pin professori Raino Vehmaksen kanssa (tutkijoina Veikko Pietilä sosiologiasta ja Pertti 
Tiihonen lehdistö- ja tiedotusopista). Pienemmistä tilaustutkimuksista ensimmäinen oli 
Tyrvään Sanomille ja Paikallislehtien Liitolle 1965 tehty tutkimus tämän maamme vanhim-
man paikallislehden sisällöstä ja lukijakunnasta (Vehmaksen ohjaamina laudaturtöinä, 
tekijöinä Pirjo Laukkanen ja Erkki Jyrinki).

Kaarle Nordenstreng

Tutkimus ennen tutkimusyksikköä
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1970-luvulle tultaessa tilaustutkimusta tehtiin erityisesti valtiollisille ja kunnallisille 
toimeksiantajille (ensin professori Kaarle Nordenstrengin ja sitten professori Pertti Hemá-
nuksen ohjauksessa). Ensimmäisten joukossa oli Valtioneuvoston kanslia, joka teetti 
1972 tiedotustutkimuksen laitoksella tutkimuksen valtionhallinnon käyttämistä sanoma-
lehdistä sekä ministeriöiden keskusvirastojen ulospäin suuntautuvasta tiedotustoimin-
nasta. Tampereen kaupunki puolestaan tilasi 1973 kunnallisen tiedotuksen perillemenoa 
koskevan tutkimuksen ja Pirkkalan kunta 1975 tiedotustoimintaansa koskevan tutkimuk-
sen. Kouluhallituksen kanssa tehtiin 1975 tutkimussopimus peruskoulun opettajille ja 
lautakunnille suunnatusta tiedotusmateriaalista. Yliopisto solmi 1977 Elinkeinohallituk-
sen kanssa sopimuksen mainonnan informaatiosisältöä koskevan tutkimuksen suoritta-
misesta tiedotusopin laitoksella yhdessä yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen kanssa. 
Sen jatkoksi solmittiin 1978 sopimus mainontaa, tekstimainontaa ja kuluttajavalistusta 
koskevasta tutkimuksesta.

Ensimmäinen ulkopuolelta rahoitettu kansainvälinen projekti oli Unescolle 1972–73 
tehty tutkimus tv-ohjelmistojen rakenteesta eri maissa ja tv-ohjelmavirroista maailmalla 
(tutkijana assistentti Tapio Varis, avustajina graduntekijöitä). Unescon lisäksi rahoitusta 
saatiin Suomen Akatemialta tutkijan palkkaan. Tästä projektista ja sen tuloksia arvioi-
vasta Unescon symposiumista julkaisuineen tuli kaikkien aikojen tunnetuin Suomessa 
tehty tiedotustutkimus. Sen jatkoksi yliopisto allekirjoitti 1975 Unescon kanssa tutki-
mussopimuksen monikansallisista yrityksistä elokuva- ja tv-alalla (tutkijoina Tapio Varis ja 
Thomas Guback Illinoisin yliopistosta). Lisäksi Unescolle tehtiin 1975–76 Suomen osuus 
kansainvälisestä tutkimusprojektista, johon liittyi myös Akatemian tukema median vaiku-
tusta maailmankuvaan koskeva projekti (Veikko Pietilän vetämän hankkeen tutkijana mm. 
Hannu Nieminen). Näiden yhteydessä osallistuttiin Unescon mediatilastojen kehitystyö-
hön (vetäjänä Kaarle Nordenstreng).

Kaikissa ulkopuolista rahoitusta saaneissa tutkimuksissa tutkijoiden työsuhteet 
olivat lyhyitä – tyypillisesti 1–6 kuukauden pituisia – ja niihin osallistui useimmiten myös 
graduntekijöitä. Nämä olivat tutkimukselle ilmaista työvoimaa, joka vastaavasti sai käyt-
töönsä arvokasta aineistoa ja samalla tukea tutkimuksen teossa. Esimerkiksi Unescon 
mediatilastohankkeen yhteydessä 1977 syntyi ryhmägradu (tekijöinä Tapani Elsilä, Juhani 
Ikala, Jussi Jalkanen ja Kari Tervo). Ensimmäinen ja kokoonpanoltaan varmaan kaikkien 
aikojen laajin ryhmägradu tehtiin Yleisradion tukeman Elinolosuhteet, joukkotiedotus ja 

maailmankuva (EJOMA) -hankkeen yhteydessä jo 1974 (tekijöinä Hannele Fabritius, Päivi 
Heinonen, Matti Ijäs, Irma Ikonen, Jouko Joentausta, Eijaleena Melolinna, Immo Pohjola 
ja Hannu Pulkkinen, kolmiosaisessa gradussa sivuja 684 + liitteet).

Samantyyppistä ulkopuolisella rahoituksella tuettua tutkimusta tehtiin läpi 1980-
luvun, mutta nyt yhä enemmän Suomen Akatemian rahoituksella. Professorit saivat 
Akatemialta puolen tai koko vuoden pituisia varttuneen tieteenharjoittajan apurahoja 
ja niiden mukana tullutta rahoitusta tutkimusapulaisten palkkaamiseen. Pertti Hemá-
nuksen aiheena oli objektiivisuustutkimus (tutkimusapulaisena Ilkka Tervonen), Kaarle 
Nordenstrengin aiheena lehdistöteoriat (tutkimusapulaisena mm. Ari Heinonen) ja 
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Veikko Pietilän aiheena viestinnän tutkimuksen oppihistoria. Akatemialla oli myös kilpail-
tuja tutkimusassistentin sekä nuoremman tutkijan posteja, joista muutamat tiedotuso-
pin edustajatkin pääsivät osallisiksi. Myös tilaustutkimuksia tehtiin, vaikka aikaisempaa 
vähemmän; suurimpana Liikenneministeriön 1985 tilaama paikallisradiokokeilun seuran-
tatutkimus (tutkimusapulaisina mm. Iiris Ruoho ja Timo Uusitupa).

Kaiken kaikkiaan tiedotusopillinen tutkimus oli 1990-luvun puoleen väliin mennessä 
varsin runsasta – vähintään yhtä laajamittaista kuin tutkimus sosiologian ja politiikan laitok-
silla. Se perustui pääasiassa laitoksen oman väen aloitteisiin, myös opiskelijoiden ideoihin 
seminaareissa ja käytävillä, mutta ehdotuksia tuli myös ulkopuolisilta – rahoitustarjousten 
kanssa tai ilman. Kaikki yleensä kävi; en muista laitoksen johdon torpanneen yhtään toteut-
tamiskelpoista aloitetta. Toisaalta rahoituksen hankkiminen, tilat ja muut käytännön järjes-
telyt kuormittivat hallintoa, mutta en muista byrokratiankaan asettuneen pullonkaulaksi. 
Ilmassa oli paljon positiivista viritystä, jota tukivat myös tutkimuksen ikuisuuskysymyksistä 
aika ajoin keskustellut laitoksen ”Tieteellinen yhteisö” ja myöhempi jatkokoulutusseminaari 
”Rinki”.

Laitoksen johdon näkökulmasta tutkimus oli kovin hajallaan eikä sen kokonai-
suutta hallinnut kukaan, mutta eipä hallintaa kukaan kaivannutkaan – riitti kun projek-
teissa löytyi. Tutkimusstrategian perään en muista tuossa vaiheessa kenenkään kyselleen, 
tiedekunnasta sen enempää kuin omasta piiristäkään. Edes luetteloa tilaustutkimuksista 
ei tehty; vain jatko-opiskelijoista aiheineen oli tarkat listat. Hajallaan olivat myös tutki-
muksen resurssit: opettajien viroissa ja toimissa,  Akatemiahankkeissa, säätiöiden apura-
hoissa ja tilaustutkimuksissa. Eri merkkisiä viipaleita piti sovitella yhteen, jotta tutkijoiden 
pätkät saataisiin jatkumaan; tässä avuksi tuli useasti työvoimaviranomaisen työllistämis-
tuki ja työttömyyskorvaus – laillisuutta hipoen. Myös opetusvirkojen pilkkominen tarkoi-
tuksenmukaisuussyistä oli tiedotusopissa  maan tapa 1970-luvulta lähtien. 

Kokonaiskuvassa on muistettava, että tutkimus on ollut vain toinen puoli laitoksen 
toimintaa. Se toinen – koulutus, erityisesti toimittajakoulutus – on meillä ollut aina pääl-
limmäisenä ja ammatillinen koulutus opetusjaostotutkintoineen on usein nähty tutkimuk-
sen vastakohtana. Tätä jännitettä ei sosiologialla ja politologialla ollut ja niiden painot-
tuminen tutkimukseen on ollut itsestään selvää. Tiedotusopissa on pitänyt tasapainoilla 
”käytännön” ja “teorian” välillä eikä tutkimuksen asema resurssien jaossa ole ollut pelkkää 
juhlimista. Pitkän päälle tutkimuksen osuus laitoksen tuotoksessa on kuitenkin lisäänty-
nyt ja opetuksen ja tutkimuksen keskinäisriippuvuus on opettajien keskuudessa ymmär-
retty. 

Joka tapauksessa tutkimusyksikölle oli ilmeinen tilaus 1990-luvun puolivälissä. Sitä 
ei kuitenkaan keksitty laitoksen johdossa eikä puuhattu ylhäältä käsin, vaan se syntyi 
spontaanisti lattiatasolla. Laitosneuvoston päätös 20.3.1996 (Liite 1) syntyi läpihuutona 
– vieläpä niin että kolmesta opettajajäsenestä kaksi olivat entisen toimittajatutkinnon 
edustajia.
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Tämä tarina sisältää yksikön alkuaikojen tapahtumiin liittyvistä papereista poimittuja 
otteita. Tekstin aikajänne on noin syksystä 1995 syksyyn 1996. Dokumentteja on refe-
roitu pääosin ilman kaikkitietävää kertojaa ja muistajaa. Lopussa on muutama jälkikätei-
nen miete varhaisvaiheista ja siitä, miten ne nyt muistamme.

Esivaiheita tutkimusyhteistyöstä lehtitalojen kanssa

Ennen Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön perustamista Suomessa oli vain yksi 
sopimustutkimusta tekevä saman alan toimija, Turun kauppakorkeakoulun mediatalou-
den tutkimusryhmä. Kentälle tulivat myöhemmin Taideteollisen korkeakoulun Mediakon-
septilaboratorio ja Jyväskylän yliopiston Mediainstituutti.

Tampereella JTKY:n esivaiheisiin kuuluivat mm. muutamat maisteritason projek-
tiopintojen kurssit, joissa esimerkiksi tutustuttiin journalismikritiikin eri muotoihin ja 
harjoiteltiin “journalismin kehitystyötä yhdessä jonkin tiedotusvälineen kanssa”. Nämä 
olivat tavallaan opiskelijavoimin tehtyjä tilaustutkimuksia, mutta eivät maksullista palve-
lutoimintaa. 

• Sähköliiton Vasama-lehden lukijatutkimus, 1994.
• Projektina Pohjolan Työ; Itä-Savon analyysi. Raportti Kritiikkipajan työskentelystä, 

1995.
• "Ei kehuja ennen kuolemaa". Raportti ay-lehtien toimittajan työstä ja ammatillisesta 

identiteetistä. Toimittaja työssä -projektiopintojen työryhmä, 1996.

Journalismikritiikkiin liittyvää opetusta, täydennyskoulutusta ja seminaaritoimintaa 
oli varsin paljon 1990-luvun alkupuolella. 

Kohti perustamista

Ideapaperi: Jou! Suunnitelma journalismin tutkimus- ja kehityskeskuksen  
perustamiseksi Tampereen yliopistoon. 

Ei päiväystä, mutta todennäköisesti vuodelta 1995. Allekirjoittaja on Eetos [jolla viitattiin 
ontuvaan sanaleikkiin Aatos Erkko on Eetos Arkku]. 

Paperi lähtee liikkeelle siteeraamalla Juhani Peltosen teosta Metsästys joulun alla, 
jossa huudellaan JOU!. Lisäksi siinä selitettiin sanan keskus etymologiaa määrittämällä se 

Ari Heinonen & Heikki Luostarinen

Varhaisvaiheet — katkelmia 
dokumenteista
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paikaksi, joka ankkuroi verkon, mutta kalastusta vaan ei ryöstökalastusta varten.
Keskuksen perusteluksi esitettiin verkkopaikkaan liittyen muun muassa, että ”(…) 

olisi tärkeää, että journalismin tuottajat, toteuttajat, kouluttajat ja tutkijat löytäisivät 
yhteisen paikan ja foorumin vertailla katseittensa eroja ja keskustella niistä.”

”Keskuksen tehtäviin kuuluu:
• Seurata journalismin tutkimusta ja ammatillista keskustelua, välittää se ulkomailta 

Suomeen ja tukea suomalaisen keskustelun välittämistä ulkomaille.
• Toteuttaa yhdessä viestintäyhtiöitten, journalistien yhteenliittymien tai kansalaisjär-

jestöjen kanssa journalismin tutkimukseen, kehittämiseen ja kritiikkiin liittyviä projek-
teja.

• Koota yhteen kustantajia, päätoimittajia, toimittajia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja 
opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan ja hyödyntämään toistensa 
näkemyksiä ja tietoja.”

Esittelyjä kollegoille ja sidosryhmille

Joulukuussa 1995 järjestettiin toimittajakoulutuksen 70-vuotisjuhlat. Juhlaseminaa-
rin yhteydessä tiedotusopin laitos piti tiedotustilaisuuden, jossa esiteltiin muun muassa 
seuraavia hankkeita:

• Journalismin tutkimus- ja kehittämisyksikkö. ”Yksikön avulla laitos pyrkii tehosta-
maan käytännön journalismia palvelevaa tutkimustyötä yhdessä alan järjestöjen, 
viestintäyhtiöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.”

• Journalismietiikan tietopankki EthicNet. [Tämä luotiin vuonna 1993 silloiseen 
Gopher-ympäristöön ja on yhä olemassa: https://research.tuni.fi/ethicnet/]

• Verkkojulkaisu Campus. ”Käytännön toimitustyön kurssilla on opiskelijavoimin tehty 
ensimmäinen koenumero sähköisestä ’yliopiston paikallislehdestä’ nimeltä Campus.” 
Ensimmäinen numero julkaistiin lokakuussa 1995 ja löytyy yhä verkosta: http://web.
archive.org/web/19991008015749/http://www.uta.fi/campus/951/index.html.]

Itse seminaarissa 8.12.1995 Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikköä 
esiteltiin vartin verran ennen vararehtori Olavi Borgin isännöimää glögitilaisuutta.

Helmikuussa 1996 kutsuttiin tiedotusopin laitoksen ”Hyvät työtoverit” koolle: 
”Ajatus journalismin tutkimus- ja kehitystyön yksikön perustamisesta on edennyt. Nyt on 
aika pitää kokous, jossa keskustelemme yksikön organisoinnista ja ensimmäisistä konk-
reettisista hankkeista”. Hankkeista mainittiin ennen muuta ”Aamulehden ehdotus ns. 
Hervanta-projektista, useampivuotisesta yhteistyöhankkeesta, jossa olisi tarkoitus selvit-
tää sanomalehden käyttöä ja yhteisöllistä merkitystä alueella sekä suhdetta verkkojulkai-
suihin”. Lisäksi mainittiin, että viritelmiä on muun muassa Tekesin, VTT:n, alan työmarkki-
najärjestöjen ja Euroopan sosiaalirahaston suuntaan ja että keskusteluja on käyty muun 
muassa Helsingin Sanomien, MTV:n ja SAK:n kanssa. Mutta: ”Osin kyse voi olla tuulen-
tuvan suunnittelusta.”
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Hankesuunnitelma: Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö

Useita versioita, ensimmäiset varmaan vuoden 1995 puolelta, viimeistellymmät vuonna 
1996. Alla olivat Heikki Luostarisen ja Ari Heinosen nimet, mutta paperit oli valmisteltu 
porukalla.

Suunnitelmissa todettiin edelleenkin kestävästi, että ”Suomalaisen journalismin 
kenttä on 1990-luvulla muuttunut varsin nopeasti ja muutostahti saattaa entisestäänkin 
kiihtyä.” Todettiin muun muassa, että sanomalehtien levikit ja mainostulot alenevat, uutta 
toimitustekniikkaa otetaan käyttöön, graafisen viestinnän identiteetti muuttuvassa vies-
tintäympäristössä nousee pohdittavaksi, sähköisen joukkoviestinnän puolella on nähtä-
vissä mm. digitaalitekniikasta aiheutuvia muutoksia ja koko alaa koskettaa uusien digitaa-
listen julkaisumenetelmien esiintulo. [Aamulehti-yhtymän OtaOnline oli avattu 1994 ja 
Taloustutkimuksen mukaan vuonna 1997 eli pari vuotta myöhemmin joka viides suoma-
lainen oli tutustunut Internetiin.]

Lisäksi todettiin, että ”(…) suomalaisen yhteiskunnan erilaiset intressiryhmät, kansa-
laisjärjestöt, puolueet, yritykset jne. arvioivat yhä tarkemmin journalismin suoritusta, 
ja erilaista mediakritiikkiä esiintyy aiempaa runsaammin niin joukkoviestimissä itses-
sään kuin myös yhteiskunnan muissa julkisuuksissa. Hankesuunnitelman mukaan ”(…) on 
käynyt ilmeiseksi tarve kehittää niin ammatillista kuin tieteellistä mediakritiikkiä”. Pape-
rissa viitattiin myös maisteriopintojen kritiikkipaja-projektikursseihin.

Perustettavan yksikön toimintamuodoiksi kaavailtiin journalismin uutiskirjettä 
[ilmestyi sitten nimellä Journalismikritiikin uutiskirje], journalismin tutkimuksen ja kehit-
tämisen dokumentaatiopalvelua, journalismin kehitysprojekteja, journalismin tutkimuk-
sen tukipalveluja, journalismin tutkimusprojekteja, kansainvälistä yhteistyötä sekä semi-
naari-, koulutus- ja julkaisutoimintaa.

Ulkomaisina esimerkkeinä mainittiin New Yorkin yliopiston Project on Public Life and 

the Press sekä Göteborgin yliopiston Publicistik Sed -hanke.
Hankesuunnitelma tuli vuonna 1996 tiedotusopin laitoksen laitosneuvoston käsit-

telyyn, ks. jäljempänä.

Rahaa hakemassa

Marraskuussa 1995 haettiin yksikölle ulkopuolista rahoitusta. Apurahahakemuksen 
Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiölle Tampereen yliopistoon perustettavaa jour-
nalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikköä varten lähetti laitoksen johtaja Kaarle 
Nordenstreng.

Hakemuksessa kerrotaan, että ”(…) on syntynyt suunnitelma perustaa erillinen 
projektiorganisaatio journalismin tutkimus- ja kehitystyön tehostamiseksi. (…) tavoit-
teena on astua ulos yliopiston perinteisesti suljetusta piiristä ja ryhtyä tekemään tila-
ustutkimusta erityisesti lehtiyrityksille sekä muodostaa kansallinen foorumi journalismin 
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tutkijoiden ja tekijöiden yhteistyölle mm. mediakritiikin kehittämiseksi.”
Liitteenä olleen hankesuunnitelman mukaan yksikön käynnistämiseen ”tarvitaan 

200 000 markkaa ulkopuolista rahoitusta”. Säätiöltä ”rohkenemme anoa tähän tarkoituk-
seen puolta perustamissummasta eli 100 000 markkaa”.

Apurahaa ei saatu.

Perustaminen ja organisointi

Yksikkö perustettiin laitosneuvoston päätöksellä

Keskiviikkona maaliskuun 20. päivänä vuonna 1996 tiedotusopin laitosneuvosto kokoon-
tui melko harvalukuisena. Paikalla oli kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme: Kaarle 
Nordenstreng (puheenjohtaja), Esko Salminen ja Esko Lampinen. Kuudesta varajäsenestä 
paikalla oli yksi, opiskelija Anna Kauppi. Esittelijä oli Helvi Miettinen. (Katso liite 1.)

Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin laitoksen määrärahojen käyttösuunnitelma 
sekä tiedotusopin opetussuunnitelma vuosille 1996–97 ja 1997–98. Ilmoitusasioissa 
todettiin muun muassa näin: ”Laitoksen johtaja on 26.2.1996 esittänyt hallintovirastolle, 
että se ryhtyisi toimenpiteisiin laitoksen tutkimus- ja opetushenkilökunnan lomauttami-
seksi ajaksi 26.8.-9.9.1996.”

Esityslistan kohtana 5 oli ”Journalismin tutkimus- ja kehitystyön yksikön perustami-
nen”. Esityksen mukaisesti laitosneuvosto päätti ”perustaa tiedotusopin laitokselle laitok-
sen sisäisenä työnjakona toteutettavan journalismin tutkimus- ja kehitystyön yksikön, 
jonka tehtävänä on

• seurata ja edistää journalismin tutkimusta ja ammatillista keskustelua,
• toteuttaa yhdessä alan järjestöjen, viestintäyhtiöiden ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa journalismin tutkimuksen, kehittämisen ja kritiikin projekteja; sekä
• koota yhteen kustantajia, päätoimittajia, toimittajia, kansalaisjärjestöjä, tutki-

joita ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan ja hyödyntä-
mään toistensa näkemyksiä ja tietoja.”

Yksikön vastuuhenkilöksi laitosneuvosto nimesi tiedotusopin yliassistentin.
Esityslistan seuraavassa kohdassa päätettiin ryhtyä kiireellisesti täyttämään tiedo-

tusopin yliassistentin virkaa, ja sen alaksi nimettiin journalismin tutkimus. Yliassistentilla 
oli yksikön vetämisen ohella muitakin tehtäviä, mutta se oli perusvoimavara, jonka avulla 
toiminta käynnistyi ja pyöri. Tuota resurssia pätkittiin ja lohkottiin niin, että siitä riitti 
moneen lähtöön ja tarpeeseen. Tällä tavoin tutkimusyksikön vetäjänä tuli toimineeksi noin 
kymmenen vuoden aikana kahdeksan ihmistä: Heikki Heikkilä, Ari Heinonen, Risto Kune-
lius, Heikki Luostarinen, Pentti Raittila Esa Reunanen, Janne Seppänen ja Esa Sirkkunen. 
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Johtaminen vakiintui vuonna 2007, kun Pentti Raittila nimitettiin yliassistentiksi ja aloitti 
pitkän kautensa yksikön tutkimusjohtajana. Vuosina 2015–2019 johtajana toimi Katja 
Valaskivi.

Johtoryhmäkin syntyi

Kesällä 1996 hahmotettiin uuden yksikön hallintoa. Perjantaina 28.6.1996 pidettiin 
kokous, jossa olivat läsnä Heikki Luostarinen (pj.), Ari Heinonen, Risto Kunelius, Esa Sirk-
kunen ja Helvi Miettinen, joka laati kokouksesta muistion. Tämä kokous päätti, että yksi-
kön johtoryhmään kuuluvat projektin vastuullinen tutkija, laitoksen johtaja, yksikön 
johtaja ja amanuenssi. Johtoryhmän kokoukset päätettiin pitää kaikille avoimina. [Sitä, 
miksi koolla olivat juuri nuo henkilöt ja millaisin valtuuksin he toimivat, ei ole tietoa. 
Mahdollisesti omin luvin.]

Tutkijapankkikokous eli yksikkökokous eli ideakokous päätettiin pitää kahdesti 
vuodessa. Henkilöstöasioitakin käsiteltiin: ”Sovittiin, että se joka tutkijat rekrytoi myös-
kin katsoo heidän peräänsä.”

Laitosjohtaja delegoi valtaa yksikölle

Uuden yksikön kannalta oli tärkeätä, että se sai omaa valtaa. Yksikkö oli tavallaan olemassa 
vain sen varassa, että ”sisäisellä työnjaolla” se perustettiin tiedotusopin laitokselle. Tosi-
asiallista liikkumatilaa se sai, kun tiedotusopin laitos käytti hyväksi yliopiston johtosään-
nön mainintaa, jonka mukaan ”laitoksen johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian 
määräämänsä virkamiehen ratkaistavaksi”. 

Tiedotusopin laitoksen johtajan (Nordenstreng) päätös D 9/96 (30.8.1996) siirsi 
Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön vastuuhenkilölle muun muassa ”yksikön 
toiminnan kannalta tarpeellisista” enintään vuoden kestävistä virkasuhteista ja työsopi-
mussuhteista päättämisen ja virkamatkamääräysten antamisen.

Samassa päätöksessä vahvistettiin yksikön työnjako. Siinä määriteltiin yksikön 
vastuuhenkilön, yksikön johtoryhmän, projektin vastaavan tutkijan, amanuenssin ja 
talousasioita hoitavan toimistosihteerin tehtävät.

Niin ikään laitoksen johtaja vahvisti yksikön arkistosäännön eli sen, mitä asiakirjoja 
säilytetään, missä ja kuinka kauan ja ennen kaikkea, kuka kunkin asian hoitaa.
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”Journalismitutkimuksen kysyntä yllätti”

Syyskuussa 1996 käynnissä viisi projektia

”Ei yleiseen jakeluun” -merkinnällä varustettu asiakirja 1.9.1996 listasi tuolloin käynnissä 
olleet yksikön projektit:

Lähiöjournalismi: Tutkimus- ja kokeiluhanke journalismin yleisösuhteesta. Tilaaja 
Kustannus Oy Aamulehti. Vastuuhenkilö Risto Kunelius. Tutkijat Iina Hellsten, Seija Ridell, 
Mika Renvall, Tuula Puranen.

Kansallisen Multimediaohjelman (KAMU) tavoitetutkimushanke Integroituva julkai-
seminen multimediaverkossa (IMU). Tilaajat ja rahoittajat: Tekes, alan teollisuus ja TT 
tietotekniikka. Vastuuhenkilö Hannu Vanhanen.

Tietokoneavusteisen tiedonhankinnan kehittäminen journalistisessa työssä 
(GRAM-projekti). Tilaaja: GRAM-projekti (Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan 
tutkimus- ja koulutuskeskus/Graafisen Teollisuuden Liitto ja sen jäsenyritykset). Osa rahoi-
tuksesta Euroopan Sosiaalirahastolta. Vastuuhenkilö Ari Heinonen, projektin työntekijä Sari 
Hyvärinen.

Palstoilta biteiksi – johdatusta verkkojournalismiin. Tilaaja: Verkkolehti-projekti 
(Sanomalehtien Liitto ja sen eräät jäsenlehdet), Tekes. Vastuuhenkilö Ari Heinonen, tutki-
jat Esa Sirkkunen, Mika Halttu, Harri Mäkinen, Ari Isokääntä.

Uuden viestintäteknologian toimitusympäristö. Rahoittaja: Opetusministeriö/
Euroopan Sosiaalirahasto. Vastuuhenkilö Ari Heinonen.

Yli kahden miljoonan arvosta hankkeita

Lokakuussa 1996 (15.10.1996) tiedotusvälineille lähetettiin yliopiston tiedotuksen kautta 
kahden liuskan tiedote. Siinä yliassistentit Risto Kunelius ja Ari Heinonen kertoivat muun 
muassa näin:

”Journalismin tutkimuksen kysyntä on osoittautunut oletettua suuremmaksi. Tampereelle 

keväällä perustettu journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö on solminut syksyyn 

mennessä kuusi tutkimusprojektia. Niiden rahallinen arvo on yli kaksi miljoonaa markkaa. 

Yksikön tutkimushankkeet kattavat laajan alueen multimediasta ja tietoverkoista 

lähiöjournalismiin.”

Tiedotteessa kerrottiin edellisessä kohdassa mainituista hankkeista sekä Sähköisten 
lähteiden hakemisto -hankkeesta.

[Vertailun vuoksi: Keväisessä laitosneuvoston kokouksessa (ks. kohta 3.1.) todet-
tiin yliopiston rehtorin osoittaneen tiedotusopin laitokselle vuodeksi 1996 toiminta-
menomäärärahaa noin 7,7 miljoonaa markkaa.]
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Ainejärjestön Gonzo-lehti teki jutun uudesta yksiköstä.
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Jälkiviisautta

Yksikön ensimmäiset toimintavuodet muistuttivat juuri käyntiin polkaistun start up 
-yrityksen vaiheita: oli innovaatio, intoa, toiveita ja paljon suunnitelmia. Kokemuk-
sen puutteen korvasi kuitenkin hyvä onni ja se, että taustalla oli muutama enkelisijoit-
taja pääomittamassa yksikköä. Pääoman laatu oli kulttuurista, ja se avasi ovia ja auttoi 
viemään yksikön asiaa eteenpäin niin mediakentällä kuin oman yliopiston sisällä.

Yksikköä alettiin markkinoida vilkkaasti sekä mediayrityksille että alan järjestöken-
tälle. Lähin viiteryhmä oli Journalistiliitto, jonka kanssa keskusteltiin mm. Journalismin 
päivien järjestämisestä. Seminaari-ideamme vuodelle 1997 oli virkeä: ”Journalismin lopun 
aika?”. Kestävä otsikko sikäli, että sitä olisi voinut käyttää jokaisen kuluneen 25 vuoden 
aikana.

Markkinointi ja projektien hankinta toi toimintaan start up -yrityksen elämään 
kuuluvaa jännitystä ja onnistumisen iloa – jos kohta myös pettymyksiä ja epävarmuutta. 
Tämä pienyritysmentaliteetti (2000-luvulla vertasimme yksikköä jo Ylöjärvellä sijaitse-
vaan tunnettuun Mäkkylän perunatilaan) oli yksi syy hankauksiin yliopiston hallinnon 
kanssa. Sen toimintalogiikka oli toinen.

Jälkeenpäin on ollut helppo tulkita, että yksikön perustamisessa vuonna 1996 oli 
kyse lamavuosien kolhuista ja halusta ottaa kohtalo omiin käsiin, luoda omaan osaami-
seen pohjaavia työpaikkoja. Ari Heinonen piti helmikuussa 2000 yksikön seminaarissa 
esityksen, jossa hän sanoi mm. näin: 

Uuden yksikön webbisivu. Vuosi 1997.
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”Ajattelimme [siis yksikköä perustettaessa], että Yksikön avulla voitaisiin luoda edellytyksiä 

saada ainakin leipää ja särvintä tutkijoille, ja samalla mahdollisuuksia pätevöityä tutkijan 

tehtävissä sellaisissa ympyröissä, jotka tuntuvat mielekkäiltä.”

Heinonen taustoitti: ”Akatemian tutkimusrahat menevät pääasiassa nimekkäiden 
varttuneiden tutkijoiden johtamille megahankkeille, joissa tutkimusviritykset heijastavat 
vetäjiensä intressejä”. Selvää kapinaa tai ainakin napinaa!

Heikki Luostarinen jatkoi samaa leipä ja särvin -teemaa yksikön 20-vuotisjuhlissa 
vuonna 2016 lisäten siihen pari ajatusta:

”Tavoitteena oli alhaalta ylöspäin rakentuva tutkijayhteisö, ei tutkimusorganisaatio. 

Ja hieman aatettakin oli mukana: ideana oli Robin Hood -hengessä saada rahaa 

mediayrityksiltä ja käyttää mahdolliset ylijäämät niiden kritisointiin.”

Mutta ajattelimmeko todella jo perustamisen vuosina laman tappamista, Robin 
Hoodia tai tasaveroisuuteen perustuvaa organisaatiota? Vai onko kyseessä vain hyvä 
tarina, jonka jokainen pk-yritys yrittää sepittää omasta menneisyydestään? Niin hyvä 
tarina, että aloimme uskoa siihen itsekin?

Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön perustajia journalismin äärellä. Vasemmalta: 

Heikki Luostarinen, Risto Kunelius, Ari Heinonen, Kaarle Nordenstreng ja Hannu Vanhanen.
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Mukana ollut varmistaa, että kyse ei ole muistiharhasta:

“Mielestäni kuulin tämän tarinan – tai silloin vielä idean – jo ennen sitä kun elokuussa 

-97 tulin itse mukaan. Ei siis mikään jälkisepite. En muista puhuttiinko laman 

tappamisesta, mutta kyllä ajatus alhaalta lähtevästä organisoitumisesta, epämuodollisesta 

toimintakulttuurista ja  kaveripiirin itsensä työllistämisestä oli mukana.”

Toinen mahdollinen muistiharha on se, että asiat hoidettiin alkuvuosina epämuodol-
lisesti ja byrokratia oli kevyttä. Lupia ei kyselty eikä toiminnan valtuuksia mietitty. Oma 
tupa, oma lupa. Hyvin mahdollista on kuitenkin se, että meidän ei tarvinnut miettiä byro-
kratiaa siksi, että amanuenssi Helvi Miettinen, laitoksen johtajat Kaarle Nordenstreng ja 
Veikko Pietilä sekä tiedekuntasihteeri Ritva Torniainen tekivät sen puolestamme.

Tampereen yliopiston sisällä Comet on tehnyt yhteistyötä ja edunvalvontaa useiden 
muiden tutkimusyksikköjen ja -keskusten kanssa. Tieteentutkimuksen yksiköltä saatiin 
opiksi tärkeä tieto hallitsemattoman laajenemisen riskeistä; yksikkö joutuu miettimään 
kaiken uusiksi nimeään myöten, kun rahoituksen saa toinenkin tutkija.

Yksikön kulttuuriin kuului alusta lähtien myös alan ulkomaisten laitosten benchmark-
kaus ja kaiken kähveltämisen arvoisen kääntäminen. Toisin päin oli hiljaisempaa: kukaan 
ei ulkomailta tullut kopioimaan meidän konseptiamme tai ostamaan meitä pois markki-
noilta.

Tarinan alussa mainituista alan tutkimuskeskuksista on olemassa enää vain Comet. 
Konkurssia ei tullut, vaikka sitä joka vuosi odotettiin.

Kalifi ja suurvisiiri

Katkelmia eräästä sähköpostikeskustelusta, 

jossa pohdittiin yksikön toimihenkilöiden 

tehtävänimikkeitä. Vuosi ei ole tiedossa.

Esillä olivat tutkimusjohtaja, tutkimuspäällikkö, 

projektijohtaja, tutkimuskoordinaattori, johtaja, 

vastuuhenkilö, mutta muutkin:

Esa R.: ”Kalifi olisi muuten hyvä, mutta sitten 

jonkun pitäisi olla suurvisiiri.”

Pentti: ”Kalifia emme ehkä käytä kirjallisissa 

versioissa.”

Risto: ”Ja vaikka kalifia ei olekaan, voi Kalle olla 

suurvisiiri.”

Taskurahoja laitokselle

Sähköpostitulosteessa (vuosi ei ole tiedossa) todetaan: 

”Seuraavissa projekteissa on varauduttu antamaan laitokselle 

taskurahoja:

Sähköisten lähteiden hakemisto 600 mk 

(käsin kirjoitettu lisäys: ”otettu postilaskuun”)

GRAMin 2. kurssi 2600 mk 

(käsin: 1552,45 mk + Canon 1000,59 mk)

Savon Sanomat 2000 mk (käsin: Canon 1300 mk)

Nääsnet/Alexpress 500 mk

Kehitysyhteistyö 1100 mk (käsin: Canon 1100 mk)”

Lisäksi viestissä kannetaan huolta taskurahojen maksatuksen 

tavasta: ”Laskutus ei kai onnistu, koska keskushallinto kärkkyy 

omia prosenttejaan.”
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Pentti Raittila

Hajapaloja kolmelta vuosikymmeneltä:  
alkuhapuilua, suhteita laitokseen ja 
työvoimapolitiikkaa

Yksikön perustamisen aikaan keväällä 1996 olin juuri siirtynyt Turkuun tiedotusopin päätoi-
miseksi tuntiopettajaksi. Lähes kymmenen vuoden epävarma silppututkijan elämä oli vaih-
tunut vakaaseen opetustyöhön. Turkuun kuulin jotain Tampereen tutkimusyksikön perus-
tamisesta, mutta ajattelin sen junan osaltani menneen. Minun junani lähti aamulla ennen 
seitsemää Tampereelta ja toi iltayhdeksitoista takaisin.

Risto Kuneliuksen karonkassa vuoden 1996 lopulla muistan aiheesta puhutun siten, 
että Risto oli siirtymässä tutkimusyksikön johtajaksi ja että projekteja oli jo kertynyt usean 
miljoonan markan edestä. Luostarisen Heikin ja Heinosen Arin puheista jäi mieleen sellai-
nen eteenpäin menon meininki.

Keväällä 97 sain kutsun Tampereelle neuvotteluun. Risto ja Ari tarjosivat yliassisten-
tin tehtävää ja siihen liittyvää yksikön johtajan hommaa kahdeksi vuodeksi. Jos suostui-
sin, laitoksen johtaja Veikko Pietilä oli luvannut hoitaa nimityksen, eli kovin yksinkertaista 
oli sijaisuuksien täyttö siihen aikaan. Olisin kolmas porras tuon viran kierrätyksessä: varsi-
nainen yliassistentti Heikki Luostarinen oli virkavapaalla, ja vt. yliassistentteina olleet Ari ja 
Risto halusivat siirtyä omiin tutkimusprojekteihinsa. Epäröin aikani, mutta koska matkatyö 
oli hankalaa, luovuin Turun vakituisesta työstä ja suostuin minulle uuteen ja epävarmaan 
kaksivuotiseen.

Elokuussa 1997 aloitin työt yliassistentin isossa työhuoneessa (varsinainen viranhal-
tija Heikki oli siirretty pieneen koppiin parin oven päähän). Yksikön johtajan isoa huonetta 
tarvittiin neuvotteluihin ja kokouksiin, ja sinne mahtuikin koko johtoryhmä kerralla. Kaik-
kien projektien vastaavat tutkijat eli lähes kaikki yksikön työntekijät kuuluivat johtoryh-
mään: Ari Heinonen, Risto Kunelius, Mari Maasilta, Heikki Luostarinen, Esa Sirkkunen, 
Hannu Vanhanen (pian tilalle Jouko Kunnas) sekä laitoksen puolelta Kalle Nordenstreng 
ja Helvi Miettinen. Kun yksikön perustajat ja minua kokeneemmat tutkijat olivat mukana 
johtoryhmässä, roolini oli enemmän käytännön järjestelijä kuin johtaja.

Työhön opastusta ei juuri ollut, päivä kerrallaan tuli eteen uusia tilanteita, joista 
selvittiin epämuodollisesti improvisoiden ja ennen kaikkea koko porukan lähes päivit-
täisellä vuorovaikutuksella ja vertaistuella. Johtoryhmä kokoontui joka torstai, ja tunnin 
mittaisiksi halutut kokoukset venyivät usein yli kaksituntisiksi.

Kokouksissa käsiteltiin lähes kaikki asiat pikkurutiineista uusien projektien valmis-
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Yläkuvassa tutkimusyksikön esitteitä vuodelta 1997. JTY:n J-logon suunnitteli Petri Nuutinen, ja sitä käytettiin 

vuoden 2011 nimenmuutokseen saakka. Alakuvassa Journalismikritiikin uutiskirjeitä vuosilta 1997–1998.
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teluun ja suuriin tulevaisuuden visioihin. Tutkimusprojektien lisäksi esillä olivat koulu-
tus- ja kehitysprojektit, ennen muuta Graafisen teollisuuden massiivisen ESR-rahoituk-
sen saanut GRAM-hanke.

Ideointia ja tutkimusten esittelyä varten alettiin pitää laitoksen muun henkilökunnan 
kanssa yhteisiä tutkimuskahveja, ja tuleviin suuriin hankkeisiin varauduttiin perustamalla 
tutkijapankki, jonne projektityöstä kiinnostuneet saattoivat ilmoittautua. Jo alkusyksystä 
1997 toteutettiin ensimmäinen tutkimusideakilpailu, jossa tarjottiin kahden kuukau-
den palkkaraha lupaavan hankeidean esittäjälle sen kehittämiseksi tutkimussuunnitel-
maksi. Vuosien mittaan tutkimusideakilpailu auttoi tutkijaksi monia: esimerkiksi Laura 
Ahva, Karina Horsti ja Sinikka Torkkola saivat yhden alkusysäyksen tutkimusideakilpai-
lun kautta. (Katso liite 5.)

Heti alkusyksystä 1997 alettiin realisoida yksikön perustajien aikaisemmin ideoimia 
journalismikritiikkihankkeita. Projekteista reilun vuoden aikana kertyneiden ylijäämära-
hojen turvin palkattiin ulkopuolinen ”journalismikritiikin manageri”, helsinkiläinen Maija 
Töyry. 

Yhteistyössä Maijan kanssa syksyn aikana käynnistyi kolme kritiikkihanketta: jour-
nalismikritiikkiseminaari, Journalismikritiikin uutiskirje sekä Journalismikritiikin vuosikirja. 
Emme olleet kritiikitön tilaustutkimusorganisaatio, vaan halusimme myös purra ruokkivaa 
kättä. (Journalismikritiikistä enemmän Heikki Luostarisen ja Esa Sirkkusen jutussa Mistä 

syntyi into journalismikritiikkiin?).
Tiedotusopin laitoksen sisäisessä puheessa olimme Yksikkö; puhuttiin yksikön 

tutkijoista, yksikön tiloista, yksikön projekteista. Ulospäin olimme "Journalismin tutki-
muksen ja kehitystyön yksikkö", eikä aina korostettu yhteyttä tiedotusopin laitokseen. 
Media-alan yritysten piirissä oli vielä epäilyjä ja ennakkoluuloja Tampereen tiedotusop-
pia kohtaan: muisteltiin laitoksen menneitten vuosien punaisuutta, ja monen journalis-
tipomon mielestä tiedotusopin tutkimus oli elämälle vierasta akateemista teoretisointia. 
”Kehitystyö” yksikön nimessä auttoi erottautumaan laitoksen aikaisemmasta tutkimuk-
sesta. Yksikön alkuvaiheen monet suuret ja pienet projektit olivatkin käytännönläheisiä 
kehityshankkeita:  Aamulehden Hervanta-projekti, miljoonahankkeet GRAM ja Locality 
sekä monet uuteen digitaaliseen viestintään liittyvät pienemmät projektit.

GRAM oli Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama usean kymmenen miljoonan markan 
kehitys- ja uudelleenkoulutushanke, jonka ideana oli auttaa erityisesti sanomalehtiyrityk-
siä niiden siirtymässä vanhasta kirjapainotekniikasta digitaaliseen julkaisemiseen. Osana 
siihen liittyi journalistien täydennyskoulutus, josta Tampereella oli vuosikymmenet vastan-
nut täydennyskoulutuskeskus (TYT). Sieltä suunnasta kuulin katkeria kommentteja, joiden 
mukaan GRAM annettiin aivan väärälle Tampereen yliopiston yksikölle, tuollainen täyden-
nyskoulutusprojekti olisi heidän näkemyksensä mukaan ilman muuta kuulunut TYT:lle. Sain 
käsityksen, että ainakin GTL:n suunnassa oltiin tyytymättömiä TYT:iin, ja siksi haluttiin 
antaa homma ja rahat meille.

Projektien hankinnassa törmäsimme ainakin kahdenlaisiin väärinkäsityksiin. Yhtäällä 
epäiltiin, että hyödynnämme yliopiston resursseja ja siten vääristämme kilpailua muiden 
tutkimuslaitosten kanssa. Toisaalta jotkut rahoittajat ihmettelivät hinnoitteluamme ja kuvit-
telivat meidän ilman muuta tekevän kaiken pikkurahalla, kun toimimme osana julkisesti 
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rahoitettua yliopistoa. Esimerkiksi yhden pienen selvityksen tilanneen SAK:n oli vaikea 
ymmärtää, että tutkijan vähäisen työkorvauksen lisäksi piti maksaa myös henkilösivuku-
lut ja muut yleiskulut.

Pidimme kiinni periaatteesta, että emme alihinnoittele itseämme. Budjetoinnin lähtö-
kohtana oli se, että projektin tuli kattaa tutkijoiden palkkojen lisäksi yleiskulut yliopisto-
hallinnolle sekä korvaukset tiedotusopin laitokselle taloushallinnosta, työhuoneista ja 
tietokoneista. Tämän päälle laskettiin yleensä noin 15 prosentin ylijäämä ”yksikön yleisku-
luja”, joista kertyneet rahat käytettiin journalismikritiikkiin, uusien hankkeiden suunnitte-
luun, tutkimusideakilpailuihin,  konferenssimatkoihin, ”paperirahaan”  ynnä muuhun omaan 
toimintaan. Paperiraha oli vuosittain yksikön tutkijoille haettavaksi julistettu 1–2 kuukau-
den “jatkopalkka”, jonka avulla tutkija voi työstää projektitutkimuksensa aineistosta tieteel-
lisen artikkelin tai muun julkaisun.

Vuoden 1997 lopulla lähettämäni sähköpostiviesti tuolloin tv-kakkosen pomona 
toimineelle Päivi Kärkkäiselle havainnollistaa toimintaperiaatteitamme ja sitä, miten esit-
täydyimme potentiaalisille tutkimuksen tilaajille:

(---) Sitten hinta- ja tutkimuspolitiikastamme. Kuten jo sanoin, emme ole opiskelijatyötä riis-
tävä gradustipendiorganisaatio, vaan ammatillisin periaattein toimiva mediatutkimuslaitos. 
Emme myöskään elä yliopiston siivellä, vaan maksamme kaikesta (tilat, ATK, toimistopalvelut 
etc) täyden korvauksen yliopiston keskushallinnolle ja tiedotusopin laitokselle.

Näin ollen emme kilpaile "epäreilusti" hinnoilla yksityisten tutkimuslaitosten kanssa. Mahdolli-
nen kilpailuetumme tulee tänne keräytyneen aivokapasiteetin hyödyntämisestä. Kun talossa on 
kymmeniä eri näkökulmista journalismia ja mediaa tutkivia, ja kun ajatuksia voidaan opetuksen 
yhteydessä ja muutenkin testata kriittisten opiskelijoiden kanssa, se luo pohjaa tutkimuksellisille 
synergiaeduille. Se on etu, jota ei ole yhdelläkään yksityisen puolen tutkimuslaitoksella ... tai Ylen 
tutkimusosastolla.

No, tietenkin toisilla on omat vahvuutensa ja meillä omat heikkoutemme, niinkuin itse yliopis-
tossa työskennelleenä tiedät.

Kuten tutkimusluettelosta näet, vahvuutemme ovat ennen muuta uuden viestintätekniikan 
journalististen sovellusten tutkimisessa ja kehittelyssä sekä laadullisissa yleisötutkimuksissa. 
Määrällisiäkin sisältö- ja yleisötutkimuksia olemme tehneet. Emme kuitenkaan ole olleet kovin 
innostuneita toteuttamaan kaavamaisia survey-tyyppisiä yleisötutkimuksia, vaan olemme 
jättäneet sen kentän yksityisille markkinatutkimuslaitoksille.

Pyrimme ennen kaikkea sellaisiin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityihin tutkimusprojek-
teihin, joista aina opimme jotain itsekin. Tulokset eivät silloin ole "objektiivisia totuuksia", vaan 
pikemminkin ideoita, innovaatioita, uusia näkökulmia journalismin kehittämiseksi. 

Tutkimusotteemme on käytännöllinen (jos Ylessä muistellaan ennen tutkimusyksikön perusta-
mista tehtyjä akateemiseksi teoretisoinniksi koettuja tutkimuksia).

Sitten hinnoista. Kun kaikki tutkimukset ovat käytännössä yksilöllisiä, räätälöityjä, ei meillä 
ole "hinnastoakaan". Hinnat ovat vaihdelleet 30 000 markasta yli miljoonaan, projektista riip-
puen. Kun tutkijoille maksetaan kunnon palkat sivukuluineen ja päälle tulevat yliopiston yleis-
kulut, ei tämä tietenkään niin halpaa ole kuin gradustipendeillä teettäminen. Mutta pyrimme 
vastaamaan laadusta, pitämään kiinni aikatauluista ja turvaamaan laajan tutkijayhteisön tuen 
eri projektien ideointiin.
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Yleltä ei tutkimushankkeita meille tullut, liekö syynä hinnoittelumme vai Ylen tuolloi-
nen säästö- ja saneerausvaihe. Hinnoittelu tai muu epäilevä suhtautuminen yliopistotut-
kimukseen palautti monta tutkimussuunnitelmaa suutareina takaisin. Esimerkiksi Maata-
louden tutkimuskeskuksen kanssa pitkään hiottu hanke ”Maatalouden kuva mediassa” jäi 
lopulta rahoituksetta. Samoin kävi Koneviesti-lehden lukijatutkimukselle.

Joskus eteemme tuli tutkimuspyyntöjä, joista emme oikein innostuneet. Yhtyneiden 
paperitehtaiden edustaja Valkeakoskelta tuli käymään ja ehdotti PR-henkistä hanketta, 
joka haiskahti suuryhtiön maineen kiilloitukselta. Siis mitä tehdä, emme kai voi kieltäytyä 
tehtävästä ja näin vahvistaa punaisen tiedotusopin mainetta? Ratkaisin ongelman kirjoit-
tamalla hiukan ylihinnoitellun tutkimustarjouksen. 

Monivuotisten suurhankkeiden (Aamulehden Hervanta-projekti, GRAM, Locality) 
lisäksi teimme useita ”uusmediaan” liittyneitä muutaman kuukauden projekteja Alma 
Median Alexpressille sekä muutamia satunnaisia pikkuprojekteja: Olli Ylönen kävi opetta-
massa viestintää Joensuun metsätieteilijöille, ja juuri eläköitynyt Pertti Hemánus matkusti 
meidän lähettämänämme Tornioon opettamaan tiedottamista kaupungin virka- ja luotta-
musmiehille.

Sanna Kivimäki aloitti katkonaisen JTY-uransa parin kuukauden virkasuhteella, jossa 
hän selvitti koululaisten uusmediatarpeita Alma median Alexpressille. Muistan olleeni 
tyytyväinen pienin resurssein toteutettuun laadulliseen tutkimukseen, ja taisin kehaista-
kin sitä tutkimusta luovuttaessani. Vähän ajan kuluttua tuli tilaajan palaute: he olivat tyyty-
mättömiä raporttiin, koska siinä ei ollut taulukoita ja graafisia esityksiä, joita Alexpressin 
johtaja olisi voinut hyödyntää tutkimusta esitellessään.

Strategian rakentelua ja keskustelua tutkimuksen rajoista:  
keskitymmekö journalismiin, vai voisiko tutkia  
muutakin viestintää?

Yksikön toimintaan on alusta asti kuulunut pari kertaa vuodessa vetäytyminen yliopiston 
ulkopuolelle pohtimaan yhdessä ja työryhmissä tulevaa toimintaa. Ensimmäinen tällainen 
isompi strategiaseminaari ainakin omalla kohdallani oli tammikuussa 1998 Teiskon Villa 
Tonissa järjestetty. Sen avauspuheenvuoron jäsennys kuvaa tuolloisia ajatuksiamme tutki-
musyksikön tilanteesta, tulevaisuudesta sekä suhteesta tiedotusopin laitokseen. Jälkikäteen 
ajatellen monet silloin keskustelussa olleet teemat pysyivät JTY:n agendalla 2010-luvulle 
saakka. 

Arkisessa käytössä yksikön virallinen pitkä nimi Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön 
yksikkö oli turhan jäykkä. Aloin anarkistisen vallattomasti puhua vain Journalismin tutki-
musyksiköstä, sekä sisäpiirissä että ulospäin. Jossain vaiheessa ehdotin nimen muutta-
mista virallisestikin (en ehkä ollut yksin, saattoi pitkä nimi muitakin häiritä). Ei se ihan 
helposti käynyt. Yksikön perustajille (Heikki, Ari, Risto, ehkä muitakin) sana kehitystyö oli 
niin pyhä, että muutamakin kokous vaadittiin, ennen kuin nimi saatiin lyhennettyä Jour-
nalismin tutkimusyksiköksi (JTY). 
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Avauspuheenvuoro, teemoja keskusteluun (PR)

1. Mediakentän muutos, millaisia uusia tutkimustarpeita?

—  sanomalehdistö: epävarma tulevaisuus ... lähteäkö verkko-

julkaisemiseen?

—  TV ja radio:

 •  digitaalitekniikan tuoma uusi kanavatarjonta yms. 

 •  kansainvälinen kilpailu

 •  sisällöntuottajarakenteen muutos

—  multimedia ym. uudenlainen tuotanto

—  journalistisessa työssä tapahtuvat muutokset

—  omistusrakenteen muutokset, mm. kansainvälistyminen

Uudet projektit

—  mistä suunnasta? Minkä tyyppisiä?

 •  diversiteetin kasvattaminen ... miten?

 •  aik. projekteista saatujen kokemusten hyödyntäminen

—  tutkittu lähinnä tekstejä ja vastaanottoa, jossain määrin myös 

tuotantoprosessia ... voitaisiinko tutkia myös omistus- ym. 

rakenteita?

2. Laitoksen tutkimusstrategia ... yksikön rooli siinä

—  tutkijakoulutuksen muuttuminen projektiluonteiseksi? yhteys 

yksikön projekteihin?

—  Laitoksen tutkimusviroissa työskentelevien tutkimustoimin-

nan ja yksikön tutkimusten yhteys, vuorovaikutus

3. Yksikön suhde laitokseen

—  opetuksen ja tutkimuksen yhdistäminen, yksikön projektien 

kytkentä eri tasojen opetukseen

—  virka- ym. käytännön järjestelyt (projektien tutkijat mukana 

opetuksessa, opettajien mahdollisuus osallistua tutkimuspro-

jekteihin)

(— hallinnollinen suhde, ylijäämän siirto ym. käytännön asiat)

4. Tulosten julkistaminen ja tieteellinen hyötykäyttö

—  tilaajien kanssa sovittava yhteinen julkistaminen

—  hyötykäyttö yksikön sisällä

—  tutkimustiedon leviäminen laitoksen muulle henkilökunnalle  

ja opetukseen

5. Koulutustoiminnan jatko GRAMin jälkeen

6. Suhde rahoittajiin, toimeksiantajiin 

—  HL:n puheenvuoro 10.1. ... liika samastuminen? Tutkijan 

integriteetti.

—  projektien hinnoittelu

7. Talous; ylijäämävarojen käyttö

—  tutkimusidea? ... mahd ”stipendit”

—  journ.-kritiikki

—  matkat ym. oman väen koulutustoiminta

8. Journalismikritiikki

—  uutiskirje, vuosikirja 1999-

—  mitä uutta?

9. Tulevaisuuden Yksikkö työntekijän näkökulmasta

—  henkilökohtaiset visiot tutkijan/ työntekijän näkökulmasta

—  kannustava työilmapiiri; työn kokeminen mielekkääksi,

—  monipuolisen itsensä kehittämisen mahdollistaminen 

—  omat tutkimusinteressit vai annettujen projektitehtävien 

täyttäminen

Yksikön strategideapalaveri/ Villa Toni 15.1.1998

PAIKALLA:  Ari Heinonen, Risto Kunelius, Jouko Kunnas, Kalle Nordenstreng, Heikki Heikkilä, Veikko Pietilä, Jyrki 
Jyrkiäinen, Kaarina Melakoski, Mari Maasilta, Esa Sirkkunen, Janne Seppänen, Hannu Vanhanen, Helvi Miettinen, 
Mika Renvall ja Pentti Raittila.
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Samoihin aikoihin 2000-luvun alussa käytiin perusteellista käytännöllis-teoreettista 
keskustelua yksikön luonteesta ja toiminnan rajoista. Erityisesti alusta asti mukana olleet 
perustajat ja minä heidän mukanaan kannatimme keskittymistä journalismin ja ”uusme-
dian” tutkimukseen. Halusimme pysyä yhteisönä, jossa kaikki tuntevat toisensa ja tutki-
muskentän, emmekä pitäneet laajenemista monialaiseksi mediatutkimuskeskukseksi 
edes tavoittelemisen arvoisena. Tämä tulee hyvin esiin laitoksen yliassistenttina toimi-
neen Iiris Ruohon kanssa käydystä sähköpostivaihdosta:

Iiris Ruoho Pentti Raittilalle 9.11.2000

(---) Kuulin kuitenkin tänään, että joskus keväällä yksikön johtoryhmässä oli käsitelty TV2:n 
koulutushanke-esitystä draamakäsikirjoituskurssista. 

Ymmärrän kyllä, että yksikkö keskittyy JOURNALISMIIN, mutta esityksestä olisi voinut edes 
kysyä meiltä, jotka käsikirjoittamista tuotantoprosessiin osana työksemme tutkimme. Varsinkin 
av-kulttuurin opintokokonaisuus on jo järjestänyt tämän tapaista koulutusta yhdessä Taiteen ja 
viestinnän oppilaitoksen kanssa. Asiantuntemusta siis on. Summa summarum: 

lounaspöytäkeskusteluissa on keskusteltu, että nyt pitäisi haravoida mahdollisuus perustaa 
joko Journalismin tutkimusyksikön yhteyteen tai siitä erilleen (tällöin ehkä yhdessä taideainei-
den kanssa) yksikön sivuhaara tai sitten peräti oma yksikkö, joka keskittyisi myös audiovisuaa-
liseen mediaan, ennen muuta fiktion, mutta myös faktan, tuottamiseen, käsikirjoittamiseen ja 
journalistiseen kritiikkiin. 

Parhain terveisin, Iiris

Tiedotusopin laitoskirjasto oli vuoteen 2010 asti tutkimusyksikön ja koko laitoksen väen keskeinen 

kokoontumispaikka, niin seminaareihin kuin pieniin juhlahetkiin. (Kuva: Anssi Männistö)
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Vastaukseni 9.11.2000:

(---) Oma - ei siis yksikön - kantani näin äkkipäätä on, että teidän ilman muuta kannattaisi 
perustaa oma yksikkö taideaineiden kanssa. Meidän yksikkömme haroo jo nyt liian moneen 
suuntaan. Toisaalta yksikön voima ja menestyksen salaisuus on ollut se, että kaikki osallistuvat 
kaikkien aiheiden käsittelyyn. Jos nyt vielä laajennamme toimintakenttämme fiktioon, vanha 
hyvä toimintamallimme katoaa. Voimat ja eväät eivät riitä, ei ainakaan minulla. Lisäksi: nykyi-
sessä laajuudessaan yksikkö on "sopivan kokoinen". Merkittävä laajeneminen toisi ongelmia, 
jotka taas saattaisivat johtaa alamäkeen.

Pelkään, että naittamalla yhteen yhtäältä fiktion tutkimus ja koulutus ja toisaalta journalismin 
(+ siihen liittyvän uusmedian) tutkimus ja koulutus, molemmat kärsisivät. Asiastahan tietysti 
voidaan keskustella laajemmissakin piireissä (vaikka viime kevään yksikön kehittämisseminaa-
reissa henki oli nimenomaan profiloitumisen ja rajausten puolesta, ettei siis oteta kaikkea kiin-
nostavaa meille tarjottavaa ... eri asia on, kuinka olemme seminaaripäätöksissämme pysyneet).

Siis: onnea uuden yksikön synnylle?

terv. Pentti

Keskustelua yksikön toiminnan rajoista käytiin paitsi laitoksen suuntaan myös yksi-
kön sisällä. Uudet tutkijat toivat uusia ideoita, joiden pohjalta käytiin joskus räiskyvääkin 
keskustelua niin sähköpostitse kuin johtoryhmän kokouksissa ja seminaareissa.

Alkuvaiheessa keskusteltiin muun muassa siitä, mikä on tilaustutkimuksen ja akatee-
misen tutkimuksen suhde. Osa projekteista oli mediayritysten omaan käyttöönsä tilaamia  
”salaisia” tilaustutkimuksia, joita kaikki eivät pitäneet akateemisesti kunniallisina. Puolus-
timme niitä itsellemme ja muille sillä, että pyrimme aina tekemään tutkimusta myös ohi 
ja yli tilaajan asettamien tavoitteiden. Raadollisempi selitys oli, että ei-akateemiset hank-
keet tuottivat rahaa journalismikritiikkiin, tutkimusideaan ja konferenssimatkoihin. Ja 
tietenkin myös pätkätyöläisille leipää, parempia hankkeita odotellessa.  Ja tilaustutkimus-
ten salaisuuteen suhtauduimme joustavasti; kyllä tutkimusten tulokset ja raportit ainakin 
tiedotusopin laitoksella kaikille kiinnostuneille levisivät.

Katja Valaskivi pohjusti talvella 2000 johtoryhmän kokousta sähköpostillaan. Viesti 
kertoo yksikön kehittyneen  jo vaiheeseen, jossa kaikki tutkijat eivät enää olleetkaan tasa-
vertaisesti toimintaa suunnittelemassa:

(---) Yksikön hallintokulttuuri

- Päätöksenteon pelisäännöt: Kuka päättää? Missä? Ke(i)tä kuullaan?

- Tiedon kulku: Kenelle päätöksistä kerrotaan?

- "Yhteisö": Keitä me olemme? Kuka tekee mitä? Tunnemmeko toisemme? Pitäisikö tuntea?

- 18.2.2000 muistioon on kirjattu Risto K:n kysymys "miten vältämme sen, että yksiköstä 
tulee  
hallinnollinen poikakerho". Pitäisin tätä kysymystä edelleen ajankohtaisena.

Katja
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Seija Ridell työskenteli vuosituhannen vaihteessa useissa yksikön hankkeissa, joihin 
liittyvät kansalaisten verkkofoorumit koettelivat perinteisen journalismin rajoja. Sähkö-
postiviestissään Seija kyseenalaisti monia JTY:n projekteihin liittyviä käytäntöjä:

(---) Tulisiko yksiköllä ylimalkaan olla jokin laajempi - olkoon sitten vaikka idealistinen - visio 
kuin se eilen korostamasi, että muuten olisimme töissä tuolla kuka missäkin. Jos visiota ei ole, 
minusta voi oikeutetusti kysyä, onko yksiköllä erityistä merkitystä. Silloinhan se on kuin mikä 
tahansa työnvälitystoimisto, paljon kapea-alaisempi ja työntekijöitä riistävämpi vain. (---) 

Tällä hetkellä yksikön keskustelukulttuuria leimaa minusta jonkinlainen noidankehän ongelma. 
Palavereissa ja eri tilaisuuksissa kierrämme samoja aiheita kuin kissa kuumaa puuroa. Sen 
ohella, että kimuranteista kysymyksistä ei päästä koskaan todella puhumaan, niiden viertä 
viistävien asioiden käsittelykin junnaa paikallaan. Lisäksi koko ajan palavereissa nousee esiin 
ideoita, joiden käsittelyä olisi syytä jatkaa ja syventää mutta suullisen kommunikaation varassa 
toimittaessa ne jäävät aina vain heitoiksi ilmaan.(---)

Radikaalimpi, joskaan ei millään tavoin poissulkeva keino olisi uskaltaa kokeilla johtoryhmä-
porukassa jotain tulevaisuusverstastyyppistä. Olen itse vastustanut tällaista 'terapiamuotoa', 
mutta nyt olisin kypsä kokeilemaan sitä.

Vuodet vierivät, tulevaisuusverstaita ja muita kehittämisseminaareja järjestettiin, yksi-
kön sisäjulkisuutta kehitettiin perustamalla JOURTUT-sähköpostilista ja Moodle-alusta. 
Yhteisiä asioita käsiteltiin johtoryhmän lisäksi kuukausittaisissa työmaakokouksissa.  Tutki-
jamäärän kasvaessa aikaisempi johtajan huoneeseen  mahtunut pienyhteisö muuttui  
vääjäämättä puolibyrokraattiseksi organisaatioksi, jossa kaikki eivät aina tunteneet toisiaan. 
Seminaareilla, “asiattomilla lounailla”  ja pikkujouluilla pyrittiin ylläpitämään yhteisöllistä 
ilmapiiriä.  Vuonna 2008 väkeä oli jo niin paljon, että organisoiduttiin 3–4 temaattiseksi 
tutkijaryhmäksi.

Projektien skaala alkoi yhä useammin ulottua journalismin ulkopuolelle, ja laitos alkoi 
ohjata kaikki ulkopuolisen rahoituksen projektit Journalismin tutkimusyksikön hallinnoi-
tavaksi. Suomen Akatemian projektit olivat yksikön ensimmäisen vuosikymmenen aikana 
erillään JTY:stä, mutta vuodesta 2008 alkaen nekin ohjattiin JTY:n alaisuuteen.

Erillinen yksikkö vs. osa tiedotusopin laitosta

Alkuvuosina tutkimusyksikön yhteydet tiedotusopin laitokseen olivat yksinkertaisen 
luontevat, mutta samaan aikaan tulevaisuus oli epävarma. Laitoksen johtaja oli antanut 
valtuudet tutkijoiden palkkaamiseen ja muuhun taloudenhoitoon yksikön tutkimusjohta-
jalle, mutta tutkimusyksikön itsenäinen toiminta perustui yhteen delegointivirkkeeseen, 
jonka laitoksen johtaja olisi voinut milloin tahansa peruuttaa. Osaltaan tämä aseman 
epävirallisuus ja  epävarmuus johtivat siihen, että yksikön talousasioiden hoitamisessa 
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omaksuttiin tiukka itsekannattavuus- ja säästäväisyyslinja. Johtoryhmä ja kukin johtaja 
vuorollaan piti huolen, että yksikkö ei koskaan ollut taloudellinen rasite laitokselle. Jos 
taloutemme olisi mennyt miinukselle, se olisi ollut uhka itsenäisyydellemme. Tämä johti 
siihen, että hyvien projektivuosien aikana ylijäämä kasvoi 20 000–50 000 euroa/vuosi, 
yhteensä satoja  tuhansia euroja.  Ajattelimme voivamme hyödyntää kertyneen varara-
haston  joskus eteen tulevina huonompina aikoina. Yliopiston johto näki eurojen roolin 
toisin ja vei tulevaisuusrahastomme (lähes puoli miljoonaa euroa) yhdellä hallinnollisella 
päätöksellä.  

Laitoksen kulloinenkin johtaja ja alkuvaiheessa myös amanuenssi Helvi Mietti-
nen edustivat tiedotusopin laitosta yksikön johtoryhmässä, ja minä vastaavasti yksikköä 
laitoksen johtoryhmässä. Yhteisillä tutkijakahveilla pyrittiin lähentämään yksikön ja muun 
laitoksen henkilökuntaa toisiinsa, mutta aika pian ne kuihtuivat pois osanottajien vähyy-
den vuoksi. Koska hoidin yliassistentin virkaa, hoidin myös yliassistentin opetusvelvolli-
suuden, noin sata opetustuntia lukuvuodessa. Opetus koostui media-analyysin kurssin 
massaluennoista ja harjoitusryhmistä sekä projektiopintoryhmien vetämisestä.

Taloudelliset suhteet laitoksen ja yksikön välillä olivat sekavat. Yksikkö hallin-
noi muodollisesti omien projektiensa taloutta, mutta jokaisesta hankkeesta laskettiin ja 
tuloutettiin erillisinä tilisiirtoina työhuone-, tietokone- sekä taloushallintokorvaus laitok-
selle. Yliopiston taloushallinnon projektiseuranta oli vajavaista ja monimutkaista, joten 
aika pian meidän oli rakennettava omat talouden seurantajärjestelmämme. 

Syksyllä 1998 yksikön projektien talouden hoito alkoi kuormittaa laitoksen talous-
sihteeriä siinä määrin, että oli etsittävä joku muu ratkaisu. Teimme hiukan (uhka)rohkean 
ratkaisun, kun päätimme palkata yksikölle oman toimistosihteerin: Tiina Neuvonen aloitti 
yksikön toimistosihteerinä vuoden 1999 alussa, ja osa aikaisemmin laitokselle tuloute-
tuista yleiskuluista käytettiin hänen palkkaansa.

Itse olin vuodet 2001–2006 pääosin muissa tutkimuksissa ja vain toisella jalallani 
mukana JTY:n toiminnassa. Noina vuosina yksikön johtajina vuorottelivat Ari Heinonen, 
Heikki Heikkilä, Esa Sirkkunen, Janne Seppänen  ja Esa Reunanen. Projektikanta monipuo-
listui, ja Esa Reunasen johtajakauden loppupuolella toiminnan laajenemiselle avautui uusia 
mahdollisuuksia, kun Helsingin Sanomain Säätiön runsas tutkimusrahoitus avautui. JTY:n 
ensimmäisen vuosikymmenen kokemukset projektien hakemisesta ja niiden hallinnasta 
antoivat meille poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat tuon uuden rahoituslähteen hakuihin.

Vuoden 2007 alusta palasin yksikön johtajaksi, tällä kertaa yliassistentin virkaan 
viisivuotiskaudeksi valittuna eikä vain pätkäsijaisena. Tilanne yksikössä oli toisen näköi-
nen kuin kymmenkunta vuotta aikaisemmin edellisessä aloituksessani: tutkijakunta oli 
kasvanut paitsi määrällisesti, myös kokemuksellisesti. Kun yksikön tutkijoista vuonna 
1997 vain pari oli väitellyt, nyt tohtoreita oli puoli tusinaa, ja valtaosa muistakin oli kerän-
nyt kokemusta useissa projekteissa. Taloushallinto ja suhde laitokseen oli vakiintunut. 

Jyväskylästä Tampereelle palannut Heikki Luostarinen toimi yksikön johtoryhmän 
puheenjohtajana eli tieteellisenä johtajana. Heikki ei vain johtanut kokouksia, vaan osallis-
tui aktiivisesti toiminnan ideointiin ja valmisteluun niiden välilläkin. 2010-luvulla johtoryh-
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män puheenjohtajina olivat myös Seija Ridell ja Iiris Ruoho.
Rahoituksen hakeminen ja projektinhallinta olivat professionaalistuneet, ja teimme 

suunnitelmallista työtä yksikön rahoituspohjan laajentamiseksi. Suurimpia rahoitta-
jia olivat Helsingin Sanomain Säätiö, Suomen Akatemia ja Tekes, ja pienempiä tutki-
mus- ja koulutus hankkeiden tilaajia oli toistakymmentä. Yksikkö oli partnerina ensimmäi-
sessä EU-rahoitteisessa projektissa, ja konferenssimatkojen ja julkaisujen kautta toiminta 
muutenkin kansainvälistyi. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 yksikön projektien vuosittainen 
”liikevaihto” kasvoi kolminkertaiseksi, noin 2 miljoonaan euroon. Kun myös tutkijakoulu-
laiset ja apurahalla väitöskirjoja tekevät nuoret tutkijat tulivat mukaan yksikön työyhtei-
söön, henkilökunta kasvoi parhaimmillaan yli 40:een.

Tuon vaiheen ajatuksia kuvastaa kappale tiedotusopin laitoksen vuosiraportissa 
31.8.2007: ”Ensimmäisen kymmenen toimintavuotensa ajan Journalismin tutkimusyk-
sikkö on ollut keikkatutkijoiden ja väitöskirjantekijöiden läpivirtauspaikka, jonka tuotteita 
ovat olleet tutkimusraportit ja hyvät tutkijat. Tavoitteena tulevaisuudessa on tutkimuslai-

Tutkimusyksikön tiedote vuodelta 2006 kertoo 

kahdesta hyvin erilaisesta tutkimushankkeesta.
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tos, jonka tuotteena olisi myös entistä monipuolisempi ja akateemiseen pätevyyteen liit-
tyvä tutkimusosaaminen, jota voisi pitkäjänteisesti kehittää laitoksen ja tutkimusyksikön 
sisällä. [Tämä] merkitsee uudenlaisen ammattitutkijan profiilin muodostumista laitoksen 
henkilökuntarakenteeseen.”

Pätkätyöläisyys ongelmana

Käynnistin johtajakauteni vuoden 2007 alussa keskus telukierroksella, jossa halusin kuulla 
työntekijöiden toiveita yksikön kehittämisestä sekä heidän omista tulevaisuuden näky-
mistään. Noissa keskusteluissa päällimmäiseksi asiaksi nousi projektityöntekijän aseman 
epävarmuus. Tutkijat esittivät monenlaisia vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi:

Pätkätyöläisen asema oli itsellenikin tuttu: JTY:n ensimmäisen vuosikymmenen aikana 
olin ehtinyt olla 25 määräaikaisessa virkasuhteessa (kuukaudenkin pätkät olivat tuohon 
aikaan virkasuhteita). Risto Suikkaselle virkapätkiä oli kertynyt 23 kappaletta, ja väliin oli 
mahtunut useita työttömyysjaksoja. Maarit Mäkisellä pätkiä oli 15, Esa Sirkkusella 31 ja Elina 
Nopparilla 22 virkasuhdetta ja niiden välissä muutaman kuukauden jaksoja muissa töissä. 

Yksikön täydennyskoulutusprojektien suunnittelijana 1990-luvun lopulla aloitta-
neen Satu Sepän työ oli rakentunut monta kertaa vuodessa uusituista virkasopimuksista. 
Rahoitus tuli lukuisista pienistä projekteista, vaikka työ oli selkeästi jatkuvaa. Koulutuk-

”Olisi hyvä, jos olisi toistaiseksi-työsuhteet, mutta 

minimissään vuoden sopimukset olisi jo huima parannus 

nykyiseen.”

”Yksiköllä pitäisi olla vararahasto, josta voitaisiin maksaa 

projektien välit, ettei työsuhde katkeaisi välillä.

”Pätkätyötkin menevät, kunhan sotut maksetaan (vrt. 

apurahatutukijan vielä huonompi asema).”

”Olisiko hyvä, jos yksiköllä olisi virka tai kaksi, joihin voisi 

hakea, kun väitellyt .. olisi houkuttelevaa .. voisi olla vähän 

pitemmän jakson, suunnitella tulevaisuutta.”

”Otettava huomioon, että voi synnyttää uusia ristiriitoja: 

kenen työsuhde vakinaistetaan tai pidennetään?”

”Pätkiä tehdessä ikinä ei ollut pitkää lomaa, lomia jäi 

pitämättä .. huono asia, jos ajattelee ihmisten jaksamista.”
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sen suunnittelu ilman näkymää työsuhteen jatkosta alkoi olla mahdotonta, ja niin Sadun 
suunnittelijan virka vakinaistettiin jo vuonna 2006.

Satunnaiselle projektitutkijalle määräaikainen virkasuhde projektissa oli aikaisem-
pina vuosikymmeninä ollut normaali ja ymmärrettävä ratkaisu. Se oli ollut välivaihe 
elämässä ennen vakinaista yliopistovirkaa tai siirtymistä muihin töihin. Mutta pitkäjäntei-
sesti tutkijan uralle suuntautuvalle pätkäprojektista toiseen ajelehtivalle tilanne oli sietä-
mätön – ja monen mielestä myös laiton. 

Tilannetta pahensi vielä se, että laitoksen ja yliopiston henkilöstöhallinto valvoivat 
tarkasti, että virkasuhde tehtiin korkeintaan sen mittaiseksi, mihin projektissa oli varma 
rahoitus tiedossa. Usein rahoituspäätökset tulivat jaksotellen ja viime tingassa, jolloin 
pitkässäkin projektissa työskentelevän työ koostui useista lyhyistä virkasuhteista. Epävar-
muus palkkasuhteen jatkumisesta teki tutkimuksen pitkäjänteisen suunnittelun vaikeaksi.

Työntekijöiden haastattelukierroksen jälkeen päätimme yksikön johtoryhmässä, että 
nyt on oikea aika vakinaistaa pitkään pätkätöitä tehneiden tutkijoiden työsuhteita. Omalla 
päätöksellä emme sitä voineet tehdä, vaan myös Tiedotusopin laitoksen piti hyväksyä 
vakinaistaminen, ja viime kädessä pysyvien uusien tutkijan virkojen perustaminen riippui 
yliopiston rehtorin hyväksynnästä.

Valmistauduimme pätkätöiden vakinaistamisprojektiin huolella. Käsittelimme asiaa 
johtoryhmässä, työmaakokouksissa ja työntekijöiden seminaarissa. Viikkojen valmistelun 
pohjalta veimme esityksemme tiedotusopin laitoksen henkilökuntakokouksen ja laitos-
neuvoston käsittelyyn huhtikuussa 2007.

Yksikön raha- ja projektitilanne oli hyvä, ja aluksi pyrimme neljän tutkijan vakinais-
tamiseen. Laitoksen johto toppuutteli ja viittasi tulossa olevaan laitoksen henkilöstöstra-
tegiaan. Johdon varovaisuus oli siinä mielessä ymmärrettävää, että tiedotusopin laitoksen 
taloudellinen tilanne oli paljon huonompi kuin tutkimusyksikön. Kuitenkin viime kädessä 
laitos olisi joutunut vastaamaan yksikön vakinaisten tutkijoiden palkoista, jos yksikön tulo-
virta olisi tyrehtynyt.

Usean kokouksen ja neuvottelun tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa Elina Noppa-
rin tutkijan tehtävä muutettiin vakinaiseksi virkasuhteeksi (perusteena oli se, että Elinan 
pätkäsuhdeketjutus oli yliopiston henkilöstöpäällikön näkemyksen mukaan kaikkein 
selvimmin laiton). Samalla tehtiin päätös Maarit Mäkisen ja Esa Sirkkusen virkasuhtei-
den muuttamisesta määräaikaisiksi kahden vuoden työsuhteiksi. Oman ammattiliittomme 
mielestä jälkimmäinen ratkaisu ei ollut työsopimuslain mukaan mahdollinen, mutta lail-
lisuusongelmat kierrettiin kirjaamalla kumpaankin yksilölliseen työsopimukseen, että 
”määräaikainen kahden vuoden sopimus tehdään työntekijän aloitteesta”. Esa Reunanen 
oli juuri aloittanut niin pitkässä projektissa, että hänelle voitiin tehdä siihen konstailema-
ton kahden vuoden virkasopimus.

Ensimmäinen askel vakinaistamisessa oli otettu. Olimme yhtäältä tyytyväisiä, 
toisaalta tyytymättömiä ratkaisun puolinaisuuteen. Laitoksen puolelta todettiin, että tämä 
oli päänavaus, ja rahatilanteen mukaan vakinaistamisia voidaan jatkaa. Jatko jäi kuitenkin 
yliopiston tiedekuntarakenteen muutosten jalkoihin useaksi vuodeksi. 
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Tiedotusopista CMT:hen ja tutkimuskeskukseksi

Vuoden 2011 alussa Tampereen yliopiston tiedekunta- ja laitosrakenne uudistettiin:  
kaikki entiset tiedekunnat ja laitokset saivat väistyä tilalle tulleiden uusien tieteenalayk-
sikköjen tieltä. Entinen tiedotusopin laitos ja sen osana Journalismin tutkimusyksikkö siir-
tyivät osaksi Viestinnän, median ja teatterin yksikköä (CMT). Se oli laaja-alaisempi kuin 
entinen laitos (uusina kumppaneina mukana puheviestintä, näyttelijäkoulutus ja teatterin 
tutkimus), mutta samalla selvästi kapea-alaisempi kuin entinen viiteryhmämme yhteis-
kuntatieteellinen tiedekunta.

CMT:n alkukuukausina JTY:n toiminta oli jo hyvin vakiintunutta, kun taas itse CMT 
uutena tieteenalayksikkönä etsi muotoaan. CMT:n johtajaksi yliopiston ulkopuolelta 
valittu Heikki Hellman suhtautui myönteisesti JTY:n aseman vakiinnuttamiseen, ja niinpä 
keväällä 2011 päätettiin virallistaa tutkimuskeskuksen asema. Perusteellisen keskustelun 
jälkeen JTY:n nimi vaihtui lyhennemuotoon Comet (Journalismin, viestinnän ja median 
tutkimuskeskus / Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communica-
tion). Erityisesti termin journalismi säilymisestä tutkimuskeskuksen nimessä jouduttiin 
käymään sitkeää puolustustaistelua.

Comet-tutkimuskeskuksen perustaminen hyväksyttiin CMT:n johtokunnassa kesällä 
2011, ja rehtori vahvisti puoliautonomisen tutkimuskeskuksen perustamisen saman 
vuoden syksyllä. Oheinen perustamiseen liittyvä dokumentti antaa havainnollisen kuvan 
JTY-Cometin toiminnan luonteesta ja laajuudesta vuonna 2011:

JTY:n muuttaminen CMT:n tutkimuskeskukseksi  
(JTY:n johtoryhmän esitys 2.5.2011)

Journalismin tutkimusyksikön (JTY) pohjalta perustetaan tutkimuskeskus Viestinnän, median 
ja teatterin yksikköön (CMT). Tutkimuskeskus perustetaan Tampereen yliopiston tiedeneuvos-
ton hyväksymien ja rehtorin 12.4.2011 vahvistamien kriteerien mukaisesti.

JTY perustettiin tiedotusopin laitoksen yhteyteen vuonna 1996, ja se on vähitellen laajentunut 
yli 30 työntekijän työyhteisöksi, joka toimii omana kustannuspaikkanaan suhteellisen itsenäi-
sesti ja lähes kokonaan yliopiston ulkopuolisella rahoituksella. Toukokuussa 2011 JTY:ssä on 
käynnissä 18 tutkimusprojektia, joissa työskentelee 24 projektitutkijaa (joista 11 postdoc) sekä 
8 apurahalla tai tutkijakoulun rahoituksella työskentelevää tohtoriopiskelijaa. Lisäksi CMT:n 
täydennyskoulutuksen 3 suunnittelijaa työskentelevät JTY:n alaisuudessa. Toiminnan liike-
vaihto vuoden 2011 aikana on noin 2 miljoonaa euroa.

Perustettavan uuden tutkimuskeskuksen asema ja toiminta on luonteeltaan pääosin samankal-
taista kuin JTY:n toiminta viime vuosina. Tutkimuskeskuksen perustamisen yhteydessä JTY:n 
nimi muutetaan Journalismin ja viestinnän ja median tutkimuskeskukseksi (Tampere Research 
Centre for Journalism, Media and Communication), josta sekä suomeksi että englanniksi käyte-
tään lyhennettä COMET. 

Suhde tieteenalayksikköön (CMT) ja keskuksen perustamisen tutkimuspoliittinen perustelu

COMET toimi CMT:n tutkimuskeskuksena, ja sen talous on osa CMT:n taloutta. COMET 
toimii CMT:n sisällä itsenäisenä budjetointiyksikkönä, aivan kuten JTY on toiminut itsenäisenä 
kustannuspaikkana ensin Tiedotusopin laitoksen ja sitten CMT:n osana.
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CMT:n sisällä JTY organisoi jo nyt lähes kaikkea tiedotusopin, mediakulttuurin ja mediakasvatuksen 
alojen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa tutkimus-, kehitys- ja täydennyskoulutustoimintaa. 
Sovittavan aikataulun mukaisesti myös puheviestinnän tutkimusprojektit ja niiden henkilökunta siir-
tyvät osaksi uutta tutkimuskeskusta.

COMETin tehtävänä on ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen ja sen avulla saadun tutkimuksen 
organisoiminen (talous- ja henkilöstöhallinto, sisällöllinen vastuu). Projektitutkimus pyritään organi-
soimaan siten, että sillä on kiinteä yhteys CMT:n viestinnän perusopetukseen ja täydennyskoulutuk-
seen. Jo nyt jatko-opiskelijoiden tukeminen on keskeinen osa JTY:n toimintaa. 

CMT:n sisällä toimii myös toinen tutkimuskeskus, teatterityön koulutusohjelman yhteydessä oleva 
Tutkivan teatterityön keskus (T7). Se on sekä rahoituspohjaltaan että projektiensa luonteen vuoksi 
erilainen kuin JTY, ja siksi tutkimuskeskusten yhdistäminen ei ole mielekästä. Projektihallinnon järjes-
tämisen ja ulkopuolisen tutkimusrahan hankkimisen kannalta kaksi profiililtaan selvästi erilaista tutki-
muskeskusta on CMT:n ja yliopiston näkökulmasta optimaalinen ratkaisu. (T7 saa mm. paljon rahoi-
tusta kulttuurialan organisaatioilta ja kuntien kulttuurimäärärahoista. Tuon rahoituksen saaminen 
suurelle viestinnällä profiloituneelle tutkimuskeskukselle olisi paljon vaikeampaa.)

Kuten JTY tähänastisessa toiminnassaan COMET pyrkii laaja-alaiseen verkottumiseen ja tutkimus-
yhteistyöhön Tampereen yliopiston muiden tieteenalayksiköiden, muiden Suomen ja ulkomaiden 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten, yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 15 vuoden 
toimintansa aikana JTY on saavuttanut arvostetun aseman Suomen suurimpana journalismin ja vies-
tintäalan tutkimuskeskuksena, ja se on myös kansainvälisesti tunnettu, mistä osoituksena ovat mm. 
osallistuminen ja pyynnöt useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

Perinteisen journalismin sisältöjen ja työprosessien tutkimuksen ohella JTY:ssä on pitkään ollut laaja 
temaattisten ja tieteenalakohtaisten lähestymistapojen kirjo. Monipuolisuus tässä suhteessa jatku-
vat COMETissa, vaikka joitakin tutkimussuuntia otettaisiin painopistealoiksi. Tärkeimmät kriteerit 
kaikissa tutkimushankkeissa ovat yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus, uutta tietoa luova 
korkea akateeminen taso sekä tutkimuksen tuki Viestinnän, median ja teatterin yksikön tutkinto-oh-
jelmien ja koko Tampereen yliopiston opetukselle.

Uuden tutkimuskeskuksen hallinto, rakenne ja toimintatapa

COMETin hallinto rakentuu ainakin alkuvaiheessa samalla tavalla kuin pohjana olevan Journalismin 
tutkimusyksikön hallinto:

• Vastuuhenkilönä toimii tutkimusjohtaja (tällä hetkellä Pentti Raittila, tehtävä täytettäväksi syksyllä 

2011).

• Tutkimuskeskuksen päätöksiä valmistelevana elimenä toimii johtoryhmä, johon kuuluu 7–10 

jäsentä, ja puheenjohtajana on yksi CMT:n professoreista (tällä hetkellä Seija Ridell). Hänen 

lisäkseen johtoryhmään kuuluvat CMT:n johtaja, COMETin tutkimusjohtaja, tutkimusryhmien 

vetäjät (tai muut edustajat, yht. 3–4), täydennyskoulutuksen suunnittelijoiden edustaja sekä 

2–3 CMT:n opettajien ja tutkijoiden edustajaa (ainakin yksi apurahatutkijoiden/tutkijakoulu-

laisten edustaja). Johtoryhmän tehtävänä on COMETin toiminnan sisällöllinen suunnittelu ja 

seuranta sekä talousarvion laatiminen ja talouden seuranta. Johtoryhmä käsittelee ja tekee 

päätösehdotukset tutkimuskeskukseen yli vuoden työsuhteeseen palkattavien valinnasta.

• JTY on organisoitunut kolmeksi temaattiseksi tutkijaryhmäksi. COMETissa tutkijaryhmiä voi 

olla neljä, jos puheviestinnän tutkijat muodostavat oman ryhmänsä. Tutkijaryhmät käsittelevät 
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jäsentensä tutkimuksia, seuraavat alansa kansainvälisiä julkaisuja, organisoivat henkilöstökou-

lutusta sekä ideoivat ja valmistelevat uusia tutkimushankkeita.

• Temaattisten tutkijaryhmien lisäksi COMETissa on projektikohtaisia tai useita tutkimusprojek-

teja yhdistäviä tutkimusryhmiä. Ne ovat tilapäisiä, projektin keston mittaisia ja konkreettisen 

projektin tai keskenään samankaltaisten projektien käytännön toteutukseen liittyviä, ja niissä 

voi olla mukana yhteistyökumppaneita CMT:n ja TaY:n ulkopuolelta. 

CMT:n täydennyskoulutus on omana kustannuspaikkanaan osa COMETin toimintaa. Sen toimintaa 
suuntaa ja johtaa CMT:n täydennyskoulutuksen suunnitteluryhmä, johon kuuluvat täydennyskoulu-
tuksen suunnittelijat, COMETin tutkimusjohtaja sekä 3 opettajaa CMT:n oppiaineista.

Tutkimuskeskuksen talous 

COMET toimii omana kustannuspaikkana osana CMT:n taloutta. Taloudellisten suhteiden järjestelyssä 
otetaan huomioon yhtäältä CMT:n opettajien ja muun henkilökunnan työpanos COMETin hyväksi sekä 
toisaalta COMETin rooli CMT:n tuloksellisuuden kannalta tärkeissä tohtorikoulutuksessa ja tieteellis-
ten julkaisujen tuottamisessa. Järjestelyllä turvataan työn motivaation kannalta tärkeä tutkimuskeskuk-
sen taloudellinen autonomia. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkeilla saadut mahdolliset tuotot 
käytetään tutkimuksen ja jatkokoulutuksen kehittämiseen. 

CMT:n opettajien COMETin projekteille tekemä työ kohdennetaan ko. projektille, ellei jostain erityisestä 
syystä toisin sovita (esimerkiksi Akatemian projekteissa niitä johtava professori ei voi kohdentaa työtään 
ko. projektille).

Tutkimuskeskuksen johtaja (tiedotusopin yliassistentti) kohdentaa vuonna 2011 vähintään 2/3 
työtunneistaan eri projekteille, jolloin CMT:n maksama osuus johtajan työkuluista on vastaavasti alle 
kolmasosa. 1.1.2012 alkaen COMETin tutkimusjohtaja ei ole enää sidoksissa yliassistentin tehtä-
vään. Uusi tutkimusjohtaja valitaan viisivuotiskaudeksi syksyn 2011 aikana.

COMET tukee CMT:n toimintaa mm. maksamalla apurahatutkijoiden vuokrat sekä heidän ja muiden-
kin tutkijoiden matka- ja tieteellisen julkaisemisen kuluja. Koko 2000-luvun ajan JTY on tukenut 
tiedotusopin laitoksen tohtorikoulutusta ja tieteellisten julkaisujen tuottamista käyttämällä vuosit-
tain 30 000–50 000 euroa apurahatutkijoiden vuokriin, konferenssimatkojen tukemiseen, ”pape-
rirahaan” (palkkatuki tieteellisten artikkeleiden tuottamiseen) ja tutkimusideakilpailuun (palkkatuki 
jatko-opintojaan aloittaville). Tämän tuen jatkuminen on mahdollista, jos tutkimuskeskuksen projek-
tikanta säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja jos COMETille turvataan mahdollisuus tutkimustuotto-
jen käyttämiseen.

Jatkokoulutuksen ja tutkijoiden urakehityksen tukeminen 

COMETista kehitetään jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden yhteisö, joka tukee jäsentensä 
ammatillista pätevöitymistä ja työllistymistä. Apurahan turvin työskenteleviä jatko-opiskelijoita 
COMET tukee järjestämällä heille työtiloja sekä osallistumalla konferenssimatkojen ja artikkelien 
julkaisemisen kustannuksiin. Jatko-opiskelijoita rekrytoidaan entiseen tapaan COMETin tutkimus-
projektien määräaikaisiin työsuhteisiin.

Kun JTY aloitti toimintansa 1996, mukana oli vain yksi väitellyt tutkija. Sen jälkeen yksikön tutkijoista 
parikymmentä on väitellyt, ja heistä noin puolet työskentelee edelleen JTY:n projekteissa.
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Henkilöstö- ja muut resurssit

Henkilökunta. JTY:ssä palkattuina tai apurahalla työskentelee toukokuussa 2.5.2011 yhteensä 36 henki-
löä. Tutkijoista 4 työskentelee Suomen Akatemian projekteissa, 3 Tekes-hankkeissa, 3 liiketaloudellisisssa 
projekteissa, 13 Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamissa hankkeissa ja 1 TaY:n Liikkuva maailma -tutki-
musohjelmassa.

JTY:n työyhteisöön kuuluu 4 apurahatutkijaa (JTY maksaa vuokra-, tietokone- ym. kulut) ja 4 Suomen 
Akatemian tutkijakoulujen tutkijaa (palkkaus CMT:n kautta). Lisäksi JTY:n alaisuudessa työskentelee 3 
täydennyskoulutuksen suunnittelijaa (koulutusprojektien talous ja suunnittelijoiden palkkaus CMT:n 
täydennyskoulutuksen kustannuspaikalta).

Tutkimusjohtajana on CMT:n yliassistentti, jonka palkasta pääosa tulee eri projekteille kohdenne-
tuista tunneista.

JTY:n oman henkilökunnan lisäksi projektien johtajina tai vastuuhenkilöinä on tällä hetkellä 4 profes-
soria ja 1 yliopistonlehtori, jotka saavat varsinaisen palkkansa CMT:stä tai muualta Tampereen 
yliopistosta. Muissa kuin Akatemian hankkeissa nämä kohdentavat projektille tehdyt työtunnit ko. 
projektille (joissakin tapauksissa käytäntönä on ollut myös osa- tai kokoaikainen virkavapaus projek-
tissa työskentelyn ajaksi).

Käytettävissä olevat muut resurssit. Valtaosa JTY:n henkilökunnasta työskentelee Virta-kiinteis-
tössä, ja tietokone- ym. varustus on hankittu tutkimusprojekteista saadulla täydentävällä rahoituk-
sella. 15 toimintavuotensa aikana JTY on tuottanut noin 450 000 euroa ylijäämää, josta toistaiseksi 
on käytettävissä vuosittain 20 % toiminnan vaihteluja tasaavana puskurirahastona.

Täydentävän rahoituksen laajuus (tiedossa olevat projektikanta, arvio rahoituksen käytöstä vuonna 
2011):

• Akatemian projektit (laskutus SA:lta) 230 000 €

• Tekes-hankkeet 111 000 €

• EU-projektit 45 000 €

• Helsingin Sanomain Säätiön hankkeet 950 000 €

• Liiketaloudelliset tutkimusprojektit 98 000 €

• Täydennyskoulutuksen projektit 300 000 €

Muu tutkimusrahoitus: 

• Apurahatutkijoiden eri säätiöiltä saama rahoitus 

50 000 €

• TaY:n Liikkuva maailma ohjelmasta 55 000 €.

Syksyn 2011 esite kertoi nimenmuutoksesta ja 

tutkimuskeskuksen tunnelmasta.
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Cometin 15-vuotisjuhlaseminaarin teemana marraskuussa 

2011 oli Eliitit ja kansa. Teatterimontun paneelissa vasem-

malta journalistiikan vierailijaprofessori Iikka Vehkalahti, Luon-

to-Liiton Leo Stranius, Kemijärven massaliikkeen Juha Pikka-

rainen, Ylen toimittaja Harri Palmolahti, Perussuomalaisten 

kansanedustaja Maria Tolppanen sekä journalismin tutkija Anu 

Kantola Helsingin yliopistosta. (Kuva: Anssi Männistö)

Cometin 15-vuotisjuhla jatkui vähemmän vakavasti. (Kuva: Anssi Männistö)
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Uusi ikkuna vakinaistamiselle avautuu

Vuoden 2007 tutkijoiden työsuhteiden vakinaistamiseen tähdänneen ponnistuksen 
jälkeen asiaa pyrittiin jatkuvasti viemään eteenpäin. Syksyllä 2007 laadittuun tiedotus-
opin laitoksen henkilöstöstrategiaan kirjattiin tutkijan urapolkutavoite, jossa vakinaista-
minen oli keskeisesti mukana. Pätkätutkijoiden epävarmasta asemasta käytiin jatkuvaa 
keskustelua, ja joskus tutkijavalintojen kriteerien epäselvyys herätti tyytymättömyyttä. 
Siksi yksikön johtoryhmässä päätettiin vuoden 2010 lopulla yksityiskohtaisista pelisään-
nöistä projektitutkijoiden palkkaamiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi (ks. 
Liite 2).

JTY:n tutkijat olivat yksikön alkuvuosina osallistuneet satunnaisesti tiedotusopin 
laitoksen opetukseen. Se ei kuitenkaan kuulunut projektitutkijan velvollisuuksiin, vaan 
opetustunnit korvattiin tutkijan kuukausipalkan päälle maksettavina palkkioina. Isompi 
osallistuminen opetukseen (tai vastaavasti opettajan osallistuminen tutkimusprojektiin) 
hoidettiin virkasuhteen osa-aikaistuksilla, jolloin osa kuukausipalkasta tuli tutkimusyksi-
köstä ja osa laitokselta.

Laitoksen puolelta esitettiin vuosien kuluessa usein, että yksikön tutkijoiden velvol-
lisuuksiin pitäisi lisätä myös opetusta. Noina vuosina tiedotusopin lehtorien työnkuvaa oli 
muutettu niin, että heidän opetusvelvollisuuttaan vähennettiin ja tutkimusmahdollisuuk-
siaan parannettiin. Laitokselle tämä merkitsi vajausta opetuksen resursseihin.

Tämä ongelma siirtyi uuteen CMT-yksikköön. Vuoden 2011 loppupuolella CMT:n 
johtoryhmässä käsiteltiin tulevan vuoden opetuksen järjestelyjä, ja jälleen kerran tutki-
musyksikölle esitettiin laajempaa osallistumista opetukseen, myös ilman erilliskorvausta. 
Sen jälkeen keskustelu – näin muistinvaraisesti – eteni tähän tapaan:

PR: – On kohtuutonta vaatia lyhyissä ja epävarmoissa pätkäsuhteissa työskentelevien 

projektitutkijoiden opetusvelvollisuutta. Lehtorit saavat parempaa ja vakaata 

kuukausipalkkaa kuin meidän tutkijat, ja sitten meidän pätkätutkijoiden pitäisi tulla 

talkoilla laitokselle opettamaan. Ei onnistu. Tai, miksikäs ei, jos vakinaistetaan pätkätöitä 

tekeviä tutkijoita. Jos meillä olisi useita vakituisia tutkijoita, osallistuminen opetukseen 

olisi mahdollista.

Muistelen heittäneeni viimeisen ehdotukseni löysästi, sen enempää sen toteutumi-
seen uskomatta. Mutta tällä kertaa ehdotusta ei torjuttukaan:

Heikki Hellman (CMT:n johtaja): – Mikäs siinä, kyllä siihen suuntaan varmaan voidaan edetä.

Tartuin kiinni tuohon puolittaiseen lupaukseen ja ajattelin, että nyt jos koskaan pitää 
edetä. Aika pian neuvottelin Heikin kanssa kahden kesken.

HH: – Niistä tutkijoiden vakinaistamisesta, montaako tutkijaa olit ajatellut?
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JTY:n johtoryhmässä olimme puhuneet, että kolme-neljä vakinaista tutkijaa olisi 
hyvä juttu. Esimerkiksi Heikki Luostarinen oli kirjeessään CMT:n johdolle 9.10.2011 esit-
tänyt 2–4 erikoistutkijan vakanssia sekä 1–2 tutkijan vakanssia. Neuvottelun avaukseksi 
esitin toiveen vähän yläkanttiin:

PR: – Neljästä kuuteen voisi olla sopiva määrä

HH: - Ok, edetään siltä pohjalta.

Jälleen hämmästyin, että näinkö helposti tämä menee. Syitä Heikki Hellmanin ja 
koko CMT:n johdon suopeaan suhtautumiseen saattoi olla useita. Ensinnäkin noihin aikoi-
hin yliopiston johdossa puollettiin tehtävien vakinaistamista. Esimerkiksi yliopiston hallin-
nossa työskentelevistä määräaikaisista työntekijöistä kymmeniä vakinaistettiin. Toiseksi 
JTY:n projektitilanne oli tuolloin paremmassa ja vakaammassa kunnossa kuin koskaan. 
Tutkimusyksikön talous ja projektin tuottama ylijäämä olivat kasvaneet vuosi vuodelta, 
eikä kasvulle näkynyt rajoja. Ja kaiken lisäksi JTY:n projektit olivat tuottaneet jo lähes 
puolen miljoonan euron ylijäämän, joka vielä tuolloin oli muodollisesti CMT:n rahaa.

Itse vakinaistamisprosessi syksyllä 2012 eteni nopeasti. Neljä tohtoritason yliopisto-
tutkijan tehtävää ja yksi maisteritason tutkijan tehtävä julistettiin haettavaksi, ja valinnat 
tehtiin vuoden 2011 lopussa. Tehtävien sisältö ja edellytetty kokemus määriteltiin niin, että 
voitiin turvata pitkään JTY:ssä työskennelleiden valinta. Tutkijan tehtävään valittiin JTY:ssä 
sen perustamisesta alkaen työskennellyt Esa Sirkkunen ja yliopistotutkijoiksi Heikki Heik-
kilä, Kaarina Nikunen, Esa Reunanen ja Katja Valaskivi. 

CMT:n perustamisen yhteydessä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuk-
sessa (TYT) työskennelleet suunnittelijat Jukka Sihvola ja Pia Sivunen tulivat Satu Sepän 
kollegoiksi Cometin työyhteisöön, jossa siis vuonna 2012 oli 10 vakituisessa työsuhteessa 
olevaa työntekijää (4 yliopistotutkijaa, 2 tutkijaa, 3 suunnittelijaa ja yksi toimistosihteeri).
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”Työntekijöiden motivaation, järkevän 

taloudenhoidon ja pitkäjänteisen tutkimustyön 

suunnittelun turvaamiseksi jonkinlainen 

puskurirahasto on vastaisuudessakin välttämätön 

ulkopuolisen rahoituksen varassa toimiville 

tutkimuskeskuksille. Jos tutkimuskeskusten 

säästöt ja mahdolliset ylijäämät viedään aina 

tilivuoden vaihtuessa, on ilmeistä, että jatkossa 

ylijäämiä ei enää synny, vaan projektitoimintaa 

hoidetaan lyhytnäköisesti kädestä suuhun eläen.”

Yksikön vetäjät kirjeessä rehtoristolle 450 

000 euron ylijäämän katoamisesta yliopiston 

taseeseen 22.4.2013

”Tiedotusopin laitos on monien muiden laitosten 

tapaan joutunut ongelmiin perusrahoituksen 

kanssa. Ongelma lienee pahimmillaan kahden 

seuraavan vuoden aikana, sillä yliopisto aikoo 

päästä nollabudjettiin ennen uuden yliopistolain 

voimaantuloa.

Journalismin tutkimusyksikkö on maksellut 

tiedotusopin laitoksen alijäämiä, viime vuonna 

43.000 euroa. Nyt ei kuitenkaan mikään oikein riitä, 

sillä laitos vaatii yksikköä maksamaan puolentoista 

vuoden kuluessa 150.000 euroa puhdasta käteistä. 

Summa on niin suuri, että koko toiminta on vaarassa 

kuukahtaa parissa vuodessa.

Hyvään tutkimuspolitiikkaan kuuluisi menestyneen 

yksikön palkitseminen eikä rankaiseminen - 

työmotivaatiota se ei ainakaan lisää. Lisäksi on esim. 

säätiörahoituksen kannalta kestämätön tilanne, 

jos perusopetusta ja hallintoa tuetaan rahalla, joka 

on tarkoitettu tutkimukseen. Kyllä säätiöt rahansa 

perään katsovat.”

Yksikkö huuteli hätäänsä (toukokuu 2008) ystävilleen  

tukea etsien.

”Tässä vaiheessa, kun COMETissa nyt on 

tutkimusjohtaja ja 7 ihmistä eri nimikkeillä ns. 

toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, jotakin 

aika isoa on saavutettu. On hyvä tiedostaa, että 

koko Tampereen yliopiston tasolla COMET on 

tutkimuskeskuksista ehkä kakkonen tai kolmonen – 

tai ehkä jopa ykkönen. On tutkimusyksiköitä, jotka 

ovat liikevaihdoltaan suurempia ja ehkä näkyvämpiä, 

mutta elävät oikeasti isojen odotusten ja isojen 

subventioiden toivossa ja varassa. COMET on elänyt 

omillaan, subventoinut muita ja elättänyt oman 

väkensä ilman vippaskonsteja.”

Sisäistä hengennostatusta huhtikuussa 2012.
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 Viestinnän, median ja teatterin yksikön (CMT) perustaminen vuonna 2011 johti myös yhteisiin projekteihin 

Cometin ja näyttelijäkoulutuksen kanssa. Yksi yhteinen hanke kehitteli ja tutki journalistista dokumenttiteatteria. 

Yläkuvassa näyttelijätyön lehtori Mikko Kanninen ohjaa dokumenttiteatterilaisia. Alakuvassa harjoituksia seuraa-

vat journalistikoulutuksen lehtori Kari Koljonen (takana vas.), Mikko Kanninen sekä Nätyn tanssin ja liikkeen 

lehtori Samuli Nordberg. (Kuva: Anssi Männistö)
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Comet oli tullut aikuisen ikään aloittaessani Cometin tutkimusjohtajana syksyllä 2015. 
Tutkimuskeskuksen väen kanssa yhteisen 20-vuotisjuhlan ja juhlaseminaarin toteuttami-
nen 2016 on yksi mukavimmista muistoista noilta ajoilta. Muutoin aikaa leimaa ajoit-
tain kaoottiseksi kieppunut muutos. Niiden neljän vuoden aikana, jolloin tehtävää hoidin, 
talouspalveluissa Cometin vastuuhenkilö vaihtui viidesti ja Comet ehti olla kolmessa 
tiedekunnassa: Viestinnän, median ja teatterin tieteenalayksikössä (CMT) vuoden 2016 
loppuun, viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS) 2017–2018 sekä informaatiotekno-
logian ja viestinnän tiedekuntaan sijoittuvassa (ITC) viestintätieteiden yksikössä vuoden 
alusta 2019 alkaen. 

Tutkimusjohtajakaudellani Cometin perustyö jatkui vakaalla pohjalla, rahoitus suuntau-
tui strategian mukaisesti yhä voimakkaammin Suomen Akatemian suuntaan ja työlli-
syystilanne oli hyvä. Ympärillä sen sijaan kuohui, eikä se voinut olla vaikuttamatta myös 

Katja Valaskivi

Palovahtina muutosyliopistossa

Cometin 20-vuotisjuhlaseminaarissa syksyllä 2016 teemana oli totuus, josta alusti mm. Stig Hjarvard 

Kööpenhaminan yliopistosta. Vasemmalla tutkimusjohtaja Katja Valaskivi. (Kuva: Anssi Männistö)
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yhteisön hyvinvointiin ja mielialaan – hyvässä ja pahassa. Syksyllä 2015 Euroopassa alkoi 
pakolaiskriisiksi kutsuttu tapahtumasarja, joka toi Suomeenkin kymmeniä tuhansia turva-
paikanhakijoita. Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri kiristyi, mikä alkoi näkyä toimit-
tajien ja tutkijoiden työssä vihapuheen ja uhkailunkin lisääntymisenä. Siinä tilanteessa 
cometlaisten reagointikyky, yhteistyöhenki ja vahva kokemus toimintatutkimuksesta 
osoittivat vahvuutensa. Nopeasti rakennettiin tutkimushanke ja oikeastaan myös -suunta, 
joka nyttemmin tunnetaan nimellä sovittelujournalismi (conciliatory journalism). Rahoi-
tusta hankkeelle haettiin useammastakin lähteestä, ja sen myönsi lopulta Koneen säätiö 
yliopistotutkija, sittemmin apulaisprofessori Laura Ahvalle. Jos yhteiskunnallisesta vaikut-
tavuudesta puhutaan, kyseisen hankkeen ajankohtaisuus ja merkittävyys hakee vertais-
taan. Hankkeeseen osallistuneet toimittajat perustivat Sovittelujournalismin yhdistyksen 
(Sopiva ry) ja hankkeen piirissä kehitetään journalismin monipuolisuusmittaria.  Samalla 
hanke julkaisuineen kiinnittyy laajenevaan kansainväliseen keskusteluun rakentavasta 
journalismista. Tulossa on myös väitöskirja, jota tekee hankkeen tutkija ja Sopiva ry:n 
hallituksen jäsen Mikko Hautakangas. 

Sain aloittaa tutkimusjohtajan tehtävässä tilanteessa, jossa iso yliopistofuusio oli 
tiedossa, mutta tieteenalayksikkö CMT kuitenkin vakiintunut ja yliopistopalveluiden 
uudelleenorganisoituminenkin tasaantunut niin, että perusrutiinien hoito oli melko jous-
tavaa. Tyyntä myrskyn edellä. Vuoden 2016 aikana Tampereen yliopiston johto päätti 
vastustusta kuulematta alkaa valmistautua Tampere3-hankkeena tunnettuun tamperelai-
seen yliopistofuusioon perustamalla viestintätieteiden tiedekunnan. Siitä tuli ”kansalli-
sesti ainutlaatuinen monialainen koulutus- ja tutkimusympäristö, jossa yhdistyvät huma-
nististen tieteiden, luonnontieteiden, tekniikan tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden ja 

Sovittelujournalismihankkeessa vuosina 2016–2017 toimittajat ja tutkijat kehittelivät vaihtoehtoja aggres-

siiviselle julkiselle keskustelulle. (Kuva: Satu Seppä)
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teatterin perinteet ja asiantuntemus.” COMSina tunnettu tiedekunta aloitti vuoden 2017 
alussa, ja kun pyydettiin, katsoin aiheelliseksi ottaa osa-aikaisen tutkimusvaradekaa-
nin tehtävän hoitaakseni. Ajattelin, että tutkimuskeskukselle on hyväksi, jos muutosti-
lanteessa tiedämme missä mennään ja kuvittelin voivani jotenkin muutoksen suuntiin 
vaikuttaakin. Sanna Kivimäki tuli tutkimuspäälliköksi Cometiin hoitamaan osan tutkimus-
johtajalle kuuluneista tehtävistä. 

COMS aloitti suurin toivein ja tarmokkaasti. Kevään 2017 aikana dekaanit ja johto-
ryhmä kiersivät kaikki tutkinto-ohjelmat ja tutkimuskeskukset ja tunnelma oli innostunut. 
Enää en muista montako vierailuja oli, mutta luulisin, että kolmisenkymmentä. Tutkinto-oh-
jelmia suunniteltiin uusiksi uuden tiedekuntarakenteen pohjalle. Samalla yliopiston tasolla 
valmistauduttiin fuusioon muun muassa teettämällä tutkimuskeskusten itsearviointi. CMT:n 
tutkimusstrategia ei ollut tainnut olla voimassa vielä kahta vuottakaan, kun uusi COMS aloitti 
tutkimusstrategian laadinnan uusista lähtökohdista samalla kun tohtorikoulutustoimikunta 
pyrki yhdenmukaistamaan jatkokoulutuksen raameja. Tiedekunnassa oli kuusi tutkimuskes-
kusta, joiden roolista käytiin jatkuvaa keskustelua. Rahoitusrakenteet, toimintakulttuurit ja 
resurssit olivat kovin erilaisia. Samaan aikaan tiedekunnan rahat olivat tiukalla ja paineet 
yhdenmukaistamiseen suuria. Tiedekuntarakenteen muuttuessa myös talouspalveluhenki-
löstöä siirreltiin. 

Tutkimuksen varadekaanin ja tutkimusjohtajan roolit sointuivat yhteen hyvin, olihan 
molemmissa kyse tutkimuksesta ja sen kehittämisestä. Samalla tilanne oli monesti ristirii-
tainen – ja työläs – kun varadekaanina piti edellyttää tutkimuskeskukselta jotakin (esim. 
yliopiston johdon vaatimaa itsearviointia) ja sitten tutkimusjohtajana huolehtia, että se 
tulee toteutetuksi. Tai dekaanien tutkimuskeskusvierailulla olla sekä vieraana että emän-
tänä! Ja ennen muuta samaan aikaan ajatella tiedekunnan kokonaisuuden etua ja tutki-
muskeskuksen parasta. On myönnettävä, etteivät intressit aina välttämättä olleet yhtene-
vät. Onneksi Sanna kantoi vastuun enemmästäkin kuin oli alun perin sovittu ja tarvittaessa 
hoiti tutkimusjohtajan roolin, jos olin varadekaanin tehtävän vuoksi estynyt tai jäävi – tai 
kun olin sairas. 

Samaan aikaan, kun COMSia rakennettiin innokkaasti ja hartiavoimin, kulki rinnalla 
Tampere3-prosessi, joka tuotti jatkuvia tulipaloja mm. tiedekuntarakenne-ehdotus-
ten muodossa. Niihin oli reagoitava lyhyellä varoitusajalla kannanotoin, joita ei näyttänyt 
kukaan lukevan. Tutkimusjohtajan näkökulmasta turhauttavinta oli se, että kerta toisensa 
jälkeen vastaan tuli uusi taho, jolle oli selitettävä miten ja miksi Comet on, mitä se tekee, 
kuinka se pärjää ja miksi sen pitäisi olla olemassa uudessa edelläkävijäyliopistossa, joka on 
jättänyt jämähtäneisyyden taakseen. Myöhemmin huolestuttavaa oli se, että tutkimuskes-
kuksen olemassaolokin tuntui olevan uutinen. 

Samaan aikaan oli Cometin sisältä katsoen selvää, että sekä yliopiston että tutkimus-
rahoituskentän muutoksen myötä tutkimuskeskuksen olisi ajateltava rakennettaan, johta-
mista ja toimintaperiaatteitaan uudelleen. Comet oli kasvanut liian suureksi yhdelle tutki-
musjohtajalle jo ennen tuloani tehtävään. Ehdotukseni ja ideat rakenteen uudistamiseksi 
professorivetoisempaan suuntaan eivät saaneet kaikupohjaa. Tähän lienee ollut monia 
syitä, mukaan lukien ympärillä pyörivä muutosmylly ja sen tuottama kollektiivinen väsy-
mys ja lamaantuminen. 
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Erinäisten vaiheiden jälkeen syksyyn 2018 mennessä oli varmistunut, että Comet siir-
tyy muun COMSin mukana uuteen, Vaasan yliopistoa suurempaan informaatioteknologian 
ja viestinnän tiedekuntaan (ITC). Sittemmin vakiintunut tiedekunnan yksikkörakenne oli 
vielä hahmottumaton ja tutkimuskeskusten roolista liikkui jatkuvia huhuja. Koska en ollut 
enää varadekaani, näköala muutoksiin oli hämärtynyt, mutta samalla jatkuvaa valppautta 
vaativien asioiden määrä oli vähentynyt. Epävarmuudesta ja yliopiston, yliopistopalvelujen 
ja tiedekunnan tason myllerryksestä huolimatta kevät 2019 oli kevein ja helpoin koko tutki-
musjohtajakaudellani. Emme tienneet mikä budjettimme oli, tuloslukuja ei tarvinnut esitellä 
eikä leikkausvaatimuksia kuulunut. Sen paremmin dekaani kuin viestintätieteiden yksi-
kön johtajaksi nimetty Iiris Ruohokaan ei tiennyt, millainen rahatilanne oli. Epämääräiset 
huhut suurista budjettileikkauksista tai tutkimuskeskusten alasajosta ja hajottamisesta toki 
aiheuttivat epävarmuutta. Valta ja päätöksenteko olivat kuitenkin hävinneet siinä määrin 
ohueen yläpilveen, että kuvitelmaa niihin vaikuttamisesta ei enää ollut. Onneksi Cometissa 
yliopistotutkijana työskennellyt Hanna Kuusela konsistorin jäsenenä, tutkijana ja aktivis-
tina näki kauemmas ja jonkin verran pystyi vaikuttamaan yliopiston tasolla, jolle tutkimus-
johtajalla ei siinä tilanteessa ollut pääsyä. Keskityin tutkimuskeskuksen lisäksi johtamaan 
nimissäni ollutta neljää tutkimushanketta, joista yksi oli Intelligent Society Platform, TTY:n 
ja TaY:n yhteinen profilointirahasta rahoitettu hanke, jonka tavoite oli tuottaa vuoropuhelua 
yhteiskuntatieteilijöiden ja teknisten alojen tutkijoiden välille.

Olin Washingtoniin suuntautuneen konferenssimatkan jälkeen tutkimusvierailulla 
Philadelphian yliopistossa kesäkuussa 2019, kun sain tiedon, että minulle tarjotaan apulais-
professuuria Helsingin yliopistosta. Olin hakenut erikoista, teologisessa tiedekunnassa 
sijaitsevaa uskonnon ja digitaalisen maailman tutkimuksen apulaisprofessuuria loppuvuo-
desta 2018 hakuajan viimeisenä päivänä. Tulevaisuus askarrutti. Tutkimusjohtajan pesti 
Cometissa oli määräaikainen vuoden 2020 loppuun ja sen jälkeen edessä näytti olevan 
paluu yliopistotutkijaksi. Olin työskennellyt Cometissa tai sen liepeillä lähes sen koko histo-
rian ajan ja ystävien, kollegoiden ja työyhteisön jättäminen tuntui vaikealta. Tunsin kuiten-
kin surukseni, että Tampereen yliopisto sellaisena kuin olin sen oppinut tuntemaan ja johon 
olin sitoutunut vuosikymmeniksi oli lakannut olemasta. Niinpä päätin pakata paloämpärini 
ja kivuta alas vartiotornista. Haikeana, mutta myös helpottuneena lähdin kohti uutta.

Yhteys ystäviin ja kollegoihin Cometissa on ilokseni säilynyt ja yhteistyötäkin tehdään. 
Ja vaikka Comet on menettänyt taloudellisen itsenäisyytensä oman kustannuspaikan menet-
tämisen myötä, sen toiminta näyttää ainakin näin ulkopuolelta katsoen vakiintuvan uusissa 
olosuhteissa, uusien tehtävänjakojen ja uusien ihmisten myötä. Jaettu vastuu, jossa tutki-
musjohtajan rooli on liitetty osaksi professorin työtä ja tutkimuspäällikkö vastaa päivittäi-
sestä toiminnasta oli yksi kaavailemistani malleista ja toivottavasti osoittautuu toimivaksi. 
Sivustakin on hienoa seurata, kuinka yhdessä aloitetut hankkeet kasvavat ja tuottavat uusia.

Onnittelen Cometia ensimmäisen neljännesvuosisadan menestyksekkäästä toimin-
nasta ja toivotan uusia, hyviä vuosia. Yhteisistä ilon, innostuksen ja epätoivonkin hetkistä 
kiitollisena toivotan kaikille tutkimuskeskuksessa työskenteleville ystäville voimia, iloa ja 
rohkeutta näinä omituisina aikoina sekä tulevaisuudessa. Ja nostan virtuaalimaljan Come-
tille ja – kuten tapanamme on – maailman muuttamiselle! Kampai!  
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”Vuosikymmen tutkittiin ja koulutettiin 

se kuuluu meidän perussettiin 

Esan kanssa Säätiö kun valloitettiin 

ei maine silti noussut lettiin 

Kaksi vuotta sitten oli ihanaa 

kun päästiin saman katon alle 

Tiesin ettei hukkaan nuoruuteni mennyt

oon antanut sen Raittilalle”

Kun minua pyydettiin kirjoittamaan Cometin 25-vuotishistoriikkiin projektitutkijan työstä, 
ensimmäisenä mieleeni tuli yllä oleva laulu, jonka työyhteisömme esitti kymmenen vuotta 
sitten Cometin 15-vuotisjuhlallisuuksissa. Olimme sanoittaneet uudelleen Matin ja Tepon 
klassikon “Mä joka päivä töitä teen” ja kappaleessa tiivistyy monia oleellisia ajatuksiani 
tutkijantyöstäni Cometissa.

Vuodet 

Ah, ne nuoruusvuodet, ne ovat todella kuluneet tutkimusta paiskoessa Pentti Raittilan ja 
monen muun yksikköä luotsanneen johdolla. Aloitin työni silloisessa Journalismin tutki-
musyksikössä vuonna 2001, tasan 20 vuotta sitten. Ensimmäisen kerran piipahdin yksi-
kössä jo muutama vuosi aiemmin: Journalisti-lehteen gradustani jutun tehnyt toimittaja 
Marianna Laiho vinkkasi, että minun kannattaisi kirjoittaa aiheestani tuolloin toista kertaa 
tekeillä olleeseen Journalismikritiikin vuosikirjaan ja jättää yhteystietoni yksikköön, jos 
olisin kiinnostunut sekalaisista tutkimustöistä. Näin myös tein – vuoden 1999 vuosikir-
jasta löytyy tekstini Matti Nykäsestä seksiteollisuuden antisankarina ja yksikköön jättä-
mässäni esittelylapussa kehuskelin muun muassa tehneeni HTML-koodausta ja olevani 
näin alkaneen internet-aikakauden imussa mukana. Päädyin Journalismin tutkimusyksik-
köön siis samalla tavalla kuin moni muukin: sattumasta ja suosituksesta. 

Ansioluetteloni väittää, että olisin ehtinyt työskennellä näinä vuosina 20 tutkimus-
hankkeessa. Tosiasiassa lyhyitä tutkimusprojekteja on ollut huomattavasti enemmän, sillä 

Elina Tolonen

Projektitutkijana Cometissa:  
vakituisesti väliaikainen
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jo ensimmäisen vuosikymmenen aikana nimityskirjastani löytyy yli 20 työsopimusta. Vaikka 
kaikkia hankkeita en edes muista, kevyt retrospektiivinen katse menneisiin projekteihin 
osoittaa, ettei tehtyä tarvitse kuitenkaan kauheasti hävetä. Päinvastoin, Cometin projek-
teissa on pystytty enteilemään osuvasti tulevaa ja poimimaan tarkasteltavaksi mediaym-
päristöä keskeisesti muovanneita ilmiöitä ja kehityssuuntia. Monet tämän päivän hybridin 
mediaympäristön vakiintuneet piirteet ja probleemat olivat oraalla ja esillä JTY:n 2000-
luvun hankkeissa. 

Itse aloitin tutkijan urani useissa VTT:n kanssa toteutetuissa, Tekes-rahoitteisissa 
yhteishankkeissa, joissa kehitettiin ja pilotoitiin erilaisia ohjelmistoprototyyppejä. 2000-
luvun alkupuolella JTY oli mukana kehittelemässä niin mobiilia televisiota kuin digitaalisen 
television mobiilia, yhteisöllistä käyttöliittymää. JTY:ssä hankkeiden vastuuhenkilö oli Ari 
Heinonen, Tampereen VTT:ltä mukana oli käytettävyyden tutkijoita, Helsingin Otaniemestä 
taas teknologian kehittäjiä. Monitieteisessä tutkimusryhmässä opettelin niin ymmärtämään 
insinöörejä kuin puhumaan rahoittajina toimineiden yritysten edustajien kanssa. Tutkijoina 
meitä kiinnosti, voisivatko ihmiset tulevaisuudessa todella haluta katsella mobiililaitteilta 
videoita ja tv-sisältöjä ollessaan julkisissa tiloissa ja tien päällä. Tasku-tv:n ajatus tuntui tuol-
loin rohkealta ja yhteiskuntatieteilijänä tehtäväni oli esittää myös kriittisiä reunaehtoja ja 
huomioita muun muassa julkisen tilan luonteen muuttumisesta. Hankkeesta kertovassa 
tiedotteessa vuodelta 2003 todetaan tutkijoiden suorastaan yllättyneen, kuinka innostu-
neita etenkin lapset olivat mobiilin tv:n katselun mahdollisuudesta. 

Säätiö 

Tekes-hankkeita seurasivat vuodesta 2007 lähtien monet Helsingin Sanomain Säätiön 
rahoittamat projektit. Journalismin tutkimusyksikölle ja myöhemmin Cometille säätiön 
avaama tutkimusrahoitus oli merkittävä mahdollisuus ja tutkimuskeskuksen liikevaihto 
moninkertaistui muutamassa vuodessa. Vuorovaikutus Säätiön ja Cometin kesken oli kiin-
teää – Cometin juhlalaulussa me vitsailimme valloittaneemme säätiön, kun taas säätiön 
edustajien puheissa saatettiin puolihuolimattomasti viitata “meidän tutkimusyksik-
köömme”. Tutkimusta teimme kuitenkin normaalien tieteellisten käytäntöjen ohjaamina 
ja aiheista, joita pidimme tärkeinä. 

Itse tutkin säätiön rahoittamana esimerkiksi lasten ja nuorten mediaympäristön 
muuttumista, journalismin ja vallankäytön välistä suhdetta, muotiblogeja ja blogosfäärin 
ammattimaistumista, toimittajien sosiaalisen median käyttöä, Anneli Auerin murhasyyt-
teen mediakäsittelyä, internetin visuaalistumista sekä suomalaista vastamediakenttää. Kun 
kirjoitimme vuonna 2011 Mikko Hautakankaan kanssa kirjan Kovaa työtä olla minä ammat-
timaisesti toimivista muotibloggaajista, moni piti aihetta hieman triviaalina. Nyt kymmenen 
vuotta myöhemmin sosiaalisen median sisältötuotanto ja vaikuttajamarkkinointi ovat arkea 
ja itsensä brändäämisen oletus ulotetaan jopa tutkijoihin. 
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Jokapäiväinen työ

Projektitutkijan työtä leimaa epävarmuus ja huoli työn jatkumisesta. Itse olen ollut onne-
kas, sillä lyhimmillään muutamien viikkojen työpätkien lisäksi olen saanut työskennellä 
myös pidemmissä hankkeissa. Monella muulla projektitutkijalla allekirjoitettujen työsopi-
musten määrä on ollut moninkertainen. 

Työntekijän näkökulmasta Journalismin tutkimusyksikön johto teki menneinä vuosina 
erinomaista työtä yrittäessään synnyttää joskus mitättömän lyhyistä työsopimuksista jatku-
moita, niin etteivät työntekijät olisi jääneet työttömiksi hankkeiden välillä. Ihan aina tässä 
ei tietenkään onnistuttu. Se synnytti joskus absurdeja tilanteita, joissa työttömyyskorvauk-
selle siirtynyt projektitutkija edusti Tampereen yliopistoa jo päättyneen hankkeensa julkai-
sutilaisuudessa vastaillen asiantuntijaroolissa innostuneiden toimittajien kysymyksiin. Veik-
kaan, ettei monikaan työnantaja saa kokea vastaavaa lojaalisuutta.

Omasta projektityöntekijän arjestani muistan, miten pari päivää ennen erästä jouluaat-
toa mietin, arvaisinko ostaa lapselleni joululahjoja silläkin uhalla, ettei tammikuussa töitä 
enää ole. Päätin luottaa asioiden aina jotenkin järjestyvän ja lähdin ostoksille – aatonaat-
tona sain viestin Ari Heinoselta, että projekti oli varmistunut. Vaikka omat työni jatkui-
vat lopulta saumattomasti hankkeesta toiseen, väliaikaisuuden tuntu määritti ensimmäisiä 
vuosiani Journalismin tutkimusyksikössä niin voimakkaasti, että tutkijan ammatti-identitee-
tin muotoutuminen vei hyvin pitkään. Tein tutkimustöiden ohella myös kaikkea muuta – 
säännöllisesti freelance-toimittajan töitä lopulta vuoteen 2016 asti. 

Väliaikaisuuden kokemusta ei sanottavasti muuttanut edes se, että olin ensimmäinen 
tutkimustyötä tekevä henkilö, joka vakinaistettiin Journalismin tutkimusyksikössä. Omasta 
näkökulmastani erinomainen henkilöjohtaminen ja työn jatkuvuuden takaaminen oli johta-
nut tilanteeseen, jossa minusta oli tullut työsuhteiden ketjuttamista säätelevän lain vuoksi 
yliopistolle ongelma. Yliopiston ja yksikön henkilöstöpolitiikassa vuonna 2007 tapahtu-
nut vakinaistamiseni oli merkittävä asia ja oikeansuuntainen toimi, mutta omaa ajatteluani 
ohjasi vakinaistamisen jälkeenkin jo omaksuttu pätkätyöläisen identiteetti ja ajatus, että 
projekteja on saatava – muuten ei syömänkään pidä.  

Oma työurani Cometissa ei ole akateemisilla kriteereillä mallitarina tai menestysker-
tomus, jossa tutkimusyksikön siipiensä suojaan ottamasta tutkimusapulaisesta olisi kasva-
nut kansainvälinen huippututkija. Enemmänkin se on arkinen duunarikuvaus, jota on alusta 
pitäen leimannut tilaustutkimuksen ja ns. akateemisesti kunniallisen tutkimuksen välinen 
jännite. Vaikka Comet onnistui vakiinnuttamaan asemansa ja tilaustutkimusta vähättelevä 
keskustelu jossain määrin vaimeni, uuden Tampereen yliopiston aikana on tullut jälleen 
entistäkin selvemmäksi, ettei edustamani projektitutkijuus ole yliopistossa toivottavaa, 
vaan eräänlainen kauhuskenaario.  

Olen ollut projektitutkijana Cometissa vuosina, jolloin suomalainen yliopistolaitos on 
ollut suurten mullistusten kohteena. Yliopisto on muuttunut vertaisten johtamasta akatee-
misesta yhteisöstä keskitetysti johdetuksi organisaatioksi, jota leimaa kilpailun eetos ja 
tilastoista luettavissa oleva tehokkuus. Vaikka projektitutkijana olen yrittänyt pitää yliopis-
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tohallinnon mahdollisimman kaukana itsestäni, muutokset ovat heijastuneet myös tutki-
muskeskuksen arkeen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääntyneinä odotuksina. Kun vielä 
2000-luvulla JTY:n projektit olivat leimallisemmin tilaustutkimuksia, joista tuotettiin rahoit-
tajalle mukavasti luettavassa muodossa suomenkielisiä tutkimusraportteja, 2010-luvulle 
tultaessa lyhyistä tutkimusprojekteista olisi pitänyt pystyä tuottamaan raporttien lisäksi 
myös akateemista meritoitumista edistäviä ja yliopistolle julkaisupisteitä tuovia kansainväli-
siä artikkeleita. Myös rahoittajat alkoivat odottaa tutkimukselta entistä näkyvämpää vaikut-
tavuutta, mikä heidän näkökulmastaan tarkoitti tieteen popularisoimista ja osallistumista 
tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja kaiken tämän ohessa projek-
titutkijan piti tietenkin ideoida jatkuvasti myös seuraavia hankkeitaan.  

En ole ainoa projektitutkija, jonka on ollut vaikea edistää väitöskirjaansa aiheiltaan 
vaihtuvien tutkimushankkeiden ja uusien projektien pyörityksessä. Cometissa on toki 
pyritty tukemaan, kannustamaan ja ajoittain potkimaankin tutkijoita väitöskirjan tekemi-
sessä, mutta aina sopivat tutkimushankkeet eivät satu elämässä saumaan, jossa väitöspro-
jektin edistäminen olisi mahdollista.  

Itse kuitenkin pidän itseäni häpeämättömästi myös onnistujana tai vähintäänkin 
selviytyjänä. Tämän tekstin alussa mainitsemani laulu, jonka teimme Cometin 15-vuotis-
juhlallisuuksiin, kertoo jokapäiväisen työn tekemisestä. Comet on tarjonnut minulle ainut-
laatuisen mahdollisuuden ansaita elantoni mediatutkimusta tekemällä sekä eturivin paikan 
tarkastella ja ymmärtää mediaympäristön ja yhteiskunnan nopeaa muuttumista vuositu-
hannen alun Suomessa. Projektitutkijan työlle on ominaista, etteivät kaikki hankkeet aina 
synnytä suurta tieteen tekemisen paloa. Akateeminen duunari kuitenkin tuottaa kunnial-
lisen tutkimusraportin sellaisestakin aiheesta, jonka idea on lähtöisin rahoittajalta ja joka 
ei työnä edistä tutkijan omaa profiloitumista. Tutkimusaiheiden vaihtuminen synnyttää 
lopulta verraten laajan asiantuntemuksen ja kykyä ottaa haltuun mitä moninaisempia tehtä-
viä. Vuosien varrella saadessani kasvaa ja kehittyä älykkäiden kollegoiden muodostamassa 
työyhteisössä, olen oppinut ajattelemaan itsenäisesti, ideoimaan hankkeita ja lopulta olen 
alkanut myös mieltää itseni tutkijaksi.

Jouko

Neljäs ja ehkä keskeisin Cometin juhlalaulussa tiivistyvä seikka liittyy siihen, mitä tämän 
laulun tekeminen kertoo tutkimuskeskuksesta työyhteisönä. Laulu ei ollut ensimmäi-
nen työyhteisössä uudelleensanoittamamme kappale. Vuosien varrella teimme lukui-
sia lauluja ja videoita kollegoiden väitösjuhliin. Kun Journalismin tutkimusyksikön uutta 
nimeä pohdittiin vuonna 2011, kahvipöytäkeskusteluissa leikiteltiin useilla kirjainyhdis-
telmillä. Cometin kilpailijaksi nousi JOUCO, joka todennäköisesti imaisi itseensä ainakin 
sanat journalism ja communication. Koko yksiköstä ei tullut JOUCOa, mutta tekemiemme 
laulujen ja videoiden tekijänoikeudet kuuluivat tämän jälkeen kollektiiville nimeltä Jouko 
Production. 
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Cometin työyhteisössä vallitsikin pitkään poikkeuksellinen yhteistekemisen henki, 
jota joku olisi voinut kuvailla jopa luovaksi. Sen kevyitä ja rönsyileviä tuotoksia olivat Jouko 
Productionin laulut, lounastaukojen runopiiri, perjantain mekkopäivät, joulukoristetalkoot, 
yhteiset rentoutushetket, taukojumpat, askarteluiltamat, kollegoiden bändiviritelmät, asiat-
tomat lounaat ja pikkujoulut. Suoraviivaisesti ammatillista toimintaa taas kollektiivisesti 
tuotetut rahoitushakemukset, lukupiirit, artikkelipajat, tutkijaryhmissä käydyt keskustelut 
ja kaikkien tuottamiemme tieteellisten tekstien, artikkelien ja raporttien sparraava vertais-
lukeminen ja -kommentointi. 

Vaikka jokaisessa työyhteisössä on aina myös ongelmansa, parhaimmillaan Cometin 
ilmapiirille oli tyypillistä harvinaislaatuinen talkoohenki. Teimme yhdessä hankehakemuk-
sia, jotta saisimme Cometille – siis meille – projekteja ja kollegoille töitä. Ilmapiirin erityi-
syyttä korostaa se, että periaatteessa kaikki tutkijat kuitenkin kilpailevat samoista tutki-
musrahoituksista. Tällaista työkulttuuria on hyvin vaikea, jopa mahdoton, synnyttää ylhäältä 
alaspäin suuntautuvilla toimilla – muutenhan näin toimittaisiin jokaisessa voittoa tavoitte-
levassa yrityksessä. Sen mahdollisti ei-hierarkkinen toimintakulttuuri, luottamus työyhtei-
söön kuuluvien välillä ja vapaus ideoille, joista kaikki eivät olleet heti tai lopultakaan suora-
viivaisen tuottavia. 

Esimerkiksi KATTE-tutkijaryhmässä käytimme jossain vaiheessa puolisen vuotta 
intensiiviseen keskusteluun ihmisen, koneen ja eläimen välisten suhteiden problematii-
kasta. Tästä sittemmin erittäin ajankohtaiseksi muuttuneesta aiheesta ei lopultakaan synty-
nyt Cometin tutkimushanketta, vaikka Timo Kylmälä väittelikin myöhemmin posthuma-
nismin teemoista. Itse-organisoituvassa tutkijaryhmässä vapaasti käydyt keskustelut ovat 
kuitenkin hyvä esimerkki sellaisesta ajattelun tilasta ja akateemisesta väljyydestä, jota sivis-
tysyliopistosta tulisi myös löytyä.  

“Jouko-Filmi esittää

Jouko-Filmi förevisar

Suurnaiselokuva:

Tieteen kuningatar vai outolintu?

Traileri

Spiikki

Tämä on tarina sinnikkyydestä (teksti: SINNIKKYYS), tunteen palosta (TUNNE) ja suomalaisen 

naisen vahvuudesta (VAHVUUS). Tämä on suurnaiselokuva akateemisesta maailmasta. (TIETEEN 

KUNINGATAR VAI OUTOLINTU?) Mitä tapahtuu, kun nuori ja kirkasotsainen mutta kokematon 

ylioppilas Orvokki saapuu yliopistoon, jossa kaikki on uutta ja ihmeellistä.

Kohtaus 1: Saapuminen

Otos 1: Ulkona. Ylioppilas Orvokki Suonperä (...) saapuu päätalon pihaan, pysähtyy ja katselee 

ympärilleen. Lähtee kävelemään ovelle ja astuu sisään yliopistoon. Orvokilla on päällä ylioppilaslakki, 

takki, hame, pusero, kengät ja kädessään kapsäkki. (...) 

Ylätasanteella. Orvokki: “Tännekö minä nyt kuulun, tänne tieteen maailmaan?”

     Käsikirjoitus Jouko-Filmin elokuvaan 19.3.2011
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Turbulenssi 

Näin koronavuoden keskellä ja miltei vuoden etätyörupeaman jälkeen Cometin vaiheiden 
muistelu saa helposti nostalgisia sävyjä. Omatkin ajatukseni kohdistuivat helposti vuosien 
taakse, vaikka se Comet, jonka fyysisesti jätimme taaksemme vuosi sitten, oli jo hyvin 
erilainen. Yliopistojen yhdistyminen on tuonut mukanaan epävarmuutta, joka on heijas-
tunut vahvasti tutkimuskeskuksen toimintaan. 

Vuonna 2019 Cometin käytännön asioiden kantava voima, toimistosihteerimme Tiina 
Neuvonen, siirrettiin yliopisto-organisaatiossa toisiin tehtäviin. Kahvihuoneen seinälle 
ilmestyi lappu, joka ohjeisti projektitutkijoita siitä, mistä kahvimaidot tulisi jatkossa hakea, 
mistä löytyvät haastattelunauhurit ja kehen tulisi olla yhteydessä talousasioissa. Cometin 
tutkimusjohtajana toiminut Katja Valaskivi siirtyi Helsingin yliopiston palvelukseen, eikä 
hänen tilalleen palkattu uutta henkilöä. Tieto ei kulkenut, mutta huhut antoivat senkin 
edestä ymmärtää, ettei uudessa Tampereen yliopistossa olisi tilaa Cometin kaltaiselle tutki-
muskeskukselle, eikä sen toimintaperiaatteitakaan oikein ymmärretty. Ilmassa leijuvaa 
lakkautusuhkaa vastaan protestoitiin lokakuussa 2019 adressilla, joka päätyi valtakunnal-
liseksi uutiseksi. Cometin säilyttämistä vaativan adressin allekirjoitti suuri joukko median 
ja viestinnän tutkijoita useista suomalaisista yliopistoista sekä ilahduttavasti myös suuri 
joukko toimittajia. 

Yliopistojen fuusioitumista ovatkin sävyttäneet erilaiset viestinnän sotkut, mainekrii-

Cometin seminaaripäivä helmikuussa 2012 aloitettiin parin tunnin  voimaantumisliikunnalla Sorin 

Sirkuksessa. Tässä yhden osaryhmän lopputyö.
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sit ja brändisekoilut, puhumattakaan yliopiston johtosääntöön ja konsistorin valintaan liit-
tyvistä epäkohdista. Turbulenssi on näkynyt työntekijöiden uupumisessa, luottamuksen 
rakoilussa ja monissa julkisissa protesteissa. Cometissa pitkään töitä tehneistä projektitut-
kijoista moni katsoi viisaammaksi etsiytyä yliopistossa muualle toisiin tehtäviin. 

Syntyneitä railoja paikatakseen viestinnän yksikön johto on joutunut tekemään töitä 
hartiavoimin. Henkilöstön kuulemisen jälkeen ja juuri ennen koronan tuomaa mullistusta 
Cometiin palkattiin uudeksi tutkimuspäälliköksi Mari Pienimäki.  

Tässä tilanteessa on vaikea arvailla kirjoitetaanko vuonna 2031 Cometin 35-vuoti-
shistoriikkia, vai katsooko tämä teksti aikaan, johon ei ole paluuta. Sinänsä muutoksessa 
ja epävarmuudessa ei ole mitään uutta. Cometin toimintaan muutos on sisäänrakennettu 
elementti – kohdistuuhan Cometin tutkimus yhteiskunnassa nopeasti muuttuvaan media-
kenttään ja sen uusimpiin ilmiöihin. Kamppailu tutkimusrahoituksesta ja sitä kautta olemas-
saolosta on sekin yhtä tuttua. Enemmän kyse on siis siitä, miten yliopisto haluaa siellä 
tehdyn tutkimuksen järjestää ja ymmärtääkö se, millaisia etuja alhaalta ylöspäin organisoi-
tuvalla tutkimuksella ja tutkijoiden jaksamista ja hyvinvointia tukevalla työyhteisöllä voi olla. 
Työyhteisö on pitänyt projektitutkijan pystyssä. 
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Olen harvoin – jos koskaan – ollut työssä yliopistohankkeessa, jossa taloudelliset puit-
teet olisivat olleet yhtä hulppeat kuin Graafisen teollisuuden rakennemuutosprojekti 
GRAMissa. Tämä korostui, koska siirryin GRAMin suunnittelijaksi tiedotusopin laitok-
sen päätoimisen tuntiopettajan tehtävästä, jossa penniäkään ylimääräistä ei ollut käytet-
täväksi esimerkiksi opintoretkiin tai vierailuihin. Jos joku huoli meidät, saimme mennä, 
muuten pysyttelimme ruokalan yläkerrassa olevissa harjoitustoimituksissa. 

Pentti Raittila kuvaa edellä, kuinka tärkeä hanke GRAM oli nuorelle tutkimuksen ja 
kehitystyön yksikölle niin taloudellisesti kuin sen profiilin kehittämiseksi. 

Päädyin GRAMiin helmikuussa 1997. Olin tuolloin kurkkuani myöten kyllästynyt 
käytännön journalismin kursseihin: tuntiopetusta oli keskimäärin 18 tuntia viikossa ja 
opiskelijat joskus hiukan liiankin hyvin arvonsa tuntevia Suuria Journalisteja. Tarjolla oli 
tuolloin yhtä aikaa Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT:n suunnittelijan 
tehtävä ja GRAMin vastaava tehtävä. Yksiköt kokivat kilpailevansa keskenään, joten nyt 
sain ne kilpailemaan myös itsestäni, tosin kovin heikoin panoksin. 

Laukkasin molempien rekrytoijien pakeilla ja ynnäsin plussia ja miinuksia. Summa 
summarum, palkassa ei mitään eroa, työtä molemmissa yksiköissä enemmän kuin 
tarpeeksi. Ratkaisevaa tekijää en enää muista, mutta näin jälkikäteen valinta osui oikeaan, 
sillä yksikön työyhteisö oli sopivan epämuodollinen ja ilmapiiri enimmäkseen mainio. 

Minun statustani suunnittelijan tehtävä ei juuri muuttanut. Sain työhuoneen päära-
kennuksen piippuhyllyltä, jonka äänieristys alapuolella sijaitsevasta kirjastosta ja aulasta 
oli olematon. Pääasia oli, että vahtimestarit jaksoivat kiikuttaa sinne runsaat postinivas-
kani ja kurssisihteerinä toiminut Sari Hyvärinen ja myöhemmin Satu Seppä mahtuivat 
nurkkaan kokoustamaan. Joskus saman nurkan valtasi jompikumpi ala-asteikäisistä tyttä-
ristäni, jotka sijoitin sinne piirtelemään tai nukkumaan. Lisäksi huoneessa oli lankapuhe-
lin, jota siihen aikaan vielä veivattiin ahkerasti.

Opin henkäisemään kutakuinkin ymmärrettävästi esittelyni, joka koostui sellaisista 
nimihirviöistä kuin Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö ja pienen ja keskisuu-
ren graafisen teollisuuden rakennemuutosprojekti. Apua tähän sain puhelimeen kiinnittä-
mästäni muistilapusta, sillä olisihan ollut noloa, jos suunnittelija ei muistaisi, mitä ja ketä 
on kauppaamassa. 

Mari Maasilta

Graafisen teollisuuden 
rakennemuutosprojektista,  
hyvää päivää
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Toimittajana ja toimitustyön opettajana olin tottunut suosimaan ymmärrettävää 
yleiskieltä, mutta nyt käyttöön piti omaksua monia rakennemuutokseen liittyviä ilmai-
suja, kuten ”tuottavuusnormi”, ”kehittämistoimenpide” ja ”rationalisointiratkaisu”. Hanke-
kuvauksia kirjoittaessani lupasin kirjoittaa ne aluksi Pihtiputaan mummolle ja jättää 
byrokraattisen kiertelyn Ari Heinoselle. Hän sitten käänsi ”juttuni” ja ”journalismini” ”sisäl-
löntuotannoksi”.

En ollut erityisen markkinointihenkinen, mutta sain silti suostuteltua pieniä ja keski-
suuria sanomalehtiä osallistumaan täydennyskoulutushankkeisiimme. Miksi eivät olisi 
osallistuneet, koska tarjolla oli Euroopan sosiaalirahaston varsin hyvillä ehdoilla rahoit-
tamaa koulutusta? Lisäksi lehdillä oli suuret vaikutusmahdollisuudet siihen, minkälaisia 
kurssisisältöjä tarjottiin. Pientä joustoa tämä kuitenkin vaati myös meidän puoleltamme. 
Mieleeni ovat jääneet ainakin Keski-Uusimaa- ja Länsi-Uusimaa-lehdille räätälöidyt ulko-
asukurssit, joihin ajelimme Nuutisen Petrin kanssa viikonloppuisin. Toimituspäälliköiden 
mielestä ainoat mahdollisuudet toimittajien lisäkouluttautumiseen olivat omalla työpai-
kalla ja viikonloppuisin. 

Koska rahoitusta oli kerrankin tarpeeksi ja GRAMin yhtenä tavoitteena oli tiivistää 
keskisuurten maakuntalehtien toimituksellista yhteistyötä, saatoin suunnitella toimitus-
ten keskijohdolle kurssin, jonka toteutukset olivat ympäri maata. 

Iisalmessa, Hämeenkyrössä ja Tampereella järjestetyille kursseille osallistui noin 
15 toimitus- ja uutispäälliköä sekä toimitussihteeriä. Kursseilla oli vankkaa asiaa, mutta 
verkostoitumiseenkin panostettiin, koska yhteistyötä kerran oli tarkoitus edistää. 
Hämeenkyrössä verkostoiduttiin savusaunassa, Iisalmessa kulttuuriretkellä. Kirjahyllys-
täni löytyy vieläkin iisalmelaisten meille tarjoamaan retkeen liittyvä pieni kirjanen Ruhti-

nas Dolgoruki ja verinen Koljonvirta. 

Päällikkökoulutuksen näkyviin tuotoksiin kuuluu kirja Journalismin muutoskaruselli. 
Sen kirjoittajina olivat tutkijat, täydennyskouluttajat, toimitusten esimiehet ja toimittajat. 
En ollut aiemmin toimittanut teosta, jonka tekijäkunta olisi yhtä heterogeenista. Armoite-
tun kirjoittajakouluttajan Marketta Rentolan tekstiin ei ollut tarvetta puuttua, mutta auta 
armias, kun yritin yksinkertaistaa Seija Ridellin tieteellistä tekstiä yleistajuiseen tietokir-
jaan sopivaksi. Punakynämerkintäni palasivat takaisin muuttamattomina eikä auttanut 
kuin nöyrtyä. Sittemmin olen oppinut arvostamaan monimuotoisuutta myös kielenkäy-
tössä.

Kirjan aiheet liittyivät lehtiyritysten, työyhteisöjen ja yleisösuhteen muutokseen. 
Osuutensa saivat silloin näkyvästi esillä olleet kansalaisjournalismi- ja Locality-hankkeet. 
Käytännönläheisemmin käsiteltiin esimiestyötä, työkiertoa, mentorointia ja tulevaisuus-
verstaita. Tarkoitus oli antaa virikkeitä välineistä, joilla työyhteisöjä voitaisiin kehittää.

GRAM-hanke oli kolmevuotinen. Se päättyi juuri sopivasti vuonna 2000, kun aloin 
turhautua väitöskirjani edistämiseen kokopäivätyön ohessa. Tutkijaksi siirtymiseni jälkeen 
yksikön kehittämis- ja koulutustoiminnasta astui vastaamaan Satu Seppä. 
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”Ennen kaikkea hän on kovan luokan talousasiantuntija, joka kokemuksellaan, 

kärsivällisyydellään ja kekseliäisyydellään huolehti meistä ja työmme sujumisesta. 

Ongelmamme olivat hänelle lähinnä hidasteita, joiden ohi pääsi kyllä, kun vähän 

funtsattiin. Hänen luonaan on käyty milloin minkäkin asian turhauttamana rähjäämässä, 

itkemässä, ihmettelemässä ja ilosta pomppimassa. Kaikkia tunteitamme hän ymmärsi ja 

tarvittaessa yhtyi niihin – erityisesti iloihin.”  (Kollega Tiinasta)

Ummikko tuli taloon

Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö sijaitsi ensimmäisinä vuosinaan Tampereen 

yliopiston Päätalossa ilman omia tiloja. Yksikkö toimi monella tavoin eri logiikalla kuin budjetti-

rahoitteinen ja vakinaiseen henkilökuntaan nojaava tiedotusopin laitos: tutkijoita ja tutkimus-

apulaisia tuli ja meni ja projektien talous vaati erityisosaamista. Niitä tehtäviä hoitamaan tarvit-

tiin talousasioiden hoitaja. Tiina Neuvonen tuli taloon. Hän vakuutti ”rehellisellä ja savolaisen 

avoimella esiintymisellään haastattelussa” [mukana olleen lausunto], joten hänet valittiin yli 30 

hakijan joukosta.

Tiina: Tulin -99 tammikuussa. Paikka oli silloin vuodeksi auki. Minun onni, että oli. Olin 
hakenut myös kaupungille.

Muistan sen haastattelutilanteenkin, olin ihan varma, että enhän mä nyt varmasti 
pääse. Siellä oli Helvi [Miettinen] ja Pentti [Raittila] ja ne kyseli kaikkee, et mitä tiedät 
yliopistomaailmasta. Sanoin, että enhän mä tiedä mitään. Tulin ihan ummikkona, olin ollut 
aiemmin yksityisellä puolella. Kun en tiennyt yliopistomaailmasta, niin jouduin mietti-
mään suurin piirtein, että mikä on maisteri…

Alkuun tuntui kauheen byrokraattiselle ja hierarkkiselle. Esimerkiksi oli tällainen 
tapaus, että olin kirjoittanut jonkin soittopyynnön lapulle, niin tultiin sanomaan, et tää on 
tiedekunnan dekaani. Minä olin ihan, että jaaha, täällä on nää tittelit näin tärkeitä (nauraa). 

Olihan se, kun ihmiset istu huoneissaan ovi kiinni, ja että mene nyt tuohon proffan 
huoneeseen, kun oli ovi kiinni. Toisaalta mä ajattelin, että se on niin paljo ittestä kiinni 
mitenkä suhtaudut ja mitenkä itte asennoidut. Mutta tuntui, että äkkiä pääsin siihen 
sisään. Marjatta [Virtanen] ja Helvi olivat suuri tuki ja apu perehdytyksessä.

Haastattelu: Ari Heinonen & Heikki Luostarinen

Tiina Neuvonen – Cometin osaava 
tukipylväs!
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Kennostosta YLK:iin ja Virtaan

Tutkimusyksikkö sai vuonna 1997 oman tilan Päätalon C-siivestä, jossa myös tiedotusopin 

laitos pääosin sijaitsi. Tutkijoille rakennettiin yhteen entiseen pieneen luentosaliin vain sermeillä 

toisistaan erotettujen pienten työpisteiden avokonttori, ”Kennosto”. Se osoittautui huonoksi 

ratkaisuksi, kun kellään ei ollut mitään rauhaa. Sittemmin yksiköllä oli tiloja Yliopistonkatu 

54:ssä, Virrassa ja lopulta Päätalon E-siivessä. Vuosikausia yksikön väkeä oli kuitenkin vähän 

siellä täällä.

Vaihtuvuutta oli myös yksikön johtajistossa. Tiinan ensimmäisen vuosikymmenen aikana 

yksikön vetäjän tehtävässä toimi eri tavoin jaetuissa ja pätkityissä virkasuhteissa melkein 

kymmenen eri ihmistä.

Tiina: Oli sellaista haasteellistakin, kun jokaisella johtajalla oli tietysti omansa … minkä-
laista talousseurantaa ja raportointia halusi sitten kukakin. Että [kun johtaja vaihtui] laitet-
tiin kaikki uusiksi. Taas uuden johtajan kanssa lähtee miettimään, miten hän haluaa… 
Mutta kyllähän siihenkin aina tottui.

Sehän oli mullekin mukavaa, kun Pentti oli siinä loppuvaiheessa johtajana pidemmän 
aikaa. Ei ollut vaihtoa koko ajan. 

Muistan semmosia ihania [alkuvaiheen tapahtumia], kun lähdettiin kiertään paikkoja, 
että missä on comettilaisia, niin oli se kennosto ja sitten siellä piippuhyllyllä joku istu kans. Ja 
sitten harkkarin puolella. Ihan heti ei päässyt ihan lähelle työntekijöitä, koska se oli aika lailla 
hajallaan. Et varmasti enemmän olin tekemisissä tutkimusjohtajan ja Sadun [Seppä] kanssa.

Sitten oli parempi kun mentiin Virtaan. Halusin, että kun olin se ainut hallintoihmi-
nen siellä, että ihmiset voisi helposti tulla [käymään]. Muistan monet kerrat, kun siellä 
joku kävi ja yritti laittaa oven kiinni niin sanoin, että et laita! Mä koin sen oman roolini 
semmoisena, halusin, että olis helppo tulla jutteleen ja kyseleen.

Esimerkiksi Pena tuli ovelle, että tässä on uus työntekijä, niin ruvetaas tekeen työso-
pimusta. Niin tuli se uus kasvo siihen, 
ja sitten sä perehdytit sen. Oli koko 
ajan itellä sellainen olo, että [tiesin] 
ketä meitä täällä oikein on. Siinä pääsi 
heti tutustuun niihin ihmisiin. Järkkä-
sin työhuoneet ja ...siinä vaiheessa se 
oli vielä hallittavaa.

Se oli ihanaa se, se oli mulle 
tärkeetä. Sanoin aina, että tulkaa 
kysyyn, ja jos en tiedä, niin selvitän.

Tiina, cometilaisten tuki ja turva.
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Tiina, cometilaisten tuki ja turva.

Oma työkulttuuri kehittyy

Yksikön työkulttuuri kehittyi yhteisölliseksi niin, että ihanteena oli enemmänkin keskusteleva 

tutkijoiden osuuskunta tai kollektiivi kuin professorivaltainen keskus. Tavoitteena olivat matalat 

raja-aidat ja kaikkien työn arvostus. Nämä piirteet herättivät hämmästystä ja myös ärtymystä, 

kun toimintaan integroitiin myöhemmin mukaan muita, toisenlaisen työkulttuurin tutkimus-

aloja.

Tiina: Muistan kun sinne Virtaan muutettiin, mä olin onnellinen kun pääsin sinne myös. 
Mä tunsin, että olin etuoikeutettu, kun sain kulkea tän yksikön mukana. Olisi ollut hirveen 
ikävä, jos mut olisi otettu siitä pois ja mä olisin ollut sitten vaan muiden hallintoihmisten 
kanssa. Kuitenkin mä (…) koin todella voimakkaasti, että olin siinä työyhteisössä, joka oli 
tosi kannustava. 

Muistan että Virtasen Marjatalle sanoin, että mitenkähän kun sinne Virtaan mennään 
ja ne on kaikki muut noita tutkijoita eikä siellä ole ketään muita hallintoihmisiä. Mut se oli 
jännä kuitenkin, kun sinne sitten mentiin: Siihen aikaan oli nää tutkijakahvit ja minä olin 
siellä huoneessani ja ne oli varmaan Laura [Ahva] ja Satu, jotka tuli siihen että eikun Tiina, 
tänne tuut sä kanssa! Siinä tuli heti sellainen että vaikka mä en ole tutkija, niin mä olen 
siinä porukassa. (…) Mä olen puhunut muiden tiedekuntien [hallinto]ihmisten kanssa ja ne 
oli ihan että ai, teillä on tollasta! Ei missään muualla ollut sellaista.

Ja tavallaan se loi sellaista yhteishenkeä, joka oli jossakin vaiheessa hyvin voimakas, 
se oli sellanen tiivis työyhteisö. Aivan ihana mun mielestä.

Silloin kun täytin 50, niin tuossa kerrosta alempaa [oli] kahvitilaisuus. Ja minulle oli 
ihan täys paukku, en tiennyt yhtikäs mitään: sinne tuli Cometin tutkijat kitaroineen ja ne 
oli tehneet, sanoittaneet mulle laulun… Se konkretisoitu, että on ollut tärkeä osa sitä yhtei-
söä. (…)

Heikki: Sinusta sanottiin, että otit osaa sekä ilon hetkiin että sitten vähän huonompiin…

Tiina: Joo, mutta mä koin myös omalta kohdalta… Että jos itsellä oli vaikeata, ihan samalla 
tavalla sai tukea. Oli hirveän helppo puhua, jos vaikka oli ihan henkilökohtainen asia. 
Täällä oli koko ajan semmoinen tuki. Että kun tuli niitä hetkiä, se ilmapiiri oli niin avoin, 
ettei koskaan ollut sillain vaikeata… Siinä oli tukea monella tavalla siinä työssä, työyhtei-
sössä, aivan kaikenlainen tuki, se oli aivan mahtavaa.

Yksikkö kasvaa, työnkuva laajenee

Tiinan tullessa taloon yksikkö oli vielä melko pieni, mutta alkoi kasvaa nopeasti. Yksikön kasvu 

toi omia haasteitaan taloushallinnolle, mutta lisäksi samaan aikaan muuttui digitalisaation 

edetessä koko yliopiston hallinnollinen infrastruktuuri ja toimintakulttuurikin. Toimintaa alet-

tiin ohjata ja valvoa erilaisilla sähköisillä järjestelmillä ja osa aiemmin toimistohenkilökunnan 

hoitamista asioista siirrettiin opetus- ja tutkimushenkilökunnan huoleksi. Tämä ei kuitenkaan 
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vähentänyt toimistoväen työtaakkaa, sillä uudet ja nopeaan tahtiin vaihtuvat sähköiset järjes-

telmät vaativat jatkuvaa opastamista.

Tiina: Virtasen Marjatta, hän toimi alussa opastajana, tuli jonkun neljän viiden mapin kanssa, 
joissa oli Cometin projektikantaa. Siinä oli se mittakaava siihen aikaan. [1999] Marjatta oli 
tehnyt niitä Cometin taloushommia oman työnsä ohessa. Minä pääsin ikään kuin aloit-
tamaan puhtaalta pöydältä, rakentamaan ite sitä. Sitten ne tehtävät siitä kasvoi vuosien 
aikana.

Sehän oli mulla aluksi nimenomaan sitä laskujen tarkistamista. Mutta sitten kun alkoi 
tulla niitä muita hommia niin totta kai sitä piti lähteä itse kehittämään niitä systeemejä. 
Työn kuva mulla muuttu aika nopeestikin sitten loppupeleissä, kun tuli niitä sähköisiä 
järjestelmiä, ja niiden (…) opettamistakin myös. Piti opettaa tutkijoita ja työntekijöitä käyt-
tämään niitä järjestelmiä. 

Ennen sitä oli matkasuunnitelmatkin jäljentävillä lomakkeilla! Ja esim. Cometin julkai-
sujen, tutkimusraporttien osalta, miten siinäkin kehitys tapahtui! Ensin tutkijat toi paperi-
versioina niitä mulle, minä muutan niitä pdf:iksi, juoksutan painoon ja hoidan ne kansileh-
det ja kaikki.

Muistan nää nimimuutokset, ja sen kuinka paljon se [yksikkö] kasvoi. Parhaimmil-
laan oli tutkijoita, muistelen, yli kolmekymmentäkin. Projekteja valtava kasa.  Jotkut tietyt 
projektit on mulle jäänyt voimakkaasti mieleen. Muistan vieläkin nimet, locality in the 
global netit ja mansetorit – siis tämmöisiä.

Keskittäminen muuttaa roolia

Yliopiston hallinnon uudistuksessa tutkimusyksiköstä tuli osa uutta viestinnän, median ja teat-

terin (CMT) (tieteenala)yksikköä (!), ja muutti sen mukana yliopiston Päätalon E-siipeen 2010-

luvun alussa. Tutkimusyksiköllä ei ollut varsinaisesti nimikkotiloja, mutta se pesiytyi kolmanteen 

kerrokseen. Siellä erityisesti kahvihuone, kokous- ja taukotila ”Joutila” sekä tutkimusjohtajan ja 

toimistosihteeri työhuoneet olivat yksikön väen ominta aluetta. 

Yliopiston koko hallinnon toimintojen mullistaminen ja keskittäminen jatkui, mikä alkoi 

katkoa ennen kiinteää yhteyttä tutkijoiden ja hallinnon välillä. Ensimmäisen reilun vuosikym-

menen Tiina hoiti kaikkea tutkimuskeskuksen henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä. 

Häneltä saattoi aina mennä kysymään melkein mitä tahansa. Hallinnon ”tehostajien” mielestä 

tämä oli väärä malli.

Tiina: Kun tultiin tänne [E-siipi], siinä oli niin paljon kaikkea mitä piti… kalustusasioista 
lähtien. Joku saattoi sanoa, että oliskohan missään, ja minä, että ootahan vähän, selvite-
tään. Mutta se teki siitä omalla tavallaan mielekästä. Ei ollut pelkkää talouden tahkoo-
mista, että istut ovi kiinni… Hyvin erityyppistä, mitä olen jutellut kollegoiden kanssa, jotka 
on ollut esim. tiedekunnissa taloussihteereinä. Ne ollut ihan ymmällään, että ai teillä on 
tommosta. Ai että sääkikkö oot siellä kahveilla ja minä, että nii-in.
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Olikohan jossakin vaiheessa vähän sellainen tilanne, että rupes liikaa kasaantuun 
töitä, vähän joka suunnasta. Jossakin siinä vaiheessa meinas iskee sellanen romahdus. 
Että …niin minun piti, mikä oli mulle vierasta, että piti oikein opetella sanomaan ei. Kun 
sitä rupes tuleen niin valtavat määrät sitä hommaa ja kun ei itte ole sen tyyppinen, että 
mä hirveen helposti sanon ei. Et, ei hitsi vie, tästä tulikin tällainen pysyvä järjestely! Siinä 
vaiheessa piti ittensä tehä aikamoinen työ, et siihen [työkuormaan] oikeesti piti puuttua.

Sitten tuli se, että alettiin keskittää niitä toimintoja. Tiedekuntiin tuli henkilöstöih-
miset, jotka rupes hoitaan työsopimukset ja tila-asioita rupes hoitamaan joku muu. Sit se 
alkoi menemään täälläkin sellaiseksi että… jaa, kukas tuo on – ja tuohon huoneeseen on 
tullut, kukas tyyppi se on. Hävis sellainen laajempi käsitys, että ketä [kaikkia] täällä on. No 
ne vakkarit joo, mutta muuten. Niin sitten saattoi käydä, että henkilöstösihteeri toi ihmi-
sen ja sano, että Tiinan luokse voit tulla sitten kattoon solejutut ja muut.

Työkuorman kannalta se oli ehkä hyväkin, mutta se oma rooli muuttui.

Muutosta ja haikeutta

Yliopiston hallintouudistuksen aiheuttamat muutokset näkyivät myös yksikön arjessa ja tuntui-

vat Tiinan työssä. Luotiin uusi henkilöstöhallinnon organisaatio, jossa yksi linja hoiti työsuhteet, 

toinen matka-asiat, kolmas muut laskut, jne. Uuden linjaorganisaation uudet hallintoihmiset 

eivät tunteneet Cometia eivätkä muutenkaan hallinneet kokonaisuutta. Ja sitten lopulta Tiina 

siirrettiin vuonna 2019 (yksikköläisten ja omasta pontevasta vastarinnasta huolimatta) muihin 

tehtäviin yliopiston hallinnon sisällä. 

Tiina: Kun ennen ihmiset …ne oli kauheen avoimia ja iloisia, kun niitä näit tuolla kahvi-
huoneissa ja käytävillä. Ja sit tuntu, että kaikki vaan meni kiireisinä. Ihmisten puheesta 
aisti miten se kaikki muutos mitä täällä yliopistolla kaikkinensa tapahtui, miten se vaikutti. 
Ja tuli sellainen epävarma olo ja tunne. Tuntui, että keneltä mä kysyn enää … Vähempi 
oli enää mitään sellasta, että ihmiset kokoontu  mihinkään tutkimuskahveille isompina 
ryhminä. Se rupes meneen jotenkin sellaseks…

Ari: Siihen varmaan heijastu tää yliopiston yleinen muutos

Tiina: Kyllä! Se kyllä näkyi ihan selvästi. Jokainen oli jotenkin niin omissa oloissaan. (…) 
Ihmisille tuli paineita kaiken tän muutoksen keskellä, niin kyllähän se heijastuu.

Ne oli niin konkreettisia. Aina ennen kun ihminen tuli tuohon, tiesit koko ajan … oli 
käsitys ja pystyit tekeen. Sitten kun se alkoi meneen… Että musta tuntui ihan uskomatto-
malta, etten minä saisi näyttää tuolle tutkijalle, mikä huone olisi vapaa – että ootteks te 
nyt ihan tosissanne! Ja sitten tulee joku ihan sanomaan: ei se ole sun tehtäväs enää. Mä 
olin ihan, että aijaa... Sen itte koki semmoisena, ettei tässä ole mitään järkeä.

Ne oli ihania aikoja Cometissa. Kyllä minä tosi haikeena vieläkin aattelen, että olisin 
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ehdottomasti halunnut, kun joutui siirtymään, että se loppuosa mun työtäni [Sole-työn 
ohella] olisi ollut täällä. Mukavalta tuntuu edelleen, kun näen Cometin väkeä, morjestel-
laan ja jutellaan. Ja ihmiset saattaa edelleen soitella. 

Sanosin, että ollut omalla työurallani ainutlaatuinen työyhteisö.

Ari: Satu ehdotti, että kuvailet kolmella adjektiivilla yksikköä työpaikkana.
Tiina: Inspiroiva. Lämminhenkinen. Kannustava.

Ari: Entäs täkäläisiä työkavereita?

Tiina: Voi hyvänen aika… Voi vitsit, tuommoisia… Kauheen vaikeita yhtäkkiä…  Avoimia, ja 
jotenkin ylipäänsä herskyviä, heittäytyvä työyhteisö.

* * *

Cometin 15-vuotisjuhlassa esitettiin laulu,  
jonka säkeistöistä yksi oli omistettu Tiinalle:

Viisitoista vuotta on jo mittarissa

ja yhä Comet jaksaa painaa

Kiitos siitä kuuluu sille jota ilman

koko jengi ois jo vainaa:

Nyt Tiina Tuomaiselle malja nostetaan

Kiitos että jaksat meitä

joka päivä auttaa vaikka meiltä pääsee

välillä myös perkeleitä.

(Sävel: Mä joka päivä töitä teen / Matti ja Teppo)
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Aika monissa ja aika moninaisissa hankkeissa on tehty yhteistyötä journalismin ns. kentän 
kanssa, tavalla tai toisella, ja puuhalla on todennäköisesti ollut ainakin jonkinlaista vaikut-
tavuutta – ja ainakin sitä on tehty nimenomaan vuorovaikutteisesti. Seuraavassa muutama 
esimerkki. Lista ei pyrikään olemaan kattava.

Yksikön alkuaikojen hankkeissa oli useitakin, jotka saattoivat olla avuksi alalle 
sen hapuillessa digitalisoituvassa maailmassa. Nyt 2020-luvulla on hyvä muistaa, että 
1990-luvulla tutkimus kulki käytännön edellä uuden viestintäympäristön hahmottami-
sessa. Esimerkiksi GRAM-projektin koulutukset internetin käytöstä ja ”tietokoneavustei-
sesta journalismista” antoivat perustietoja kymmenille toimittajille lukuisissa eri mediata-
loissa. Mansetori-hankkeina tunnetut projektit (Locality in the Global Net ja Evolution of 
e-Communities) olivat aikaansa edellä verkon kansalaisviestintäulottuvuuden ja yleisön 
osallistamisen saralla. Sähköisten lähteiden hakemisto (SäLä) oli sekin edelläkävijä syste-
maattisen verkkolähteiden käytön omaksumisessa toimittajien keskuudessa.

GRAM ja Mansetori olivat hankkeita, joita tehtiin tiiviisti mediayritysten kanssa. 
Yritysyhteistyö oli tiivistä myös pääosin Tekesin (nyk. Business Finland) rahoittamissa ja 

Ari Heinonen

Uutta luomassa Mansetorilla ja 
Hervannassa

Kun Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö perustettiin, kaikki sen itselleen asettamat 

tehtävät liittyivät – tavalla tai toisella – suomalaisiin journalisteihin ja alan yrityksiin. Yksikön 

tehtäviin kuului mm. seurata alan ammatillista keskustelua, toteuttaa yhdessä yritysten ja 

journalistien kanssa tutkimuksen, kehittämisen ja kritiikin projekteja sekä koota alan kaikki toimijat 

yhteiseen keskusteluun.

Alkuvaiheessa tehtävä tuntui onnistuvan hyvin. Yhteydet esimerkiksi Journalistiliittoon olivat kiinteitä 

ja tutkimussopimuksia syntyi useiden alan yritysten kanssa. Keskustelulle luotiin yhteistä julkista 

tilaa, kuten seminaareja ja Journalismikritiikin vuosikirja ja sitä pyrittiin välittämään myös laajemmin 

suomalaiseen yhteiskuntaan.

Mutta miten yhteistyö sujui ja kehittyi, kun alkoi arki? Kun tutkijat jalkautuivat toimituksiin ja 

kun ”teoria” ja ”käytäntö” kohtasivat samoissa palavereissa ja seminaareissa? Tätä tutkimuksen 

vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen teemaa pohtivat tässä osiossa Ari Heinonen, Esa Sirkkunen, Satu 

Seppä, Heikki Heikkilä ja Heikki Luostarinen. 
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”Tutkimuksen osalta nousi esimerkkinä esille 

Satakunnan Kansassa toteutettu kuvajournalistisen 

työprosessin analyysi. Samantyyppisiä selvityksiä/

tutkimuksia olisi mahdollista tehdä mm. Satakunnan 

Kansan yleisövuorovaikutuksen tilasta. Tällaisia 

tutkimuksia olisi ehkä myös mahdollista konseptoida 

ja tarjota konsernin muille lehdille.

Kehitystyön osalta nousivat esille mm. 

”automaattijutut”, joiden avulla esim. joitakin 

talouselämän ja urheilun rutiinijuttuja saataisiin 

nopeasti ulos. Automatisointi vapauttaisi ihmistyötä 

luovempiin tehtäviin. Esille tuli myös joitakin muita 

juttutyyppeihin ja niiden kehittämiseen liittyviä 

ajatuksia.

Toinen kehitystyöhön liittyvä ajatus koski toimitusten 

tiedonhallinnan järjestelmiä, joiden arveltiin jääneen 

ajastaan jälkeen (tukkeutunut sähköposti ym.). 

Olisiko kehityshankkeen paikka tutkia toimituksiin 

tulevia tietovirtoja ja niiden prosessointia – ja 

myös toimitusten sisäistä tiedonvaihtoa ja tiedon 

käsittelyä?”

Muistio Alman lehtien päätoimittajien tapaamisesta 

18.12.2006

VTT:n koordinoimissa vahvasti teknologian kehittämiseen liittyneissä hankkeissa kuten 
Integroituva julkaiseminen multimediaverkoissa 1 ja 2. Olimme mukana myös sekä tutki-
massa että valtakunnallisella ohjaustasolla Next Media -ohjelmassa (2010–2013), joka oli 
Suomen media-alan historian laajin yhteistyöprojekti.

Vaikea on tietysti arvioida, miten moisissa yhteistyöhankkeissa vaikuttavuus toteu-
tui – ja mihin suuntaan. Voisi kuitenkin uumoilla, että yhteiskuntatieteellisesti orientoi-
tuneiden tutkijoiden, tekniikan tutkijoiden ja bisnesväen palavereissa oli ainakin vuoro-
vaikutteisuutta. (Kunhan erilaisten kulttuuritaustojen tuottamat kielelliset ja käsitteelliset 
esteet oli saatu hoidetuksi, jollain tavalla.)

Aivan oma lukunsa oli yksikön ja Aamulehti-yhtymän, sittemmin Alman yhteis-
työ. Hervanta-projektin ohella Aamulehden silloinen päätoimittaja Hannu Olkinuora 
(myöhemmin ensimmäinen journalistiikan vierailijaprofessori) oli aktiivinen Manse-
tori-hankkeiden käynnistämisessä. Yhtymän silloinen toimitusjohtaja Matti Packalén 
oli vieraillut MIT:n Media Labissa, jossa Nicholas Negroponten visiot olivat sytyttäneet 
digi-oivalluksen. Se heijastui yksikköön siten, että akselilla AL – Media Lab – JTY saatiin 
Tekesiltä varsin mittava rahoitus monivuotisille ja monipuolisille hankkeille. Mukana olivat 
pienemmillä osuuksilla myös Kaleva ja joitakin muitakin yrityksiä. Näiden rahoittajien 
turvin kehitettiin kunnianhimoista ja aidosti vaikuttavaa kansalaisviestintää, kuten muis-

teloiden Mansetori-osuudesta voi todeta. Yksi 
sivutuote oli, että Media Labin johtajaksi ryhty-
nyt Walter Bender ja tutkija Ken Haase nimi-
tetiin parin prosentin (!) vierailijaprofessoreiksi 
Tampereen yliopistoon. Tästä koitui yksikölle 
ainakin laajaa medianäkyvyyttä ja epäilemättä 
hankkeidemme ideatkin saivat tunnettuutta.

Jotain vaikuttavuutta syntyi varmaan 
myös yksikön luomien ja ylläpitämien verk-
kopalveluiden kautta. Yksi sellainen oli Jour-

nalismiportaali (journalismi.fi), jonka toteutti 
muinoisen Tietoverkkopalvelujen maisterioh-
jelman (Tivema) opiskelijaryhmä vuonna 2000. 
Verkkosivusto sisälsi monipuolista aineis-
toa alasta ja sen liepeiltä. Toinen oli Jour-

nalismi-lista, joka oli alan väelle tarkoitettu 
keskustelulista. Sitä ylläpitivät ainakin Kaarina 
Melakoski ja Pirjo Achté. Molemmat palvelut 
hiipuivat vähitellen, kun rinnalle ja tilalle syntyi 
muita foorumeita. Sen sijaan yksikön huomassa 
ollut (joskin ennen yksikköä syntynyt) euroop-
palaisten journalismieettisten koodien tieto-
pankki EthicNet on yhä hengissä. Sen saamasta 
palautteesta päätellen tätä yksikön palvelua on 
seurattu ympäri maailman.
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Jälkikäteen katsoen yksikön lukuisat koulutushankkeet tietokoneavusteisesta jour-
nalismista datajournalismiin ja sovittelujournalismista opettajien kursseihin ovat olleet 
keskeisiä tutkimustiedon välittämisen ja levittämisen väyliä. Nyt kun yliopistot ja tutki-
jat ovat yhä enemmän tulosohjattuja ja -ohjautuvia, voisikin olla hyödyllistä miettiä erilai-
sen koulutuksen kautta syntyvien tutkimuksen ja kentän rajapintojen luomista ”norsun-
luutornien” tuottaman sanoman levittämiseksi. Jatkuva oppiminen/elinikäinen koulutus 
tms. on käsittääkseni tärkeä koulutuspoliittinen slogan tätä nykyä. Tietääkseni parhail-
laankin on vireillä HS-säätiön aloitteesta jonkinlainen datajournalismikoulutuksen suun-
nittelu. Se on hyvä.
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Tuon tässä muistelmassa esiin hankkeita, joiden synnyssä ”kenttä” eli media-alan yrityk-
set, etujärjestöt tai säätiöt ovat olleet ratkaisevassa asemassa. Suurin osa on Tekesin/
Business Finlandin rahoittamia monitieteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa tutki-
musosapuolia on ollut JTY:n tai Cometin lisäksi useita. Hieman tässä puntti tutisee, sillä 
olen luvannut pitää kaiken projektiin liittyvän kehitystyön omana tietonani. Jos kuitenkin 
häkki nyt heilahtaa tai sakot tulevat niin ei voi mittään.  

Tutkimus- ja kehityshankkeet ovat liittyneet ainakin omalta kohdaltani uusien tekno-
logioiden hyödyntämiseen journalismissa. Harjoittelimme aihetta ensimmäisen kerran 
Sanomalehtien Liiton rahoittamassa Palstoilta Biteiksi –selvityksessä (1996), jossa esitte-
limme tuolloin kehkeytymässä olleita verkkojournalismin muotoja sanomalehdille. Perus-
viestinä oli, että kannustimme sanomalehtiä perustamaan verkkoversioita, jotta lukija-
suhde säilyisi yleisön siirtyessä Internetin käyttöön. Ajattelimme tuolloin optimistisesti, 
että verkkojournalismin ansaintalogiikka järjestyy varmasti sitten hieman myöhemmin.  
Erityistä uskottavuutta raporttiin toivat WYSIWYG-nimisen kasvuyrityksen samoihin 
aikoihin perustaneet tiedotusopin opiskelijat Ari Isokääntä, Harri Virtanen ja Mika Halttu. 

Journalismin muuttumista tutkittiin myös Suomen Akatemian Digital Media -ohjel-
massa (1998–2000). Journalismi uuden kynnyksellä –raportissa (1999) tutkimme yhdessä 
Päivi Kuusiston kanssa uusia työnkuvia, kuten moderointia Duuni-verkkoyhteisössä, 
ympärivuorokautista uutistyötä Verkkotie–uutissivustossa, hajautettua toimitusprosessia 

Kauppalehdessä (hajautushan on yleistynyt varsinaisesti vasta koronan pakotettua toimi-
tukset etätöihin) sekä vuorovaikutteisten multimediakertomusten tekemisen vaiheita 
Helsingin Sanomien Verkkoliitteessä. Huvittavaa kyllä kyseiset aiheet, kuten moderointi, 
riippumaton verkkojournalismi, hajautetut toimitukset tai vuorovaikutteinen multimedia-
kerronta ovat edelleen, lähes 25 vuoden kuluttua ihan relevantteja tutkimuskohteita. 

Vuonna 2002 Liikenne- ja viestintäministeriö halusi selvittää suomalaisten aikakaus-
lehtien menestyksen mahdollisuuksia verkkoympäristössä.  Aikakauslehdet eivät olleet 
tuolloin(kaan) kovin näkyvästi läsnä verkossa. Hankkeessa arvioimme yhdessä Auli Harjun 
kanssa aikakauslehtien verkkojournalismin mahdollisuuksia, VTT puolestaan alan tekno-
logiaa ja Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmä liiketoimintamahdollisuuksia. Vaikka 
aikakauslehdet olivat tuolloin melko varovaisia verkkoläsnäolossaan, raikkaaksi poik-
keukseksi nousi nuortenlehti Demi. Demin onnistuminen aktiivisen lukijayhteisön raken-

Esa Sirkkunen

Miinanpolkijana teknologian 
vallankumouksissa
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tamisessa osoitti tuolloin, että lukijat on mahdollista saada mukaan myös aikakauslehden 
sisältöjen tekemiseen. No, jälkiviisaasti voi sanoa, että tavoite, eli aikakauslehtien siirty-
minen verkkoon, on edelleen pitkälti täyttymättä yli kahtakymmentä vuotta myöhemmin. 
Viimeisin esimerkki alan ongelmista saatiin helmikuussa 2021, jolloin A-Lehdet lakkautti 
palkitun ja kiitellyn Demin kertoen syyksi liiketoiminnan kannattamattomuuden.

Yllä mainitut hankkeet olivat lähinnä alalle suunnattuja selvityksiä verkkojournalis-
min mahdollisuuksista. Läheisempää kehitystyötä yritysten kanssa on tehty vuosikym-
menten aikana silloin tällöin. Kuten Mansetori-muistelukset toisaalla tässä julkaisussa 
osoittavat, hankkeissa oli osaltaan kyse yhteisö- ja kansalaislähtöisten toimintakonsep-
tien kokeilusta, joita mediatalot sitten voisivat hyödyntää omassa tuotekehittelyssään.  

Käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon nousun kulta-aikana 2000-luvun puolivälin 
tienoilla – muistatte kai people formerly known as the audience -jargonin – JTY:llä oli 
parikin Tekes-kehityshanketta.  LähiTV -hankkeessa (2004–2006) tavoitteena oli kehit-
tää digitelevisioon paikalliseen sisältötuotantoon perustuvia lisäpalveluita. VTT:n insi-
nöörit rakensivat ihan oikean tv-verkon Tampereelle ja muutamaan lähikuntaan. Lähe-
tin pystytettiin Peltolammin vesitornin katolle ja linkkiyhteys rakennettiin muun muassa 
Vesilahteen.  LähiTV:llä oli jonkin verran interaktiivisia ominaisuuksia, ehkä tärkeimpänä 
on demand -pohjalta toiminut videokaruselli. Meidän tehtävämme yhdessä Elina Noppa-
rin kanssa oli tutkia Suomessa toimivien yhteisötelevisioiden tuotantotapoja sekä kehit-
tää paikallisia, yhteisölähtöisesti tehtyjä sisältöjä muun muassa tuohon videokaruselliin. 
Hankkeen akateemisempana sivutuotteena syntyi kartoitus suomalaisesta lähitelevisio-
toiminnasta 2000-luvun puolivälissä. Kyläyhdistysten ylläpitämiä lähitelkkareita kotiku-
toisine ohjelmineen löytyi erityisesti ruotsinkielisen Pohjamaan rannikkovyöhykkeeltä. 
Varsinaiset sisällöntuotannon kokeilut jäivät kuitenkin projektissa aika vähiin, sillä verkon 
rakentaminen eteni kovin hitaasti ja sisältötuotannon kokeiluihin ei oikeastaan päästy 
lainkaan. Hankkeessa käytetyn MHP-pohjaisen teknologian kehitystyöstä luovuttiinkin 
aika pian projektin loppumisen jälkeen ja näin jäi telkkari ilman amatöörien tekemiä sisäl-
töjä, joita sitten olemme saaneet ihailla sosiaalisen median alustoilla. LähiTV-hankkeesta 
opimme ainakin sen, että teknologian yleistymisen ennustaminen ei ole mitenkään help-
poa edes VTT:ssä ja että epäonnistumiset kuuluvat tutkimus- ja kehitystoiminnan luon-
teeseen. 

Hieman LähiTV-hanketta myöhemmin, vuosina 2007–2008, toteutettiin yhteis-
työssä tuolloisen Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion kanssa yleisölähtöis-
ten sisältöjen tuotantoa tutkinut Parteco-projekti. Hankkeessa tarkasteltiin sosiaali-
sen median tarjoamia uusia toimintamuotoja sekä journalismin toimintamahdollisuuksia 
verkostoituneessa mediaympäristössä. Projektissa kehiteltiin toimintakonsepteja, kuten 
lukijoiden kirjoittamien tarinoiden julkaisemista Apureportterit-projektissa ja tutkittiin 
Imagen bloggaajien käytäntöjä ja motivaatiotekijöitä. Ideoimme Katri Lietsalan kanssa 
ehdotuksia yleisön aktivoimiseksi ja A-lehdet kuunteli sujuvasti ja toteutti ideoita melko 
rajoitetusti.  Projektin loppuvaiheessa hanketta A-lehdissä vetänyt yhteyshenkilömme 
vaihtoi työpaikkaa ja kiinnostus koko projektiin väheni yhtiön sisällä. Muistan, että hank-
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keen tulosten esittelytilaisuuteen Herttoniemen tuolloin kiiltävän uudessa toimitalossa 
osallistui yksi varsinainen yleisön edustaja meidän tutkijoiden lisäksi.  Mutta jos tulos-
ten vaikutus jäi vaisuksi A-lehdissä, projektin tuloksista ja sosiaalisesta mediasta yleisem-
min tehty kirja koki melkoisen suosion. Social Media. Introduction to the tools and proces-

ses of participatory economy1 on osoittautunut todelliseksi evergreeniksi.  Vuoteen 2021 
mennessä kirjaa on ladattu 60 000 kertaa Tampubin sivuilta. Kun useimmiten Tekes-pro-
jekteista julkaistiin vain pahvikantisia raportteja, johon kirjattiin yleisluontoisia johtopää-
töksiä, Mansetori-projektit ja Parteco olivat poikkeuksia tässä mielessä. 

Datajournalismia, liiketoimintamalleja, virtuaalitodellisuutta

2010-luvun vaihteessa kansallisessa, media-alan muutosta vauhdittamaan syntyneessä 
Next Media -tutkimusohjelmassa (2011–2013) olivat mukana kaikki merkittävät suoma-
laiset mediatalot sekä media-alaa tavalla tai toisella tutkivat yliopistot. Next Median filoso-
fiana oli, että media-alan yritykset määrittelevät tutkimuskohteet eli ovat kuskin paikalla 
ja tutkimuslaitokset puolestaan toimivat kartanlukijoina. Cometkin osallistui useampaan 
työpakettiin. Oma osuuteni kosketteli aluksi median tulevaisuusvisioita sekä yleisön osal-
listamista muun muassa Sanomien Vartti ja Metro -lehdissä. Ohjelman puolessa välissä 
tutkimuskohteeksi vaihtui datajournalismi, jota koskevan selvityksen tein yhdessä Tanja 
Aitamurron ja Pauliina Lehtosen kanssa. Auli Harju toteutti puolestaan datajournalismi.fi 

-blogisivuston, joka johdatteli aloittelijoita hankkimaan omatoimisesti datajournalismin 
perustaitoja. Next Mediassa yhteistyötä tehtiin mm. Otaniemen Teknisen korkeakoulun 
tuotantotalouden tutkijoiden, VTT:n, Tampereen teknisen yliopiston ja Taikin mediakon-
septilaboratorion kanssa. Tässäkin tapauksessa kävi niin, että yleisön osallistamista Sano-
missa vetäneet henkilöt jättivät yhtiön Next Median päättymisen aikoihin.

Menestyksellisen liiketoiminnan synnyttäminen journalismille verkkoympäris-
tössä on osoittautunut vaikeaksi. Ongelmaa ryhdyttiin ratkaisemaan tosissaan Helsingin 
Sanomain Säätiön rahoittamassa SubMoJour -hankkeessa (2010–2013). Ideana oli tutkia 
vain verkossa toimivia, menestyviä kasvuyrityksiä eikä niinkään isoja mediataloja, jotka 
tuolloin kätkivät verkon aiheuttamat tappiot taseeseensa. Kyseessä oli kansainvälinen 
hanke, jossa tutkittiin journalististen kasvuyritysten toimintaa Yhdysvalloissa, Japanissa, 
Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli 
myös kannustaa journalisteja perustamaan omia yrityksiään. Hankkeen ideanikkari, USC 
Annenbergissä Helsingin Sanomain Säätiön apurahalla opiskellut verkkojournalisti Pekka 
Pekkala rakensi tietokannan, johon koottiin tiedot 69 journalistisesta julkaisusta yhdek-
sästä eri maasta. Tietokannassa oli mahdollista vertailla muun muassa yritysten toimin-
taideoita, liikevaihtoa, henkilöresursseja, liiketoimintamalleja ja mainonnan ja muun 
ansainnan toteuttamista. On ehkä tarpeetonta sanoa, että yhtä menestyksekästä liiketoi-

1 Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008) Social Media. Introduction to the tools and processes of participa-

tory economy. Tampere University Press. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7320-3
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mintamallia ei löytynyt, sen sijaan muutamia uusia sekä varsinkin uudenlaisia yhdistelmiä 
vanhoista löytyi kyllä.  SubMoJourin tuloksia koonnut raportti Chasing Sustainability on the 

Net2 on saanut sekin pitkän elämän, sillä se on ladattu yli 39 000 kertaa Tampubin palve-
limelta vuoden 2021 maaliskuuhun mennessä. Muina tutkimuksellisina yhteistyötahoina 
USC Annenbergin lisäksi olivat muun muassa Wasedan yliopisto Japanista ja University 
of Central Lancashire Britanniasta. 

Datajournalismin yleistymistä ja alan koulutuksen tehostamista varten saatiin Helsin-
gin Sanomain Säätiöltä rahoitus MODAJO -projektiin (2016–2017). Hankkeessa tutkittiin 
datajournalismin mahdollisuuksia mobiilimediassa sekä tehtiin videoita datajournalismin 
tekemisestä muun muassa toimittajakoulutuksen käyttöön. Hanke toteutettiin yhdessä 
Jyväskylän yliopiston Viestintätieteiden laitoksen tutkijan Turo Uskalin kanssa.

Jyväskylän ja Turo Uskalin kanssa toteutettiin myös seuraava Business Finland-hanke 

2 Sirkkunen, Esa & Cook, Clare (eds.) (2012) Chasing Sustainability on the Net. Tampere Research Centre for 

Journalism, Media and Communication. University of Tampere. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8967-9

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä datajournalismin ja sosiaalisen median tutkimuksen alueella. Vas. Auli Harju, 

Farida Vis (tuolloin Sheffieldin yliopiston visuaalisen sosiaalisen median laboratorion johtaja)  ja Esa Sirkkunen.  

(Kuva: Satu Seppä)
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VIRJOX (2016–2018).  Tuolloinen Sipilän hallitus myönsi kertaluonteista innovaatiotukea 
suomalaisille mediayrityksille avittaakseen alan kehitystä kansainvälisten sisältöpalvelui-
den puristuksessa. VIRJOXissa tutkittiin tuolloin kovasti julkisuudessa esillä olleen virtu-
aalitodellisuuden tarjoamia mahdollisuuksista journalistiselle tarinankerronnalle. Hank-
keessa tutkimme aluksi isoissa mediataloissa, kuten the New York Timesissa, Euronewsissa, 

Guardianissa ja BBC:ssä toteutettuja VR-tuotantoja ja niiden kerrontaa. Sen jälkeen toteu-
timme yhdessä Tauchin tutkijoiden ja professori Markku Turusen kanssa kaksi journalis-
tista VR-teosta Helsingin Sanomien käyttöön. Ensimmäinen teos käsitteli Hugo Simbergin 
tuotantoa Helsingin Ateneumin ja Tampereen Tuomiokirkon Haavoittunut enkeli -teosten 
kautta.  Toinen VR-teos muunsi HS Kuukausiliitteen telomeereista kertoneen artikkelin 
kokemukselliseksi kertomukseksi.  Jatkoimme samalla porukalla myös HS-säätiön rahoit-
tamassa EMORES-projektissa (2019), jossa kehiteltiin immersiivisen journalismin eettistä 
koodistoa sekä kirjoitettiin ja toimitettiin Immersive journalism as Storytelling -kirja Routled-
gelle3. EMORES-projekti osoitti myös, että Jufo 3 -tason julkaisemiseen voi kehittämis-
projekteistakin edetä, jos saa tulosten analysointiin ja kontekstin rakentamiseen erikseen 
rahoitusta. 

Riskien torjunta-osasto

Millainen on siis ollut näiden tutkimus- ja kehityshankkeiden yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus? Paul Lazardsfeldin4 (1941) kuuluisaa jaottelua käyttääkseni kehityshankkeet ovat 
olleet tukevasti hallinnollista tutkimusta tutkien sitä, millaisia ovat medioiden yleisöt, 
“Who are the people exposed to different media?” Mitkä ovat heidän mieltymyksensä 
“What are their specific preferences?” Millaisia vaikutuksia eri esitystavoilla on? ”What 
are the effects of different methods of presentation?” Tällaisia kysymyksiä olemme tutki-
neet viimeksi VR-teknologian kohdalla.

Tekesin/Business Finlandin hankkeiden tavoitteet ja kehykset asetetaan yritysten 
ja tutkimuslaitosten yhteistyönä ja tutkijoiden on mukauduttava niihin. Suora tuoteke-
hittely ei kuitenkaan tule kyseeseen, sillä sen Tekesin/Business Finlandin säännöt kieltä-
vät yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöprojekteissa. Meidän hankkeissamme olemme 
yleisimmin luoneet ja kokeilleet toimintamalleja tai konsepteja, joita yritykset voivat 
sitten soveltaa tai olla soveltamatta. Jälkikäteen tarkasteltuna JTY:n ja Cometin hank-
keissa olemme toimineet myös miinanpolkijoina kokeillen riskipitoisia teknologioita ja 
toimintatapoja yritysten puolesta. Jos kehityshanke menee pieleen niin yritykset säästä-
vät siirtymällä nopeasti hyödyllisempiin kehityskohteisiin.  Tämän oivaltaminen oli aika-

3 Uskali, Turo; Gynnild, Astrid; Jones, Sarah; Sirkkunen, Esa (2020). Immersive Journalism as Storytelling : 

Ethics, Production, and Design. Oxon: Routledge. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42893

4 Lazarsfeld, Paul F. (1941) Remarks on Administrative and Critical Communications Research. Zeitschrift 

für Sozialforschung. Volume 9, Issue 1, 1941,Pages 2-16. https://doi.org/10.5840/zfs1941912
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naan minulle vapauttavaa, sillä projektin hallittu ja hyvin dokumentoitu epäonnistuminen 
on ainakin lähes yhtä tärkeätä kuin sen onnistuminen.  

Monet kriittisempää tutkimusta tehneet kollegat ihmettelivät JTY:n alkuaikoina, 
pitääkö yliopiston alentua moiseen yritysmaailman nuoleskeluun. Vaikka kriittisen tutki-
muksen asemasta tuleekin olla huolissaan (ja varsinkin nykyisessä yliopistossa), vastaisin 
kriitikoille, että ei ole lainkaan hassumpaa saada tuntumaa yritysten ongelmiin ja tavoit-
teisiin ihan lattiatasolla. Ja maksetaanhan siitä palkkaakin, joka on pätkätutkijalle ihan riit-
tävä kannustin sinänsä. Syntynyttä näkemystä voi sitten käyttää vaikkapa kriittisemmässä 
tutkimuksessa, jos vaan rahkeet riittävät. Itse asiassa juuri hallinnollisen ja kriittisen tutki-
muksen näkemysten yhdistäminen taisi olla myös Lazarsfeldin pyrkimyksenä tuossa artik-
kelissaan vuodelta 1941.

Tutkimus- ja kehitystyön ongelmana on ollut myös, että se ei ole meritoinut akatee-
misesti samalla tavoin kuin perinteisempi akateeminen tutkimus. Kehityshankkeista on 
ollut vaikeaa tuottaa tutkimuspapereita, kun osa sisällöstä on saattanut olla yritysten 
mielestä arkaluontoista. Journaaliartikkeleiden tekemisen vaatimaa aikaan ei myöskään 
aikaisemmin ollut kehitysprojektien budjeteissa varauduttu, mutta tässä mielessä Busi-
ness Finlandin politiikka on muuttunut myönteisempään suuntaan ja artikkeleiden teke-
miseen projektien aikana on mahdollista varata jopa työkuukausi tai kaksi. 

 Vielä 2000-luvun puolivälissä JTY:llä oli kohtuullisen vahva asema journalismin 
tutkimus- ja kehityshankkeissa, mutta se on jo kauan sitten menetetty. Tällä hetkellä kehi-
tyshankkeista kanssamme kilpailevat niin Aalto, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot kuin 
monet ammattikorkeakoulutkin. Tärkeitä rahoittajia ovat olleet Helsingin Sanomain säätiö, 
Media-alan tutkimussäätiö ja Koneen säätiö, mutta nykyisen ITC-tiedekunnan johto ei 
tunnu pitävän säätiörahoitusta juurikaan arvossa. Eikä myöskään projektitutkimusta, sillä 
projekteihin palkattavien tutkijoiden työsuhteet halutaan pitää mahdollisimman lyhyinä.  
Kun yliopiston hallinto vielä korostaa julkaisemista parhaissa kansainvälisissä journaa-
leissa sekä kannustaa hakemaan rahaa lähinnä suurista EU-rahoitteisista ohjelmista, jää 
käytännönläheinen tutkimus- ja kehitystyö väistämättä marginaaliin. Samalla menetetään 
yhteys media-alan arkipäivään ja nopeasti muuttuviin käytäntöihin. 
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Tutkimuskeskus Comet on alusta lähtien paketoinut tutkittua tietoa tieteellisten julkai-
sujen ohella myös yleistajuiseen koulutusmuotoon. Kovia ja toivottuja paketteja ne ovat 
olleetkin! Neljännesvuosisadan varrella niitä ovat tutkijoidemme kanssa avanneet eri 
puolilla maata sadat journalistit ja opettajat.

Alkuvuosien taitopainotteisista tiedonhankinta-, digikuvaus- ja ideointikoulutuksista 
siirryimme pian tutkimuspohjaisiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin, jotka ovat olleet 
pisimmillään vuosien mittaisia. Samalla aloimme kehittää yliopisto-opetuksen yhdistelmä-
opetusmallia, jossa ammattilaiset ja tutkinto-opiskelijat opiskelevat yhdessä. Viime aikoina 
olemme tuoneet tutkimusta ja koulutusta yhä lähemmäs toisiaan tutkimushankkeissa, 
joiden sisään on jo suunnitteluvaiheessa leivottu koulutuksenomaisia työpajoja. Parhail-
laan tutkijamme vetävät verkossa maanlaajuisia Mediatutkimustunteja toisen asteen opis-
kelijoille.

Koulutus on meille luonteva tiedeviestinnän muoto, josta olemme pitäneet kiinni 
huolimatta siitä, että sitä ei yliopiston muutostuoksinoissa ole aina täysin ymmärretty.

Sanomalehtien Liiton (nykyään Uutismedian liitto) kanssa panimme useana vuonna 
hynttyyt yhteen vuotuisen sanomalehtiviikon (nykyään uutisten viikko) alla. Kysei-
sellä viikolla helmikuun alussa toimittajat tapaavat saada kutsuja kouluvierailuille kerto-
maan työstään. Vierailuihin valmistautumiseksi järjestimme Sanomalehtien Liiton kanssa 
vuosina 2006 ja 2007 Toimittaja mediakasvattajana -päivän, jossa käytiin läpi media-
kasvatuksen ajankohtaisia teemoja tutkimustiedon näkökulmasta ja pohdittiin yhdessä 
kouluvierailuja jo tehneiden journalistien sekä heitä vierailuille kutsuvien opettajien 
kanssa, miten koulut ja toimitukset voivat parhaiten hyötyä yhteistyöstä, muulloinkin 
kuin sanomalehtiviikolla. Vuosina 2008 ja 2009 päivä pidettiin toimittajien ja opettajien 
yhteisenä työpajana. Pienen paussin jälkeen vuonna 2012 mukaan otettiin lisäksi vielä 
ryhmä Tampereen yliopiston mediakasvatuksen opiskelijoita ideoimaan koulujen ja toimi-
tusten yhteistyötä yhdessä opettajien ja toimittajien kanssa. Tämän kimmokkeena oli 
lehtori Mari Hankalan Jyväskylän yliopistossa tarkastettu väitöskirja (2011) ”Sanomaleh-

dellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sano-

malehtiopetukseen.” Hankala myös toimi työpajan vetäjänä yhdessä mediakasvatuksen 
professori Sirkku Kotilaisen kanssa.

 

Satu Seppä

Tutkimus kohtaa käyttäjänsä
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Vuoden 2009 Toimittaja mediakasvattajana -päivässä keskellä peukuttaa työpajan vetäjä toimittaja Anne 

Leppäjärvi seuranaan Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -toiminnan yhteyspäällikkö Pirjo-Riitta 

Puro (oikealla) ja tuolloinen mediakasvatuksen yliassistentti Leena Rantala Tampereen yliopistosta. Toimittaja 

mediakasvattajana -päivien vastuuvetäjiä ovat eri vuosina olleet myös tutkijat ja opettajat Maarit Jaakkola, 

Reijo Kupiainen ja Suvi Tuominen Tampereen yliopistosta. (Kuva: Satu Seppä)

Vuoden 2012 työpajaan osallistui pirkanmaalaisia toimittajia ja lukion opettajia sekä Tampereen yliopiston 

mediakasvatuksen opiskelijoita. (Kuva: Jonne Renvall)
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Opetushallituksen rahoituksella olemme tarjonneet lukion opettajille medialukutaitoon 
liittyvää koulutusta lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 lähtien. Tuolloin Journalismin 
tutkimusyksikössä pidettiin ensimmäiset MAHKUt eli Media-analyysin harjoituskurssit. 
Ne olivat kaikille lukion opettajille suunnattuja harjoituspainotteisia koulutuksia, joissa 
JTY:n tutkijoiden kanssa harjoiteltiin kriittisen medialukutaidon valmiuksia. MAHKU-
jen idea perustui journalistiikan tutkinto-opetuksen media-analyysin kursseihin. Ne vain 
varioitiin lukion opettajille soveltuviksi neljän päivän intensiivikursseiksi, joilla keskityt-
tiin yhteen isoon yhteiskunnalliseen teemaan kerrallaan, yhden tutkijan kanssa kerral-
laan, kokonaisen päivän ajan kerrallaan. Ensimmäisissä MAHKUissa aiheina olivat suku-
puoli, monikulttuurisuus, aktiivinen kansalaisuus ja kriisit, ja kouluttajina JTY:n tutkijat 
Kaarina Nikunen, Pentti Raittila ja Laura Ahva sekä tiedotusopin laitokselta kuvajourna-
lismin lehtori Anssi Männistö.

Media-analyysin harjoituskursseista tuli laakista hitti. Iloksemme niille hakeutuivat 
– kuten olimme toivoneetkin – äidinkielen opettajien lisäksi myös reaaliaineiden opetta-
jat. Jo ensimmäisiin ryhmiin syntyi pitkä jono, jota vuosien varrella purettiin järjestämällä 
lisää media-analyysin harjoituskursseja osin samoin, osin vaihtuvin teemoin. Sittemmin 
leivoimme ne osaksi laajempia Opetushallituksen rahoittamia koulutushankkeita, joita 
MAHKUjen innoittamina haimme ja saimme lisää. Kaikkiaan Journalismin tutkimusyksi-
kön, sittemmin Cometin, tutkijavoimin olemme tuottaneet kymmenkunta lukion opetta-
jille suunnattua medialukutaitokoulutushanketta: Kahden Median mestariluokka -hank-
keen jälkeen tulivat Mediakasvattajan kansalaistaidot (MEKANOT), Media kansalaisuuden 
rakentajana (MEKARA), Osallistavan viestinnän itseohjautuvat taitajat (OSVIITTA), Lukio-
maailman medialukutaiturit (LUMME), yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa tuotettu 
Koulun mediasuhteet – Etiikkaa ja sääntelyä (KOMETS), Terveystiedon monilukutaito ja 
sähköinen ylioppilaskoe (TERMOS) ja tuoreimpana Mediayhteiskunnan monilukutaitot 
lukion reaaliaineiden opetuksessa (MEMORE).

Kaikki koulutukset ovat olleet valtakunnallisia, ja niihin onkin osallistunut vuosien 
varrella satoja lukion opettajia ympäri maan. Monien osallistumista olemme helpottaneet 
järjestämällä opetusta Tampereen lisäksi Kuopiossa ja Oulussa.

Tutkijoistamme lukion opettajille ovat 15 vuoden aikana tulleet tutuiksi, jo mainittu-
jen lisäksi, mm. Auli Harju, Iiris Ruoho, Mikko Hautakangas, Jenni Hokka, Katja Valaskivi, 
Niina Uusitalo, Esa Reunanen, Heikki Heikkilä, Maija Gerlander ja Tuula-Riitta Välikoski. 
Heidän lisäkseen medialukutaitokouluttajina on vieraillut kokeneita journalisteja, kuten 
Johanna Korhonen, Hanna Rajalahti ja Hanna Nikkanen.

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen näkökul-
masta lukion opettajien medialukutaitokoulutukset ovat olleet Cometissa merkittävä 
toimintamuoto. Sen kautta olemme maanlaajuisesti, käytännönläheisesti, säännöllisesti 
ja oma-aloitteisesti vieneet lukio-opetuksen sovellettavaksi journalismiin, viestintään ja 
mediaan liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa. Sen avulla olemme toivoaksemme pysty-
neet medialukutaidon ohella edistämään myös tutkimuslukutaitoa ja konkreettisten 
esimerkkien avulla avaamaan viestintä- ja mediatutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Opetustoimen henkilöstökoulutushankkeet Cometissa: 
research.tuni.fi/comet/opetustoimen-henkilostokoulutus/

http://research.tuni.fi/comet/opetustoimen-henkilostokoulutus/
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Media-analyysin harjoituskurssilaisia vuonna 2006 ja vuonna 2014. Vielä ensimmäisten MAHKUjen aikaan 

tyypillistä harjoitusmateriaalia olivat painetut sanomalehdet, mutta pian painopiste siirtyi verkkoon. (Kuvat: 

Satu Seppä, Anssi Männistö)
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Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES on ollut yhteistyökumppanimme journa-
listeille tarjotussa tutkimuspohjaisessa koulutuksessa. Sanoin ja kuvin -työpajoissa (2014 
ja 2015) toimittaja ja taittaja/graafikko -työparit kehittivät vierailijaprofessori Hannu 
Pulkkisen ja visuaalisen journalismin lehtori Anssi Männistön kanssa kuvan ja tekstin 
yhteispeliä erilaisilla julkaisualustoilla sekä omaa keskinäistä yhteistyötään. Lukijaa lähelle 
lehdessä ja verkossa -koulutuksissa (2015, 2017 ja 2018) taas paneuduttiin paikallisleh-
tien ja niiden verkkopalvelujen kehittämiseen sekä lukijasuhteen vahvistamiseen. Luki-
jaa lähelle -koulutuksissa käsiteltiin muun muassa Heikki Heikkilän, Kari Koljosen, Anssi 
Männistön ja Laura Ahvan kanssa lehtien tuottamaa paikallisuutta, lehden visuaalista 
ilmettä printissä ja verkossa, lukijoiden osallistamista ja keskusteluttamista, datajourna-
lismia ja paikallisjournalismin tulevaisuutta.

Lukion terveystiedon opettajia TERMOS-koulutuksessa Tampereen yliopistolla marraskuussa 2018. Yhdessä 

Tampereen yliopiston terveystieteiden kanssa järjestetyssä Terveystiedon monilukutaitokoulutuksessa pohdit-

tiin kriittisesti terveysaiheiden ympärillä käytävää keskustelua, terveystieteen julkisuutta, terveyteen liittyvien 

aiheiden käsittelyä mediassa ja terveysviestinnän ilmiöitä. Lisäksi käsiteltiin vuorovaikutustaitoja, joita terveys-

tiedon opettaja tarvitsee erityisesti sensitiivisten aiheiden käsittelyssä oppitunneilla. Kouluttajina viestintätie-

teistä olivat tutkija Mikko Hautakangas ja yliopisto-opettaja Marja Eklund, terveystieteistä professori Piia Jalli-

noja ja yliopistonlehtori Pirjo Lindfors. (Kuva: Satu Seppä)
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Sanoin ja kuvin -kurssilaisia Tampereen yliopistolla syksyllä 2014 ja syksyllä 2015. (Kuvat: Anssi Männistö)
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Lukijaa lähelle -koulutuksen tiedollisena pohjana olivat pitkät perinteemme journa-
lismiin ja sen yleisösuhteeseen liittyvässä tutkimuksessa, kuten Kohti kiinnostavaa journa-
lismia -yleisötutkimushankkeessa (2009–2012), mutta alkunsa se sai lopulta tutkija Heikki 
Heikkilän ja Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin opiskelijaryhmän osallistumi-
sesta Sanomalehtien Liiton järjestämän paikallislehtikilpailun tuomarointiin vuosina 2013–
2015. Kilpailuun osallistuneiden lehtien arvioinnissa käytettiin Heikkilän ja koulutussuun-
nittelija Pia Sivusen laatimaa arviointikriteeristöä. Kammattuaan sen avulla huomattavan 
pinon suomalaisia paikallislehtiä heillä oli niin hyvä käsitys niiden oivalluksista ja kehittämis-
kohteista, että kertynyttä tietoa haluttiin jakaa koulutuksen muodossa takaisinpäin koko 
paikallislehtikentälle.

Tutkimuskeskuksena olemme luontojamme tavanneet lähestyä myös koulutustehtä-
viä tutkivin ottein, niin myös Sanoin ja kuvin sekä Lukijaa lähelle -koulutuksissa. Niidenkin 
pohjaksi kävimme läpi runsaat pinkat osallistujien julkaisuja: Mitkä asiat niissä tutkija-kou-
luttajien silmin näyttivät olevan jo valmiiksi esimerkillisellä mallilla ja missä taas huomat-
tiin mahdollisia kehittämisen paikkoja. Huolellinen tutustuminen meillä lisäkouluttautu-
vien ammattilaisten työhön ja sen näkyviin tuloksiin on auttanut meitä hahmottamaan 
koulutukseen hakeutuvien tarpeita, mutta se on auttanut myös kehittävän keskustelu-
yhteyden avaamista tutkijoiden ja toimittajien välillä. Joskin se nykyään avautuu helposti 
muutoinkin. Joistakin takavuosien ennakkoluuloista journalismin tutkijoita kohtaan ei 
onneksi ole enää vuosiin ollut jäljellä juuri muistoja enempää.

Kuvateksti: Lukijaa lähelle lehdessä ja verkossa -kurssilaisia Tampereen yliopistolla keväällä 2018. 

(Kuva: Anssi Männistö)
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Suurin ja ehdottomasti omaleimaisin Journalismin tutkimusyksikön koulutushankkeista 
on ollut Suomen Lehtiyhtymän tilaama Ihmisen kokoista journalismia -koulutus. Siihen 
osallistuivat vuosina 2007–2008 lähes kaikki Aamupostin, Keski-Uusimaan, Länsi-Uusi-
maan ja Uusimaan toimittajat sekä toimitusten esihenkilöt noin kahdentoista osallistu-
jan pienryhminä, joista kukin kokoontui viidesti journalismin tutkijoiden ja vierailevien 
alustajien vetämiin koulutuspäiviin. Hankkeen tavoite oli kehittää toimittajien ammattitai-
toa entistä lukijaläheisempien juttujen tekemiseksi ”tavoin, jotka innostaisivat niin lehtien 
lukijoita kuin tekijöitäkin”.

Koulutuksen pohjaksi otimme selvää, kuinka lähellä lukijaa lehdet sillä hetkellä näyt-
tivät olevan tutkijoiden, tekijöidensä ja lukijoidensa mielestä. Tutkija Heikki Heikkilä teki 
yksityiskohtaisen sisällönanalyysin kaikista neljästä lehdestä. Tutkimusjohtaja Pentti Rait-
tila kävi nauhureineen haastattelemassa lehtien päätoimittajat. Tutkija Laura Ahva ja 
suunnittelija Satu Seppä kiersivät lehtien ilmestymispaikkakunnilla Riihimäellä, Tuusu-
lassa, Hyvinkäällä, Lohjalla ja Porvoossa tekemässä ryhmähaastatteluja, joissa lehtien 
tilaajien, tilauksestaan luopuneiden sekä lehteä koskaan tilaamattomien paikkakunta-
laisten kanssa selattiin päivän lehteä, juotiin kahvia ja keskusteltiin heidän suhteestaan 
paikallislehteen: Mihin he sitä käyttivät, miten ja keiden kanssa he siitä puhuvat ja millai-
nen merkitys lehdellä on heidän arjessaan. Ryhmähaastatteluja tehtiin yhteensä kolme-
toista, ja niihin osallistui kaikkiaan noin 80 lukijaa/ei-lukijaa.

Bonuksena esitimme kaikille ryhmille kysymyksen ”Jos tämä lehti oli ihminen, millai-
nen ihminen se mielestäsi olisi?” Saimme riemastuttavan vivahteikkaan kokoelman verbaa-
lisia karikatyyrejä. Koulutuksen ennakkotehtävänä teimme saman kysymyksen myös 
toimittajille. Saimme lisää vivahteikkaita karikatyyrejä. Lähipäivissä pyysimme toimittajia 
vertaamaan omia lehti ihmisenä -luonnehdintojaan lukijoiden vastaaviin: Mitä ajatella siitä, 
miten samanlaisia tai erilaisia tekijöiden ja lukijoiden leikin varjolla herätellyt mielikuvat 
lehdestä ovat?

Sen lisäksi, että teimme tätäkin koulutusta varten omat kotiläksymme, halusimme 
haastaa myös toimittajat itse kohtaamaan lukijoitaan hiukan toisin kuin päivittäisessä 
journalistisessa tiedonhankinnassa. Annoimme heille omalukijatehtävän. Jokaisen tuli 
koulutuksen aikana tavata päivän lehden ja kahvikupin äärellä yksi ventovieras lehden 
kestotilaaja ja toinen, jonka kotiin ei paikallislehteä tule. Kouluttajat arpoivat jokaiselle 
ikä- ja sukupuolihaarukan, johon sopiva tilaaja/ei-tilaaja tuli etsiä. Tehtävä oli yksinkertai-
nen: Vie tämä ihminen tunniksi kahville, selatkaa päivän lehteä yhdessä ja keskustelkaa 
siitä. Panimme siis toimittajat samalle asialle, jolla olimme olleet ennen heitä: Saisivatko 
he lukijoiltaan samanlaisia vai erilaisia vastauksia kuin me, ja miten he niitä tulkitsisi-
vat keskusteltuaan uppo-outojen lukijoiden kanssa? Tehtävä otettiin vastaan ristiriitai-
sin tuntein: ”Mistä minä tähän nyt ihmisen löydän!” parkaisi yksi, minkä kuittasi toinen: 
”Sä olet toimittaja.” Kaikki tekivät tehtävän. Toimittajien tuottamista omalukijarapor-
teista tulkintoineen teimme koulutuksen lopuksi nidotun koosteen, joka jäi toimitusten 
käyttöön omin käsin tuotettuna ja tulkittuna lukijatutkimustietona, itse tuottamaamme 
täydentämään.

Pitkän ja perusteellisen koulutuksen jälkeen sekä toimituksissa että meillä tunnet-
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tiin tarvetta ja kiinnostusta seurata, millaisiin muutoksiin koulutus mahdollisesti johti, 
ja millaisin kokemuksin. Sen vuoksi toimitusten esihenkilöryhmän kanssa kokoonnuttiin 
”kertausharjoituksiin” kerran vuodessa vielä syksyyn 2011 saakka.

Suomen Lehtiyhtymän Ihmisen kokoista journalismia -koulutus omalukijaprojektei-
neen ei kuitenkaan ollut ensimmäisen laatuaan. Heikki Heikkilä ja Risto Kunelius olivat 
samalla otsikolla käyneet jo vuonna 2003 kouluttamassa Savon Sanomien toimitusta, 
missä lehden lukijasuhdetta peilattiin tuohon aikaan monissa toimituksissa sovellettua 
Risc Monitor -tutkimusta vasten.

Viimeksi ihmisen kokoisuus palasi Cometin koulutusporstuan ovesta Tampereen 
yliopiston harjoitustoimitukseen keväällä 2019 Kangasalan Sanomien, Lauttakylä-leh-
den ja UutisOivan Ihmisen kokoista ja näköistä paikallisjournalismia -koulutuksessa. Siinä 
visuaalisen journalismin yliopistonlehtori Anssi Männistö ja toimittaja, harjoitustoimituk-
sessa tutkinto-opiskelijoidenkin opettajana työskennellyt Gilbert Granholm sparrasivat 
toimituksia henkilölähtöisemmän, visuaalisesti vireän paikallisjournalismin tekemiseen.

Mitä harjoitustoimitukseen tulee, se ei ole vain tila, jonka silloin tällöin täyttävät 
journalistiikan tutkinto-opiskelijoiden sijasta jo pidempään alalla työskennelleet jour-
nalistit – monet heistä harjoitustoimituksessa aikanaan opiskelleita itsekin. Se on myös 
toimintaympäristö, joka on pedagogisesti hyötynyt koulutustoimintamme kautta avau-
tuneesta keskusteluyhteydestä journalismin ammattikentälle. Koulutushankkeissamme 
alan kulloisiakin haasteita ratkovat ammattijournalistien kanssa samat tutkijat ja opet-
tajat, jotka opettavat myös tulevia journalisteja Tampereen yliopistossa. Vuorovaikutus 
toimitusten kanssa on tuonut journalistiikan tutkinto-opetukseen vähintäänkin hiljaista 
tietoa mm. siitä, millaiseen toimintaympäristöön olemme uusia journalisteja koulutta-
massa, millaisia asioita toimituksissa juuri nyt pohditaan ja miksi, mihin suuntaan journa-
lismin niissä haluttaisiin kehittyvän ja millaiseksi journalistit itse työnsä ja sen merkityksen 
kokevat. Osallistuminen ammattikentän kouluttamiseen on siten palvellut myös journalis-
tiikan tutkinto-opetuksen kehittämistä.

Toimittajia Ihmisen kokoista journalismia -koulutuksessa Tuusulassa vuonna 2008. (Kuvat: Satu Seppä, Anssi Männistö)
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Tutkija Laura Ahva teki lukijatutkimuksen Ihmisen kokoista journalismia -koulutuksen pohjaksi ja toimi myös yhtenä koulu-

tuksen vastaavana vetäjänä. Mukana Journalismin tutkimusyksikön kouluttajavoimissa olivat myös journalistiikan profes-

sori Risto Kunelius ja tutkija Heikki Heikkilä sekä toimittaja Juha Lehtinen, jonka vetämät ideointityöpajat olivat keskei-

nen osa koulutusta. Kuvassa Laura pohjustaa omalukijatehtävän purkua Tuusulassa keväällä 2008. (Kuva: Satu Seppä)

Suomen Lehtiyhtymän esihenkilöt Ihmisen kokoista journalismia -kertausharjoituksissa Tampereen yliopis-

ton harjoitustoimituksessa syksyllä 2008. Taustalla kouluttajavoimista Laura Ahva (vasemmalla), Satu Seppä 

ja Risto Kunelius. (Kuva: Anssi Männistö)
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Meillä on käyty kouluttautumassa kauempaakin. Maaliskuussa 2016 Tampereen yliopis-
ton harjoitustoimitukseen kokoontui parikymmenpäinen joukko journalismin opettajia 
tunisialaisista yliopistoista. Mapping our professional identities as cross-media teachers 
in the age of active audiences -otsikon alla he tutustuivat viikon ajan journalismin tutki-
joiden, opettajien ja opiskelijoiden johdolla journalistiikan opetukseemme, sen periaattei-
siin, pedagogisiin tavoitteisiin ja käytäntöihin.

Toimittaja Gilbert Granholm kouluttamassa paikallislehtien toimittajia Tampereen yliopiston 

harjoitustoimituksessa keväällä 2019. (Kuva: Anssi Männistö)

Auli Harju (takana oikealla) ja Satu Seppä käynnistelivät työpäivää tunisialaisten yliopiston journalistiikan opet-

tajien kanssa Tampereen yliopiston harjoitustoimituksessa maaliskuussa 2016. (Kuva: Jonne Renvall)
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Ensimmäinen meillä vieraillut kansainvälinen journalistiryhmä oli eteläkorealaisen 
Korea Press Foundationin delegaatio, jolle osana heidän pariviikkoista opintomatkaansa 
Suomeen järjestimme juhannusviikolla 2004 kolmipäiväisen seminaarin Perspectives on 
Print Media in Finland. Seminaarissa avattiin osallistujille perustietoja suomalaisen lehdis-
tön toiminnasta ja taloudesta, toimittajakoulutuksesta, toimittajien työstä ja viimeaikai-
sesta journalismiin liittyvästä tutkimuksesta. Vierailua isännöi Tampereen yliopistossa 
professori Risto Kunelius.

Mediajohtamisen professori Greg Lowen kaudella Cometissa vieraili johtajia Beijing 
TV:stä (2009) ja China Radio Internationalista (2011, 2012) tutustumassa pohjoismaisiin 
mediajohtamisen periaatteisiin, käytäntöihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Nämäkin vierailut 
olivat osa ryhmien opintomatkaa Suomessa.

Viimeksi kuluneet kymmenen vuotta ovat Cometissa yhdistelmäopetuksen kehittämi-
sen aikaa. Yhdistelmäopetuksella tarkoitamme yliopiston tutkinto-opetukseen kuuluvia 
opintojaksoja, joilla tutkinto-opiskelijat opiskelevat yhdessä saman alan ammattilaisten 
kanssa. Tuorein esimerkki tällaisesta opiskelumuodosta on tiedeviestinnän opintokoko-
naisuus (5-20 op), jonka olemme C.V. Åkerlundin mediasäätiön rahoituksella toteutta-
neet Tampereen yliopistossa kolmena peräkkäisenä lukuvuonna 2018–2021. Tiedevies-
tinnän opintokokonaisuudessa opiskelevat samoin osaamistavoittein, suoritusvaatimuksin 

Professori Risto Kunelius luennoi Korea Press Foundationin edustajille Tampereen yliopistolla kesäkuussa 2004. 

Luennon aiheena oli Journalism Education in Late Modernity. (Kuva: Anssi Männistö)
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ja opintopistein tiedeviestinnästä kiinnostuneet yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä vies-
tinnän ammattilaiset, joiden tehtäviin tiedeviestintä kuuluu, tai jotka haluavat erikoistua 
tiedeviestintätehtäviin.

Tiedeviestinnän yhdistelmäopetusta edelsi yhdessä Tampereen yliopiston terveys-
tieteiden kanssa kolmena lukuvuonna (2015–2017) toteuttamamme monitieteinen ja 
moniammatillinen terveysviestinnän koulutus (5 op). Siinä opiskelivat yhdessä journalis-
tiikan ja viestinnän tutkinto-opiskelijat, terveystieteiden tutkinto-opiskelijat, erikoistuvat 
lääkärit sekä terveysviestinnän ammattilaiset.

Uutta virtaa vaaliuutisointiin -kurssilla (2006–2007) journalistiikan opiskelijat ja 
ryhmä toimittajia Alma Median lehdistä ideoi ja toteutti yhdessä uudenlaisia, lukijaa kiin-
nostavia tapoja käsitellä eduskuntavaaleja. Jo aiemmin mainittu toimittajien, opettajien 
ja mediakasvatuksen opiskelijoiden yhteinen työpaja vuonna 2012 oli esimerkki yhdis-
telmäopetuksesta, samoin vuonna 2009 toteutettu mobiilijournalismin työpaja, ja sellai-
sena toteutettiin myös Tampereen yliopiston Venäjän ja Kiinan osaamiskeskuksen median 
TaRCin ensimmäinen mestariviikko (5 op) teemalla Media and the Arctic. Näitä muistelta-
essa yhdistelmäopetusmallia kehitetään edelleen osana Tampereen yliopiston informaa-
tioteknologian ja viestinnän tiedekunnan opetusta.

Yhdistelmäopetusmallia on sovellettu myös tutkimushankkeissa koulutuksen omai-
sena yhteiskehittämisen muotona. Sovittelujournalismin tutkimushanke (2016–2017) 
rakentui neljälle eri puolilla Suomea pidetylle työpajalle, joista Tampereen työpaja pidet-
tiin yhteisenä journalisteille ja journalistiikan opiskelijoille. Ehkä juuri sovittelujournalis-
min työpajassa malli onkin toiminut parhaiten. Aihe oli yhtä uusi kummallekin ryhmälle, 
minkä lisäksi henki oli harvinaisen kollegiaalinen: monilla työpajaan osallistuneilla maiste-
rivaiheen opiskelijoilla oli jo niin paljon alan työkokemusta, että ryhmää oli käytännössä 
vaikea hahmottaa opiskelijoiksi ja ammattilaisiksi. Koolla oli pikemminkin joukko journa-
listeja eri pituisin työkokemuksin. Korostimme koko ajan, että sojo-työpaja on osa tutki-
mushanketta, ja sen tavoitteena on toimittajien ja tutkijoiden yhteistyön avulla tuottaa 
tutkimustietoa aiheesta, joka oli tutkijoillekin vielä uusi. Osallistujat kuitenkin puhuivat 
siitä mielellään koulutuksena, ja kokivat työpajoihin osallistumisesta myös oppineensa 
paljon. Kokemus kannusti pohtimaan, voisiko tutkimusta useamminkin toteuttaa niin, että 
tutkimustiedon soveltajilla on mahdollisuus osallistua tutkimusprosessiin ja oppia jo sen 
aikana sen sijaan, että odotetaan tutkimuksen valmistumista ja paketoidaan siitä saatua 
tietoa koulutukseksi vasta sitten.

Koulutuksenomaisia osia kytkimme myös Suuret tietokannat sodan kokemushis-
toriassa -hankkeeseen (STASKO). Siinä kutsuimme lukion historian opettajia Tampereen 
ja Mikkelin seuduilta pohtimaan yhdessä tutkijoiden kanssa, miten hankkeessa tuote-
tut aineistot voisivat palvella historiallisen empatian opettamista kouluissa: Mitä niiden 
visualisoinnissa olisi syytä ottaa huomioon? Millaisia uusia ulottuvuuksia sodan aikaiset 
kirjalliset ja kuvalliset tiedonlähteet voisivat tuoda lukion historian opetukseen? Millaisia 
huolenaiheita opettajat tällaisten aineistojen käytössä mahdollisesti näkevät, joita tutkijat 
eivät ehkä tule ajatelleeksi? Näitäkin työpajoja huomasimme opettajien helposti kutsuvan 
koulutukseksi, vaikka tähdensimme, että he ovat pikemminkin osa tutkimusryhmäämme. 
Yhtä kaikki: oppimista tapahtui, puolin ja toisin.
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Kuva on ensimmäiseltä Johdatus tiedeviestintään -opintojaksolta syksyltä 2018. Eturivissä istuvat opintoko-

konaisuuden vastuuhenkilö yliopistonlehtori Sanna Kivimäki (taustalla) ja apulaisprofessori Johanna Vaatto-

vaara. (Kuva: Satu Seppä)

Kuvateksti: Mobiilijournalismin työpajan journalisti-osallistujia vuonna 2009. Työpajaan osallistui yhdessä 

heidän kanssaan ryhmä visuaalisen journalismin opiskelijoita Tampereen yliopistosta. (Kuva: Anssi Männistö)
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Sovitttelujournalismi-hankkeen tutkijat ja työpajojen vetäjät Mikko Hautakangas, Laura Ahva, Paula Haara ja 

Elina Venesmäki hankkeen julkistustilaisuudessa Helsingissä marraskuussa 2017. (Kuva: Satu Seppä)

STASKO-hankkeen tutkija dosentti Ville Kivimäki keskusteli lukion historian opettajien kanssa historiallisen 

empatian työpajassa Tampereen yliopistossa keväällä 2018. (Kuva: Anssi Männistö)
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Heikki Heikkilä

”Sopivan ärsyttäviä”

1990-luvun puolivälin tienoilla mediatalot ja yliopistot olivat molemmat laman runtele-
mia ja kummankin tulevaisuus vaikutti epävarmalta. Tuossa tilanteessa näytti syntyvän 
ajatus siitä, että sanomalehtien toimitusten ja tiedotusopin laitoksen välillä voisi syntyä 
jonkinlainen jaettu ajatus yhteisestä edusta. Aiemmin tätä mahdollisuutta lienee epäilty 
molemmissa suunnissa, mutta nyt huomio kiinnittyi kysymykseksi: Jos tutkijat ja toimit-
tajat alkaisivat yhdessä miettiä keinoja journalismin tulevaisuuden pelastamiseksi, voisi-
vatko he kenties auttaa toisiaan säilyttämään työpaikkansa? 

Noina vuosia Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön matkasaarnaajia 
vieraili useissa suomalaisissa toimituksissa. Useimmissa neuvotteluissa mukana oli aina-
kin Risto Kunelius. Alkuvaiheen merkittävin päänavaus tutkimusyhteistyöhön tehtiin 
Aamulehden kanssa. Lehden toimitus oli tuolloin huolissaan paitsi journalismin tulevai-
suudesta, myös omasta jalansijastaan Tampereen suurimmassa lähiössä, Hervannassa. 
Aamulehti kaipasi Hervannasta tietysti uusia tilaajia, mutta samalla lehden toimitus halusi 
oppia tunnistamaan lähiöiden asukkaiden näkökulmasta tärkeitä aiheita ja tekemään 
niistä kiinnostavia juttuja. 

Tuskinpa Journalismin tutkimusyksikössä tiedettiin vastauksia näihin kysymyksiin, 
mutta siellä oli riittävästi uteliaisuutta ryhtyä selvittämään asiaan. Sana Aamulehden ja 
yliopiston yhteistyöstä kantautui nopeasti myös muihin toimituksiin. Ilman puskaradiota 
tutkijoita olisi tuskin päästetty toimitusten puheille esimerkiksi Satakunnan Kansassa, Savon 
Sanomissa, STT:ssä, Länsi-Uusimaassa tai Itä-Hämeessä. 1990-luvun lopulla tapaamiset 
poikivat useita pienimuotoisia tutkimushankkeita, joissa analysoitiin lehtien juttuja, haasta-
teltiin toimittajia ja myös osallistettiin lukijoita journalismin tekemiseen ja arvioimiseen. 

Nämä hankkeet etenivät yleensä hyvässä hengessä. Tutkijoille annettiin vapaat 
kädet eikä tutkimustuloksiin puututtu etukäteen. Kuten aina, tutkijan vapaudella oli toki 
rajansa. Savon Sanomissa tehtyjä kansalaisjournalismin juttukokeiluja tuettiin, kunhan 
“Tampereen maisterit eivät häiritsisi toimittajia”. 

Vielä vuosituhannen vaihteen tienoilla toimitusten ja tutkijoiden väliset suhteet 
olivat varsin läheiset. Pahvisiin kierrekansiin painettuja tutkimusraportteja eivät varmaan-
kaan monet lukeneet, mutta toimituksissa järjestetyt tilaisuudet synnyttivät eläviä ja 
molemmille osapuolille opettavaisia keskusteluja. Tutkijoiden saama vastaanotto vaihteli 
innostuksesta inhoon. Yhden mieleen painuneista palautteista saimme Laura Ahvan ja 
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Risto Kuneliuksen kanssa Lapin Kansasta, jossa eräs koulutukseen positiivisesti suhtautu-
neista toimittajista kirjoitti: ”Olitte sopivan ärsyttäviä!” Kriitisempiäkin kommentteja toki 
tuli ja nekin muistetaan!

2010-luvulle tultaessa kengännauhabudjetilla pyörineet pätkäprojektit harveni-
vat ja niiden tilalle tulivat esimerkiksi Tekesin rahoittamat teknologiaa ja mediabisnestä 
tukevat kehittämishankkeet, joiden edellytyksenä oli mediatalojen ja yliopistojen yhteis-
työ. Vaikka nämä projektit loivat perustan pidempiaikaiselle kehittämiselle, vapaamuotoi-
sempi keskusteluyhteys toimituksiin alkoi käydä ohuemmaksi. Osasyynä tähän oli se, että 
Tekesin ja Helsingin Sanomain säätiön rinnalle alkoi ilmaantua muitakin toimituksia pitkä-
mielisempiä rahoittajia. Journalismin tutkimusyksikön profiili muuntui vähitellen entistä 
akateemisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. 

Vaikka monissa hankkeissa tutkittiin suomalaisia toimituksia ja toimittajia, tutki-
musten tuloksista raportoitiin yhä useammin kansainväliselle tutkijayhteisölle. Tuloksista 
ei ehditty enää kirjoittaa suomeksi – puhumattakaan siitä, että niistä olisi viitsitty käydä 
kertomassa toimituksissa. 

Yliopistolla tutkijoiden ja toimittajien etääntyminen on aiheuttanut jonkin verran 
surua ja itsekritiikkiä. Tutkijat olisivat voineet hoitaa suhteita toimituksiin paljon parem-
minkin. Samalla toiveet siitä, että historia tekisi heiluriliikkeen takaisin kohti läheisempää 
vuorovaikutusta, on alkanut vaikuttaa epärealistisemmilta. Tuntuu siltä, että nykyhetkeen 
verrattuna jopa 1990-luvun laman kuristusotteessa rimpuilleilla toimituksilla oli enem-
män aikaa ja kiinnostusta tutkimusta kohtaan.

Kiireen tunnun lisääntymisen ohella toimituksissa on kohonnut myös tietty itseriit-
toisuus. Datajournalismin ja yleisöanalytiikan aikakaudella ne kokevat ehkä itsensä 
median ja journalismin parhaiksi asiantuntijoiksi
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Tampereen yliopisto toteutti tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin vuonna 2014. Arvi-
ointi kattoi vuodet 2008–2013 (uta-rae-2014-final-report.pdf (tuni.fi)).

Korkeimmat arviot annettiin seuraaville yksiköille: biolääketieteellinen teknologia, 
historia ja filosofia, kirjallisuudentutkimus, lääketiede, sosiaalityö sekä viestinnän ja median 
tutkimus.

Usein ajatellaan, että tutkimuksen tasoa arvioidaan puhtaasti tieteen sisäisillä kritee-
reillä: julkaisujen tasolla ja määrällä. Oli kiinnostavaa ja ehkä yllättävääkin, että kansainväli-
nen arviointiryhmä kiinnitti paljon huomiota journalismin ja median tutkimuksen yhteiskun-
nalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen.  Varsin tavallinen suomalainen ajattelutapa 
on, että vaikuttavuus on toissijainen kysymys, joka seuraa korkeatasoisesta tutkimuksesta. 
Arviointiraportti mahdollistaa myös asetelman kääntämisen; laaja kosketuspinta media-
alaan, sekä journalisteihin että alan yrityksiin, on auttanut kehittämään korkeatasoista tutki-
musta.

Arvioitsijat kutsuivat journalismin, median ja viestinnän tutkimusta silloisen CMT-yk-
sikön kansainväliseksi lippulaivaksi ja antoivat osiossa Societal impact of the Research 

seuraavia arvioita:

”There is an excellent balance between basic and applied research within the School with some exemplary 

knowledge transfer and collaborative work being done with media industries. This is often extremely diffi-

cult to do and the School should be congratulated for its significant efforts in this regard.

[…]

Many efforts are made by researchers […] to take their research beyond the academy and actively engage 

with society and industry. There are examples of direct collaboration with news organizations and journalists 

that have impacted on working practices, as well as collaborations with industrial partners […].

 The unit of assessment engages extensively with society in its research activities and occupies a prominent 

role in the production of knowledge that offers solutions to industry and public bodies that benefit society. 

It is highly commended in these endeavors.

 Rating: 6 (Outstanding)”

  Ja vielä:

“It is deeply impressive to read of the collaborative work with media industries – this is often the aim of 

research in these fields but rarely achieved to the extent evidenced here. Not only do researchers carry out 

projects with industrial partners but they also occupy prominent positions on major national organizations 

contributing forcefully to society in a myriad of ways.”

On perusteltua sanoa, että tämä kiitos on paljolti sen työn ja tutkimuksen tulosta, 
jota on tehty Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikössä ja sen seuraajissa.

Heikki Luostarinen

Kansainvälinen raati arvosti
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Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön alkuvuosien tärkeimpiä tavoitteita oli 
journalismikritiikin edistäminen. Perustettiin Journalismikritiikin vuosikirja ja Journalismi-

kritiikin uutiskirje sekä järjestettiin vuosittain journalismikritiikkiseminaari. Toiveita oli myös 
kansainvälisestä toiminnasta, journalismikritiikkiä tekevien tutkijoiden verkoston luomi-
sesta sekä alan julkaisun perustamisesta.

Kirjat, kirjeet ja seminaarit eivät ilmestyneet tyhjästä, kun yksikkö vuonna 1997 
perustettiin, vaan takana oli vuosien kehittely ja keskustelu. Esimerkiksi vuosikirjan perus-
tamista ehdotettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1990, kahdeksan vuotta ennen hank-
keen toteutumista.

 Millaisista palasista mediakritiikin ohjelma 1990-luvun alkupuolella koottiin, mikä 
oli sen tausta? 

Tärkein tausta oli kotimainen. Tutkijan ihanteena pidettiin siinä yhteisössä, joka yksi-
kön säntäili kokoon, akateemista moniottelijaa, joka oli aktiivinen myös yhteiskunnallisen 
keskustelun ja journalismin alueilla. Vaikka esimerkiksi Kaarle Nordenstrengin ja Pertti 
Hemánuksen toimintaan julkisuudessa saatettiin suhtautua lempeällä ironialla, heidän 
esimerkkinsä näkyvinä yhteiskunnallisina keskustelijoina oli selvä. Hyvä vertauskohta oli 
myös Hemánuksen ja Kauko Pietilän 1980-luvun alkupuolella käymä ”suuri suomalai-
nen journalismikeskustelu” ”objektiivisen” ja ”uuden” journalismin ajatusten välillä. Tätä 
keskustelua tuntui seuraavan myös suuri osa suomalaista journalistikuntaa, joten tutki-
muksella oli vaikutusta alan kehittymiseen, uskottiin. Journalismikritiikin käsitteellistä 
ja teoreettista pohjaa kehittivät 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa myös muun muassa 
Taisto Hujanen (1990), Tarmo Malmberg (1984) ja Veikko Pietilä (1981).

Samaan kriittiseen suuntaan viitoitti myös se kansainvälinen tutkimus, johon oli 
parhaiten tutustuttu. Uusvasemmistolaisesta taustasta nousseella mediatutkimuksella oli 
aina kiinteä yhteys yhteiskunta- ja viestintäpolitiikkaan. Esimerkkejä on lukuisia: Glasgow 
University Media Group oli saanut laajaa huomiota 1970-luvun lopussa ja 1980-luvulla 
selvittäessään mm. brittiläisen median thatcherismille antamaa tukea ay-liikkeen vastai-
sessa taistelussa. 1990-luvun alkupuolella George Gerbner pyrkii laajentamaan tutki-
mustyötään selkeästi politiikan puolelle Cultural Environmental Movement -liikkeen kautta. 
Gerbnerin johtoajatus oli mobilisoida amerikkalaiset toimimaan kansalaisina yhtä tehok-
kaasti kuin mainokset mobilisoivat heidät toimimaan kuluttajina. Sen ajatuksen saattoi 
moni Tampereella allekirjoittaa.

Samaan aikaan tuli Yhdysvalloista Suomeen ajatus ns. kansalaisjournalismista (public 

Heikki Luostarinen & Esa Sirkkunen

Mistä syntyi into  
journalismikritiikkiin?
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tai civic journalism), jossa journalismi luopuisi sivustakatsojan roolistaan ja pyrkisi aktiivi-
sesti luomaan keskusteluyhteyksiä yhteisöjen ja yhteiskuntien jäsenten välille yhteisten 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Oikeastaan kaikki merkittävät virtaukset liberaalissa ja vasemmistolaisessa tutkija-
maailmassa asettivat ihanteekseen maailman muuttamisen, sen pelkkä kuvaaminen ei 
ollut kylliksi. 1980-luvun ja 1990-luvun alun kuluessa tutkimusta ja kritiikkiä kohdistui 
mm. sukupuolten näkyvyyteen ja esitystapoihin journalismissa, asevarustelun ja aseista-
riisunnan käsittelyyn, kehitysmaiden esittämiseen, ympäristökysymyksiin sekä maahan-
muuttajien ja rasismin representaatioihin. Kaikilla näillä ajattelutavoilla oli vaikutusta 
myös niissä porukoissa, jotka yksikköä rakensivat.

Tausta on vieläkin laajempi: Journalismiin ja mediaan liittyvillä kysymyksillä on aina 
ollut tärkeä sija yhteiskuntien suunnasta käydyssä tieteen, taiteen ja politiikan deba-
teissa. Pelkästään tuplaveellä alkavista nimistä saisi komean listan: Max Weber, Günter 
Walraff, Orson Welles, Tom Wolfe… Tätä liitosta vahvistivat tapahtumat, joissa median 
katsottiin vaikuttaneen yhteiskunnalliseen kehitykseen erityisen paljon, esimerkiksi Viet-
namin sodan nolo loppu ja Watergate-skandaali Yhdysvalloissa tai Axel Springer -yhty-
män lehdistön vaikutus Punaisen armeijakunnan terrorin syntyyn Saksassa. 1980-luvun 
Suomessa syntyi mediakriittistä keskustelua Mauno Koiviston sopulivertauksesta ja 
Kalevi Sorsan infokratia-termistä. 1990-luvun alussa Harri Holkeri joi nyt kahvia.

Myös muut mediamogulit ja -suvut kuin Springer ovat usein olleet poliittisen 
mediakritiikin ukkosenjohdattimia, vaikkapa Berlusconi, Hearst, Maxwell, Murdoch, 
Erkko ja Bonnier.

Vaikutteita tuli myös kolmesta muusta suunnasta, joita niitäkin harjoitettiin tunne-
tuimmin Britanniassa ja Yhdysvalloissa: mediajournalismista, journalistien ammattikun-
nan sisäisestä keskustelusta sekä journalismikriittisistä järjestöistä.

Mediajournalismin – tai journalismia käsittelevän journalismin – esimerkistä käy 
yhdysvaltalainen viikoittainen Meet the Press -ohjelma, joka alkoi NBC-kanavalla jo 
vuonna 1947. USA:ssa oli sitkeitä yksittäisiä journalisteja, kuten Georges Seldes ja I.F. 
Stone, joita kohdeltiin usein kylähulluina (eikä aina syyttä), mutta jotka pitivät journalis-
mikritiikin lippua korkealla myös kylmän sodan ahdasmielisinä vuosina. Heidän työtään 
jatkoi myöhemmin mm. Los Angeles Timesin David Shaw, joka kiteytti toiminnan vireen 
ja eetoksen vuonna 1984 (s. 7) näin: ”Kuka vahtii vahtijoita?  Meidän tulisi valvoa itse 
itseämme. Huolellisesti. Jatkuvasti. Kriittisesti. Julkisesti.”

Britanniassa aloittivat monet laatumediat erityisten mediasivujen tai oman osaston 
julkaisemisen 1980-luvulla. Taustalla oli ajatus siitä, että media oli yhteiskunnallisen vaiku-
tuksensa ja ihmisten ajankäytön näkökulmasta pahasti aliedustettu aihe omassa sisällös-
sään. Toki oli myös niin, että media-alan laajenemisen myötä näiden osastojen yhteyteen 
voitiin myydä työpaikkailmoituksia.

Mediajournalismin tavoite oli ja on alan kehityskulkujen seuraaminen, mutta kuten 
Shaw-lainaus kertoo, ei ilman etäisyyden ottamista ja kriittisyyttä. Tällainen oli myös 
Aamulehden 1980-luvun lopussa perustama Julkisen sanan sivu, jonka nimen keksi ja 
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jonka kokosi “aika lailla satunnaisesti” kulttuuriosaston toimittaja Simopekka Virkkula. 
Osaston päällikön Erkka Lehtolan mediadieettiin kuuluivat kiinteästi The Independent, The 

Spectator ja The New Statesman & Society, jotka kaikki harrastivat aihetta säännöllisesti. 
Miksi mediat eivät olisi journalismin kohteina, Lehtola kysyi, siinä kuin kirjat, elokuvat, 
äänitteet ja muu käyttökulttuuri (Lehtola 1990, 107).

Yliopistolla luettiin samaan aikaan kateellisena myös esimerkiksi Columbian yliopis-
ton kustantamaa alan ammattilehteä Columbia Journalism Review, jonka kaltaisia julkaisuja 
oli parhaimmillaan Yhdysvalloissa kolmisenkymmentä. Mediakriittisiä kansalaisjärjestöjä 
arvioitiin olevan USA:ssa 1990-luvun alussa noin sata. Kateeksi käymistä Tampereella 
riitti, sillä 1980-luvulla suomalainen tarjonta koostui lähinnä yksittäisten toimittajien ja 
kulttuurikriitikoiden hengentuotteista. Tampereella seurattiin esimerkiksi Jertta Roosin ja 
Marjut Helmisen juttuja ja luettiin Erkka Lehtolan (1984; 1987) ja Pertti Klemolan (1981) 
kirjoja. 

Kritiikin asialla olivat myös alan itsesääntelyelimet, kuten Julkisen sanan neuvosto. 
Monessa maassa ammattikunta on käynyt omien lehtiensä ja muun järjestöjulkisuuden 
sisällä hyvin avointa keskustelua omasta roolistaan ja suorituksestaan. Keskustelua ei ole 
kuitenkaan aina haluttu avata journalistikunnan ulkopuolisille, sillä siihen liittyi riski oman 
pesän likaamisesta sekä oven avaamisesta ulkoisille vaikutusyrityksille.

Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikössä ajateltiin, että sulkeutuminen ei 
kannattanut. Julkinen kritiikki pitäisi yllä journalismin laatua, joka oli myös sen taloudel-
lisen kannattavuuden ja toimittajien ammatin arvostuksen perusta. Keskustelun ja väit-
telyn uskottiin myös lisäävän kiinnostusta journalismin työmenetelmiä kohtaan ja tiivis-
tävän sillä tavoin alan suhdetta yleisöönsä. Tunnettakin sai maltillisesti käyttää, sillä se 
kertoisi vain intohimosta journalismia ja sen ihanteita kohtaan.

Journalismia kritisoivat kansalaisjärjestöt, ”vahtikoiraorganisaatiot”, olivat 
1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella ennen muuta amerikkalainen leipälaji. Puhe 
kansalaisjärjestöistä on hieman epätarkkaa, sillä erityisesti oikean laidan järjestöillä oli 
usein takanaan rikkaita yksityisiä lahjoittajia ja yrityksiä eikä vapaaehtoistyön tai pien-
lahjoittajien merkitys ollut suuri. 1980-luku oli Ronald Reaganin ja uskonnollisen oikeis-
ton nousun ja tykityksen kautta, jolloin kehittyi loistoonsa mediakriittisistä järjestöistä 
tuolloin vaikutusvaltaisin Accuracy in Media. Sen piirissä kehitettiin oikeastaan kaikki ne 
syytökset, joilla Donald Trump sittemmin lietsoi vihaa valtamediaa kohtaan: äärivasem-
mistolainen, epäamerikkalainen,  epäkristillinen, manipuloiva, propagandistinen, tavalli-
sesta kansasta ja sen arvomaailmasta vieraantunut sekä kansaa halveksiva ja ylenkatsova. 
Vasemmalla toimi mm. FAIR-järjestö (Fairness and Accuracy in Reporting).

Suomessa ei vastaavaa omaa kansalaisjärjestöjen perinnettä ollut. Repo-radion 
aikaan toimi Suomen Kotien Radio- ja Televisioliitto, mutta sen vaikutus jäi vähäiseksi. 
Muutamat mielipidelehdet julkaisivat melko säännöllisesti myös journalismikriittisiä 
puheenvuoroja, kuten Ydin vasemmalla laidalla ja Kanava oikealla.

Kaikista näistä aineksista koottiin sopiva tamperelainen soppa, josta olisi saanut 
ehkä sakeamman ja maistuvamman, jos vaikutteita olisi otettu angloamerikkalaisen maail-
man ohella enemmän Saksasta ja Ranskasta, Ne kuitenkin tunnettiin paljon huonommin.
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Kritiikki ryöpsähtää

1990-luvun alku oli sitten todellinen aihepiirin ryöpsähdys. Suomen Sanomalehtimiesten 
Liitto (vuodesta 1993 lähtien Journalistiliitto) järjesti journalismikriittisiä seminaareja ja 
perusti aiheelle oman julkaisusarjan ja TV2 aloitti Erkki Saksan johdolla ohjelman Maailma 

sanojen vankina (1992–1998). Vuosi 1994 oli vilkas, sillä silloin starttasivat MTV:n Medi-

auutiset sekä Markkinointi & Mainonta -lehti. Helsingin Sanomissa käytiin vuonna 1992 
journalismikritiikin tarpeellisuudesta vilkas ja pitkään jatkunut keskustelu, jota ala myös 
seurasi ja jota kommentoitiin kolumneissa ja pääkirjoituksissa.

Myös yliopistot tuottivat aiheen seminaareja ja tehtailivat hakemuksia, kuten ne 
aina tehtailevat tärkeiksi ja muodikkaiksi kokemistaan aiheista. Kun vuonna 1996 ilmestyi 
journalismikritiikin oppikirjaksi tarkoitettu teos Sopulisilppuri – Mediakritiikin näkökulmia, 
sen toimittajat saattoivat todeta kohteestaan: ”Voisipa jopa sanoa, että se on aikamme 
´muoti-ilmiö´ siinä missä ympäristöjournalismi viime vuosikymmenellä”.

Kun Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö aloitti vuonna 1997 oman 
mediakriittisen programminsa toteuttamisen, se joutui jo etsimään omaa tilaansa hieman 
ahtaaltakin tuntuvalta kentältä. Yhdessä suunnittelumuistiossa todettiin, että sekalaisista 
puheenvuoroista koottu journalismikriittinen seminaari ei ole hyvä ratkaisu, sillä saman-
laista tarjontaa on jo ollut ja yleisömenestys voisi jäädä heikoksi.

”..alkaa olla uusien avauksien aika. Monet kritiikin näkökulmat ovat jo tulleet tutuiksi, ja 

niiden toistaminen saattaa paremminkin aiheuttaa ärtymystä toimittajakunnassa kuin 

aikaansaada avointa keskustelua. […] ´Taas yksi mediakritiikin seminaari´ -vaikutelmaa 

täytyy välttää.”

Ensimmäisen seminaarin teemaksi valittiin ”Kritiikistä kehittämiseen”, joka toi esiin 
tutkimusyksikön itseymmärryksen:  ”Yksikkö voisi nostaa karvaista häntäänsä sillä ajatuk-
sella, että se ei pyri ainoastaan analyysiin ja kritiikkiin, vaan myös tuottamaan ajatuksia ja 
ammattitaitoa, jolla käytäntöjä voidaan toimituksissa kehittää.”

Ajatuksia oli viritelty koko 1990-luvun alkupuolen ajan myös kirjoittamalla raha-ano-
muksia Suomen Kulttuurirahastolle otsikolla ”Journalismikritiikin kehittäminen”. Noissa 
hakemuksissa pohdittiin hyvän journalismikritiikin perusteita ja päädyttiin seuraavaan:

Hyvä journalismikritiikki ei voi olla huiskivaa. leimaavaa eikä nojautua poliittisiin ja 

ideologisiin ennakkoasenteisiin. Sen viimekätisenä tavoitteena on journalismin ja 

journalististen työtapojen kehittäminen, ei syyllisten tai virheiden etsiminen.

Hyvä journalismikritiikki perustuu journalismin kohteiden, kuluttajien, tutkijoiden ja 

journalistien itsensä vuoropuhelulle.

Hyvä journalismikritiikki pohjaa aina tiedotusvälineiden toiminnan käytännön 

tuntemukseen, mutta pyrkii tuomaan journalismin tarkasteluun myös tieteellisiä ja 

kulttuurikriittisiä näkökulmia.
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Hyvä journalismikritiikki on pääosin empiiristä ja journalismin sisältöjen konkreettiseen 

tarkasteluun perustuvaa.

Tämän artikkelin kirjoittajat olivat kumpikin kirjoittamassa noita hakemuksia, ja niihin 
palaaminen vaati hieman rohkeutta. Kun rivit sitten silmänraosta luimme, päällimmäinen 
tunne ei ollut pelkkä häpeä. Jotakin tuollaista todella tehtiin sitten, kun yksikkö otti jour-
nalismikritiikin kohtalon Kulttuurirahastolta omiin käsiinsä ja alkoi rahoittaa sitä Robin 
Hood -menetelmällä: mediayritysten kanssa solmituista tutkimussopimuksista saadut 
ylijäämät käytettiin niiden kritisoimiseen.

Erityisesti kohta 2, hyvän journalismikritiikin perustuminen vuoropuhelulle, otettiin 
vakavasti ja toteutettiin osin varsin kauniistikin. Journalismikritiikin vuosikirjoja suunnit-
telemaan ja kirjoittamaan koottiin joukko, johon kuului niin tutkijoita kuin toimittajia ja 
myös muita alan harrastajia. Vaikka ydinryhmä tuli Tampereelta, mukana oli ihmisiä myös 
Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista, Journalistiliitosta sekä eri mediataloista. Hakemus-
vaiheessa esimerkiksi päätoimittajat Reetta Meriläinen (Helsingin Sanomat), Hannu Olki-
nuora (Aamulehti) ja Aimo Massinen (Turun Sanomat) antoivat nimensä käyttöön. 

Kun vuosikirja täytti 10 vuotta vuonna 2008, siitä tehtiin – kuten aiheeseen sopii – 
pieni määrällinen sisällönanalyysi. Sen mukaan 
vuosikirjan kirjoittajista 52 prosenttia oli jonkin 
sortin mediatutkijoita tai alan opettajia. Toimit-
tajia oli 23 prosenttia ja alan opiskelijoita 
kymmenen. Muiden alojen kuin media-alan 
tutkijoita oli yhdeksän prosenttia ja ihan muita 
ohikulkijoita kolme.

Samaa periaatetta noudatettiin myös 
journalismikritiikkiseminaarien järjestämi-
sessä. Seminaarien osalta asiaa auttoi se, että 
niistä suurelta osin vastannut suunnittelija Satu 
Seppä järjesti myös journalistien täydennys-
koulutusta yksikössä. Yhteydet alan kenttään ja 
laajemminkin alaa koskevaan kulttuurikeskus-
teluun olivat tiiviit ja tuntosarvet ajan hengen 
tunnusteluun herkät.

Törmäyksiä ja kolhuja

Tuolloiset jakolinjat olivat aika selkeät.  Tampe-
relainen tiedotustutkimus leimattiin alalla usein 
läpiteoreettiseksi ja vasemmistolaiseksi hapa-
tukseksi, jolla ei ollut juurikaan yhtymäkohtia 

”Kalle: työpaja journalismikritiikin harrastajille, 

jotka kutsutaan?

Pentti: asiaa harrastaville, mutta silti avoin, että 

muitakin kuin tämän käytävän ihmisiä. Yleisön 

edustajia myös.

Mika: mikä on journalismikritiikin olemassaolon 

oikeutus? Sehän on pohja seminaarille.

Ari: mikä on mediakritiikin ja journalismin suhde? 

Miten voidaan ylittää vain puhe että se muuttuisi 

toiminnaksi myös.

Seija: kritiikki leimautunut käsite, ei välttämättä 

muodikas, vaan rakenteellinen aihe. Ei Diana-

tyyppiä.

Mari: ei toimittajat kaihda kritiikkiä vaan 

kaipaavat välineitä. Suhde yleisöön on yksi 

ongelma: voisiko seminaari antaa työkaluja 

yleisön ja journalismin suhteen kehittämiseen.

Maija: miksi puhutaan journalismista eikä 

journalismeista

XX ovensuussa: Lohduttaa ehkä että 

[Yhdysvalloissa] ihan samoista aiheista 

puhuvat. Ei keskusteluyhteyttä toim ja tutkijat, 

kielenkäyttö niin abstrahoitua.”

Litterointi ensimmäisen journalismikritiikin 

seminaarin suunnittelukokouksesta 23.9.1997
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journalismiin ja sen tekemisen todellisiin ongelmiin. Journalistien oma kritiikki oli puoles-
taan yliopistotutkimuksen näkökulmasta melko likinäköistä ja usein myös epäanalyyttistä. 
Niinpä journalismikritiikistä toivottiin foorumia, jossa sekä ”teoria” että ”käytäntö” pääsi-
sivät vuoropuheluun. Samalla ehkä voitaisiin joitain ennakkoluuloja murtaa. Koska yksi-
kön tavoitteena oli tehdä yhteistyötä ”kentän” kanssa ajateltiin, että Journalismikritiikin 
vuosikirja voisi toimia yksikön käyntikorttina juuri ”kentän” suuntaan. Se toimisi osoituk-
sena yksikön pyrkimyksistä lähestyä erityisesti journalismin käytännöllisimpiä kysymyksiä.

Törmäyksiä journalistikunnan kanssa ei kuitenkaan voinut välttää, ja välillä vuosi-
kirjan tekijöiden mieleen varmasti tuli Jertta Roosin raamatullinen kuvaus toimittaja-
kunnasta: mitään se ei kestä ja kaiken se kostaa. Vuosikirjan arviot eri viestimien kult-
tuuriosastoilla eivät koskaan olleet kovin innostuneita ja kritiikki sai kritiikkiä monista 
asioista, erityisesti journalismin käytännön tuntemuk-
sen puutteesta.   Vuosikirjan ensimmäisinä vuosina esiin-
tyi myös ideologista vastakritiikkiä: Tampereen porukka 
oli viides kolonna, joka pyrki rapauttamaan vapaan isän-
maan ja sananvapauden perusteita. Myöhemmin arviot ja 
kommentointi loppuivat lähes tyystin.

Osasyy näihin käsityksiin saattoi olla se, että vaikka 
tekijät ymmärsivät kritiikin aivan oikein myös hyvän etsimi-
seksi, sitä löydettiin varsin vähän. Otsikkotasolla maisema 
oli joskus hyvin synkkä: ”Uutisankka lensi metsään”, 
Nato-journalismi leijuu omissa maailmoissaan”, ”Talous 
keskittyy, sisältö yhdentyy”, ”Huterat, pelottavat uutiset”, 
”Media asevoimien operaatioalueena” jne.

Tekijät tiesivät kyllä itseruoskinnan ja synkkyyden 
vaarat ja sen, että kohteiksi tahtoivat valikoitua ne mediat, 
joita tutkijat itse omassa arjessaan seurasivat, erityisesti 
Helsingin Sanomat. Vuosikirjaan kehitettiin vaihtelevia 
juttutyyppejä ja julkaistiin paljon myös syvempiä analyy-
seja, jotka eivät jääneet pintakritiikiksi.  Vuosikirjan teki-
jöistä useimmat myös tunsivat omakohtaisesti ne työkäy-
tännöt, joilla juttuja tuotettiin. Kritiikkiä ei siis huudeltu 
aina akateemisen norsunluutornin ikkunasta, kuten kritii-
kin kriitikot joskus väittivät.

Selkeä periaate alusta saakka oli se, että hyvä kritiikki 
ei vaadi kieltämistä ja sensuuria, vaan jotakin vaaties-
saan vain uusien ja vaihtoehtoisten äänien ja näkökulmien 
pääsyä esille. Se ei myöskään saa olla loukkaavaa tai pilk-
kaavaa, vaikka kokonaan ilman piikkejä on kiinnostavaa 
kritiikkiä toki vaikea kirjoittaa. Eikä tylsäksi ollut tarkoitus 
ruveta.

”Laura Hirvonen, Ville Säteri, Marjut Helminen, 

Tuomo Mörä, Seija Ridell, Marja Alastalo, Pentti 

Raittila, Satu Saikko, Heikki Kossi, Petteri Mikkola, 

Jussi Vesikansa, Heikki Heikkilä, Päivi Rajamäki, 

Risto Eronen, Salla Tuomivaara, Leena Makkonen, 

Petri Seppä, Ulla Meriläinen, Petri Palento, 

Pauliina Punkki, Soile Linnas, Ilkka Vänttinen, Ira 

Kemell, Lauri Kokko, Juha Honkanen, Sami Lanu, 

Anna Paju, Mika Renvall, Riku Siivonen, Pasi 

Kivioja, Tuomas Marjamäki, Riina Jutila, Katja 

Alinen, Markus Pirttijoki, Marja-Riikka Koskela, 

Kaarina Melakoski, Epp Lauk, Päivi Vännilä, Katja 

Ylätalo, Ritva Perttu, Maiju Kaajakari, Riitta 

Pirinen, Petteri Seppänen, Sami Keinänen, Emmi 

Naukkarinen, Seppo Huiku, Arto Sirén, Riikka 

Klemola, Päivi Kärkkäinen, Seppo Kangaspunta, 

Reeta Kivihalme, Mari Maasilta, Merja Helle, 

Anu Kantola, Sinikka Torkkola, Marianna Laiho, 

Harri Palmolahti, Pertti Suhonen, Heikki Kuutti, 

Erkki Hujanen, Jarkko Mänttäri, Esa Reunanen, 

Jukka Pietiläinen, Salla Käyhkö, Olli Lindqvist, 

Anni Valtonen, Tommi Valkokari, Jani Mikkonen, 

Anna Puntanen, Pertti Rovanen, Elina Laiho, Juha 

Koivisto, Leena Paukku, Kaarle Nordenstreng, 

Janne Seppänen, Oskari Karvanen, Aulikki 

Järvinen, Petri Ruuska, Taneli Heikka, Eija Poteri, 

Anne Euramaa, Esa Sirkkunen.”

Kritiikistä kehittämiseen -seminaarin 

osanottajalista 14.11.1997 
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Vuosikirjan tekijät olivat usein nuoria tutkijoita, jotka liikkuivat journalismin teke-
misen, opettamisen, tutkimisen ja journalismia käsittelevän kansalaiskeskustelun alueilla 
uransa suuntaa etsien. Heidän tilanteensa ei aina ollut helppo kritiikin kohteiden puristuk-
sessa. Ensimmäisen journalismikritiikkiseminaarin Kritiikistä kehittämiseen (14.11.1997) 
keskusteluosuudessa Anu Kantola sanoi näin:

”Tein itsekin pari vuotta Maailma sanojen vankina [-ohjelmaa], ne oli jänniä ne reaktiot 

[…] Aika outoja ja kovia reaktioita, ja ne ovat mahdollisesti tulevia työnantajia jotka 

tulevat puhelinlinjaa pitkin ja huutaa kohtuullisen korkealla desibelimäärällä ja siinä alkaa 

pikkuhiljaa mennä, mikä se nyt on, pupu punttiin. Mä nostan erittäin paljon hattua kaikille, 

jotka Suomessa tekevät mediakritiikkiä, ehkä siihen voitaisiin suhtautua vähän rennommin. 

Jos vaikka televisiossa teidän nimi tai lehti tai mikä tahansa mainitaan kriittisessä mielessä, 

niin kyllä se on jo huomenna unohtunut. Rentoutta ja keskustelua, ei se nyt ole niin 

vakavaa.”

Kritiikin kestokykyä lisäsi ehkä se, että 1990-luvun alkupuolen syvästä lamasta 
huolimatta mediateollisuudella meni jo varsin hyvin vuosikymmenen jälkipuoliskolla. 
Internetin nousu oli silloin jo menossa, mutta se ei tummentanut journalismialan yritys-
ten taivaanrantaa niin pahasti kuin myöhemmin. Murros antoi paremminkin eväitä yhteis-
työhön yliopiston kanssa, sillä tarvittiin kokeiluja ja rahoittajaksi saatiin mm. Tekes.

Alalla oli 1990-luvulla myös päätoimittajia ja muita johtavia toimittajia, joiden suhde 
yliopistoon oli ongelmaton. He tiesivät, että yliopistolta ei kannattanut odottaa ihmeitä, 
mutta joitakin asioita siellä osattiin. Heillä ei ollut poliittisia ennakkoluuloja, vaan halu 
tehdä tasaveroista yhteistyötä. Ja yksikkö yritti parhaansa mukaan tehdä itseänsä tykö.

Kolmas tärkeä tekijä kritiikin projektin alkuvuosien onnistumisissa oli toimittaja-
kunnan kohtuullinen suopeus. Kun Suomen sanomalehtimiesten liitto (nykyinen Jour-
nalistiliitto) täytti 70 vuotta vuonna 1991, se asetti yhdeksi tavoitteekseen juuri journa-
lismikritiikin kehittämisen. Ajatuksena ilmeisesti oli, että alaa koskeva yhteiskunnallinen 
keskustelu ja journalismin laadun kehittyminen satavat pidemmällä aikajänteellä myös 
journalistikunnan yhteiskunnallisen arvostuksen ja tilinauhan laariin.

Journalistien ammattiliiton lehti Sanomalehtimies (vuodesta 1993 Journalisti) julkaisi 
mielellään kriittistä keskustelua ja raportoi uutterasti niistä seminaareista, joissa myös 
tutkijat juoksivat puhumassa. Lehden pitkäaikaisilla päätoimittajilla Leena Paukulla 
(1974–1986) ja Timo Vuortamalla (1987–2006) oli tiivis kontakti Tampereen yliopistoon 
ja yhteinen ajatus kritiikin myönteisestä merkityksestä ammattikunnan asemalle.
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Ylä- ja vastamäkeä

2000-luvun jälkipuoliskolla side yksikön ja Journalisti-lehden välillä ohentui, mutta sitä 
korvaamaan tuli alan toinen ammattilehti, Sanomalehtien liiton (nykyisin Uutismedian 
liitto) Suomen lehdistö. Se alkoi Kaija Jäppisen päätoimittajakaudella seurata tiiviisti jour-
nalismin tutkimusta ja välittää sen uutuuksia alan tietoon. Vaikka tavoite ei ollut erityi-
sesti journalismikritiikin esiin nostaminen, kriittisiä näkökulmia ei karsastettu, vaan ne 
saivat välittyä tutkimustiedon mukana.

Journalismikritiikin hankkeista kansainvälinen toiminta ei koskaan vakiintunut ja jäi 
yksittäisiksi pyrskähdyksiksi. Keväällä 1993 järjestettiin Tampereella konferenssi Interna-

tional Seminar on Media Ethics and Criticism, jonka puhujia olivat mm. Noam Chomsky, Clif-
ford Christians ja Denis McQuail.  Kesällä 1998 järjestettiin IAMCR-järjestön Glasgow´n 
konferenssin yhteydessä keskustelutilaisuus otsikolla Media Criticism Today. Sen tavoitteena 
oli luoda katsaus alan tilanteeseen ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Järjestäjinä 
toimivat Glasgow University Media Group ja Tampere Journalism Research and Develop-
ment Centre. Osanottajia ja keskustelua riitti, mutta jatkuvuutta ei syntynyt.  Euroopan 
toimittajakoulujen yhteistyöjärjestö EJTA:a lähestyttiin konferenssiajatuksella, mutta ilman 
vastakaikua.

Syntyi myös suunnitelma journalismin alan yleiseurooppalaisen ammattilehden, 
European Journalism Review´n perustamisesta, mutta rahoituksen etsintään saakka ei 
päästy. Suunnitelman mukaan Eurooppaan tarvittiin hajanaista ammattikuntaa yhdistävä 
julkisuus, ammattilehti, joka auttaisi myös Keski- ja Itä-Euroopan entisten sosialististen 
maiden toimittajia kiinnittymään läntisen Euroopan journalistiseen ajatteluun. 

”It should have a professional orientation, but contributions by academics and politically 

or ethically oriented mass media critics would be welcomed as well if they are relevant in 

assessing ´the performance of journalism´. The paper should actively try to cover main 

happenings of journalism in all European countries and especially activate discussion on 

professional and ethical standards in the former socialist countries, where the tradition of 

journalistic independence and integrity is still very weak.”

Journalismikritiikin uutiskirjeen tavoitteena oli luoda yhteys yksikön, journalis-
tien ja muiden alan harrastajien kanssa sekä välittää tietoa alan tapahtumista ja julkai-
suista, myös kansainvälisistä. Uutiskirjeessä 2/1997 Risto Kunelius esitteli Hanno Hard-
tin ajatuksia otsikolla ”Kansalaisjournalismi, terapeuttista pyristelyä”:

”Nykyään ei näytä saavan pitää seminaaria journalismista ilman, että otetaan puheeksi 

”kansalaisjournalismi” […] Etenkin tutkijapiireissä ideaan on innostuttu. Sen avulla on voitu 

hiukan entistä konkreettisemmin vetää toimittajia tilille kyynisyydestä ja laitostuneesta 

uutistuotannosta.”
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Julkaisun nimeksi vaihtui ensin Journalismin uutiskirje ja melko pian sen tekeminen 
loppui: levittäminen oli työlästä, tekeminen muun puuhan ohessa vaivalloista ja hyöty 
kyseenalainen. Yksi osallisena ollut vanha p.. parta muistelee:

”Juu, eipä sitä jaksettu montaa numeroa tehdä, ei vaan millään ehditty kaiken muun 

ohessa. Herra antoi Intoa vaan ei Järkeä miettiä, mikä on mahdollista…”. 

Journalismikritiikin vuosikirja ja seminaari sen sijaan jatkoivat elämäänsä vuoteen 
2013 saakka eli noin 15 vuoden ajan. Kummankin kohtaloa ja kehittämistä mietittiin 
moneen otteeseen, sillä akateemisen työn muutokset söivät tilaa kaikelta toiminnalta, joka 
ei tuottanut määrällisesti arvokkainta tulosta, eli korkeimpien julkaisuluokkien vertaisar-
vioituja artikkeleita. Muutos kosketti vuosikirjan tekemisestä usein vastanneita nuorem-
pia tutkijoita, sillä kirja vei aikaa eikä tuottanut heille vertaisarvioitua tulosta. Myös vuosi-
kirjan julkaisemisessa yhteistyössä ollut Tiedotustutkimus-lehti (vuodesta 2010 alkaen 
Media & viestintä) joutui miettimään vuosikirjan julkaisemisen järkevyyttä. Se toi lisäarvoa 
lukijakunnalle, mutta saattoi vertaisarvioimattoman sisällön vuoksi estää lehden julkaisu-
luokan kohoamisen.

Tiukasti tulosohjatussa yliopistossa ei ollut luppoaikaa kulttuuriharrastuksille ja 
muulle puuhastelulle. Mutta ehkä muutenkin alkoi veto olla poissa. Tekijöiden haalimi-
nen kokoon alkoi olla työlästä ja konsepti tuntua uudistusyrityksistä huolimatta ikäänty-
neeltä. Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ei silloin tulospisteitä herunut, paremmin-
kin päinvastoin.

Vuosikirjan lopettamiseen vaikutti myös, ettei se saanut kovin vakiintunutta asemaa, 
sitä ei kukaan tuntunut odottavan sen paremmin pelolla kuin ilolla. Keskusteluja yritettiin 
sytytellä liekkiin, mutta ala heitti nuotioon kuivien risujen sijasta vettä. Nuotion sammu-
misen vika ei ehkä ollut vuosikirjan ja sen tekijöiden, vaan yleisemmin media-alan keskus-
teluhalukkuuden; keskustelukirjaa ei jaksa tehdä loputtomiin, jos kukaan ei keskustele.

Viimeisten vuosikirjojen kokoamisen yhteydessä tuli esiin, että muiden tieteenalo-
jen  tutkijat olivat innokkaampia tarjoamaan juttuja kuin journalismin tutkijat. Myös vuosi-
kirjan lopettaminen vaikutti herättävän enemmän pettymystä näiden muiden tieteenalo-
jen edustajien keskuudessa. Heille vuosikirja oli ollut kanava, jossa he saattoivat julkaista  
omaan tieteenalaansa liittyviä journalismikriittisiä juttuja.

Vuosikirjan lopettamisen aikaan myös tutkimusyksikkö ja sen lähiympäristö muuttui-
vat. Comet-keskukseen tulivat mukaan muut median ja viestinnän tutkimuksen alat ja myös 
teatteri, eli tutkimuskeskus T7 yritettiin integroida siihen. Journalismin tutkimus oli enää vain 
yksi lohko Cometia, ja ehkä senkin takia vuosikirjan teko alkoi vaikuttaa aikansa eläneeltä.  
Journalistiikka joutui puolustamaan omia asemiaan yliopiston sisäisissä resurssiväännöissä, 
eikä niissä kamppailuissa yhteiskunnallisella vaikuttavuudella ollut mitään arvoa.

Journalismikritiikin seminaarien järjestäminen loppui myös vuonna 2013, mutta 
kyse oli vain tauosta. Seminaari elvytettiin Mediakritiikin iltapäivä -nimellä vuonna 2018.

2010-luvun alussa yliopisto muuttui ja Tampereen yliopisto erityisesti. Se kääntyi 
sisäänpäin hiomaan yksilöllisiä tieteellisiä uria, uudistamaan itseään loputtomissa organi-
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saatiomuutoksissa ja toimimaan hierarkkisena ja suljettuna linjaorganisaationa. Yksikön 
siteet ammattikenttään eivät kuitenkaan katkenneet eikä sen toimintakulttuuri armei-
jamaistunut, vaikka painetta kumpaankin oli. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus sai uusia 
muotoja, mutta osa vanhoista, kuten kritiikin vuosikirja, saivat mennä.

Myös maailma yliopiston ympärillä muuttui. Kotimaisen journalismin teollisuuden 
taloudellinen pohja alkoi murentua ja toimitusten henkilöstö vähentyä. Kiire ja työsuhtei-
den epävarmuus lisääntyivät eikä sen paremmin johtavilla toimittajilla kuin journalisteilla 
ollut enää yhtä paljon aikaa ja liikkumatilaa kouluttautua, keskustella ja osallistua kuin 
ennen. Ei tila kokonaan kadonnut, mutta kaventui.

Tyhmiä oppilaita?

Mitä opimme journalismikritiikin retkestä? Muutamaa asiaa olisi kiinnostavaa miettiä. 
Esimerkiksi sitä, millaisessa vuorovaikutuksessa journalismin tutkimus ja sen kritiikki 
olivat ohjelmaa toteutettaessa. Vaikkapa Chomskyn ja Hermanin ajatus journalismin 
kaksoisstandardeista oli käytössä myös Suomessa ja monet sisällönanalyysin välineet, 
esimerkiksi määrällinen erittely, retoriikan analyysi ja kehysanalyysi, olivat kritiikin perus-
välineitä. Objektiivisuuden arviointi näkyi vuosikirjan sivuilla ja seminaarien alustuksissa 
vahvasti vielä silloinkin, kun se oli akateemisessa tutkimuksessa tullut jo ohitetuksi tai 
ainakin saanut rinnalleen monia muita tulokulmia. 

Ensimmäisessä Journalismikritiikin vuosikirjassa (1998) ilmestyi Veikko Pietilän laaja 
artikkeli Suomen lehdistön menetetty maine? Eeva Vuoren julkinen myllytys 16.8.–24.8.97, 
joka toimi hyvänä esimerkkinä siitä, miten tarkkaa tekstianalyysia voi käyttää terävän 
mediakritiikin työkaluna.

Toinen pohdinnan arvoinen kysymys on se, onko Suomessa oman kritiikin aallon 
laannuttua ja muodin mentyä ohi seurattu kyllin tarkasti muun maailman mediakritiikin 
ja mediajournalismin kehitystä. Ehkä nyt olisi taas syytä katsoa Yhdysvaltain suuntaan. 
Siellä perinne ei koskaan sammunut, vaikka ihmiset ja organisaatiot vaihtuivat ja työta-
vat muuttuivat. Accuracy in Media jatkaa edelleen, mutta sen rinnalle on tullut mm. Media 

Research Center, jonka viiteryhmä on perinteisten konservatiivien sijasta radikaalioikeisto. 
Vasemmiston järjestöistä FAIR elää edelleen, mutta näkyvämpi on nyt järjestö nimeltä 
Media Matters for America. 

Yhdysvaltain politiikan polarisaatio ja Trumpin vuosia jatkunut hyökkäys kaikkia jour-
nalismin eettisiä normeja noudattavia viestimiä vastaan ja niiden leimaaminen ”kansan 
vihollisiksi” on vaikuttanut myös kritiikkiin. Oikealla solvataan ja naurunalaistetaan (aiem-
min Trumpin twiittien ohjaamana) CNN-kanavaa, Washington Postia ja New York Time-
sia. Vasemmalla laidalla käytetty kieli on siistimpää, mutta kohteena vastaavasti oikeisto-
median näkyvimmät edustajat, ensin Fox News ja nyt myös OAN ja Newsmax.  FAIR ei ole 
luopunut vanhojen vihollistensa eli ”korporaatiomediaa” edustavien Washington Postin 
(jonka omistaa maailmankaikkeuden toiseksi rikkain mies Jeff Bezos)  ja New York Time-
sin arvostelusta. Valtaosa liberaaleista ja osa vasemmistolaisistakin kriitikoista pitää niitä 
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nykyisin puolustamisen arvoisina liittolaisinaan.
Kun sosiaalinen media raastaa sekä journalismin asemaa ja uskottavuutta että 

sen liiketoimintamalleja, on paatuneiden kriitikoidenkin ollut pakko myöntää journa-
lismin jotkut ansiot. Parhaimmillaan se täyttää monet ideaaleistaan: pyrkii korjaamaan 
virheensä, sitoutuu eettisiin periaatteisiin ja käyttää sananvapautta vastuullisesti. Tämä 
on ollut toistaiseksi mahdotonta sosiaalisen median alustoille. Pitkän ja mutkikkaan linjan 
kriitikko todistaa:

”Journalismi on nykymelskeissä alkanut vaikuttaa melko sympaattiselta ja uhanalai-
selta vekkulilta oltuaan parikymmentä vuotta sitten, yksikön alkuaikoina, aika itsetietoi-
nen ja pompöösi vallan linnake. Trumpistien käytännön mediakritiikki hirttosilmukoineen 
ja pahoinpitelyineen – valeuutisista puhumattakaan – on ollut melkoista painajaista ja 
tuonut esiin joitain hienoja puolia journalisteista ja heidän pyrkimyksistään.”

Trumpin ja hänen liittolaistensa murhaava ja epä-älyllinen mediakritiikki on luonut 
Yhdysvalloissa myös keskustelun siitä, millaista on vastuullinen, rakentava ja perusteltu 
journalismikritiikki. Huomattiin, että poliittiseen tarkoitukseen valjastettu hyvin resur-
soitu ja politiikan ylätasolta johdettu voimakas kritiikki saattoi olla myös viides valtio-
mahti, joka pyrki lopettamaan neljännen, ei parantamaan sen suoritusta. 

Ehkä opimme sen, että hyvä journalismikritiikki ei ota viidennen valtiomahdin roolia, 
vaan toimii yhteistyössä neljännen kanssa. Ainakin niin kauan kun se on kunnolla.
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Aluksi julkaisu saa sinut inhoamaan viestinnäntutkimusta, jota pidät arkielämälle täysin 

vieraana. Oudolla tavalla haluat kuitenkin seurata, kun toiset tekevät sitä. Tutussa porukassa 

päätät kokeilla itsekin. Kerran kirjoitettuasi oletkin jo koukussa, ja pian janoat lisää palstatilaa 

Journalismikritiikin vuosikirjassa.

Valmistuin Tampereen yliopiston toimittajatutkinnosta kesällä 1985. Kolme vuotta 
opintoja oli minulle maksimi, koska päätähtäimeni oli työelämässä. Sain kiireesti kyhä-
tystä tutkielmasta arvosanaksi tyydyttävä, ja professorin mukaan senkin armosta. Arvos-
telussa todettiin, etten omaa minkäänlaista kykyä tieteelliseen tutkimustyöhön.

Hui hai, ajattelin. Enhän IKINÄ palaisi yliopistoon. Tiesin kykyjeni olevan elävässä 
journalismissa. Työelämä urkeni muutamassa vuodessa, kunhan annoin periksi siirtää 
elämäni Pohjois-Suomesta etelään. Salon Seudun Sanomissa löysin paikkani ja Halikkoon 
rakensin perheeni. SSS:n toimitus oli vireä, ja lehteä kehitettiin innolla. 

Vanhemmilta toimittajilta oppi, miten ollaan ”oikea toimittaja”. Ihan jokaista haasta-
teltavaa tulee kohdella kunnioittavasti. Päätoimittajan sana on laki, mutta sinnikäs toimit-
taja saa kyllä omatkin juttuideansa läpi. Julkisen sanan neuvoston päätökset kannattaa 
lukea, sillä niistä oppii journalismietiikkaa. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskes-
kuksen kursseilla käytiin ahkerasti, ja toimitus järjesti omiakin koulutuspäiviä. Iltavuo-
roissa oli aikaa keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä, kun porukka odotteli kunnan-
sihteerien puheluita ja mahdollisia tulipaloja.

En muista yhtään ensimmäisen Journalismikritiikin vuosikirjan juttua, mutta tunnel-
man muistan kirjan kiertäessä toimituksessa. ”Mitä ne siellä Tampereella tietää MEIDÄN 
elämästä?” ”Koska ne on itse viimeksi kirjoittaneet julkaisukelpoisen lehtijutun?” Vaikka 
vuosikirjassa oli myös journalistien kirjoituksia, ne oli usein sijoitettu kommentaareiksi. 
Usein artikkelit olivat suurten tiedotusvälineiden nimitoimittajien kirjoittamia. 

Seitsenpäiväisen aluelehden todellisuus on väistämättä toisenlainen kuin pääkau-
punkiseudulla ilmestyvien tai kansallisten julkaisujen. Toimittaja jonottaa vuoroaan 
samassa pankkisalissa kuin tunnettu kirjanpitorikollinen, vie lapsensa samaan päiväkotiin 
kuin terveyskeskuksen johtaja ja jännittää koulun joulujuhlassa lapsensa puolesta vieres-
sään Nokian optiomiljonääri. Me emme voineet pitää puritaanista etäisyyttä päättäjiin, 
kuten ajan hengen mukaan vaadittiin. Teimme kyllä taustoittavia juttuja, mutta päivien ja 
viikkojen juttuprojekteista saatoimme vain haaveilla. 

Journalistinen ideaali tuntui olevan meistä valovuosien päässä.
Kun Sinikka Torkkola kirjoitti Journalismikritiikin vuosikirjassa vuonna 2001, että 

Ulla Järvi

Vuosikirja todisti porttiteorian
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lääketieteen ja journalismin tanssiessa keskenään tangoa pakit saa potilas, minä suutah-
din. Tampereen yliopistossa terveysjournalismia tutkinut Torkkola kritisoi, miten journa-
lismissa potilas asemoidaan usein vain äänettömäksi todistajaksi, joka kuvittaa asiantun-
tijan näkemyksiä siitä, miten ja missä mitäkin vaivaa tai tautia tulee hoitaa. ”Mykkä potilas 
on välttämätön osa terveydenhuollon kertomusta, sillä potilaan läsnäolo antaa oikeutuk-
sen terveydenhuollon toiminnalle”, kirjoitti Torkkola.

Olin siirtynyt tammikuussa 2001 toimittajaksi Suomen lääkärilehteen ja ollut jo 
useamman vuoden Lääketieteen toimittajien (nyk. Terveystoimittajat ry) aktiivijäsen. 
Koin kritiikin todella epäoikeudenmukaiseksi. Mielestäni toimittajan tehtävä oli nimen-
omaan suojella potilasta Journalistin ohjeiden mukaisesti. Sanoohan JO 28, että sairaus- 
ja kuolemantapauksissa on toimittajan noudatettava erityistä hienotunteisuutta. 

Päätin kysyä, mitä mieltä kollegani ovat potilaan roolista terveysjutuissa.
Laadin Lääkäriliiton tutkimusosaston tutkijan ystävällisellä avustuksella kyselyn, pyysin 

sähköpostiosoitteet Lääketieteen toimittajat ry:ltä ja jäin odottamaan vastauksia. Niitä tuli-
kin yli viisikymmentä, ja kysyin Lääkärilehden silloiselta päätoimittajalta, mitä tällaisella 
aineistolla kannattaisi tehdä. Taito Pekkarinen kannusti kirjoittamaan ”ihan oikean artikke-
lin”. Editoivat kollegat auttoivat ymmärtämään, mitä tarkoittaa tieteellisen artikkelin muoto. 
Juttuni julkaistiin Lääkärilehdessä alkuvuodesta 2002 otsikolla ”Toimittaja katsoo potilasta – 

uhri vai sankari? Toimittajat haluaisivat juttuihinsa nykyistä useammin potilaankin näkökulman”.

Toimittajien vastausten perusteella pystyin vastaamaan Sinikka Torkkolan esittä-
mään kritiikkiin. Ilmoittihan toimittajista kaksi kolmannesta potilaan esiintyvän heidän 
jutuissaan pääsääntöisesti nimellä ja valokuvallaan. Toimittajat näyttäytyivät kyselyssä 
ennemminkin potilaan asian ajajina kuin potilaita vähätellen. He pitivät potilaan asemaa 
terveydenhuollossa huonona ja halusivat potilaan kokemuksista kertoen tuoda heitä 
paremmin esille. 

Jutun ilmestyttyä Sinikka Torkkola soitti minulle yllättävän puhelun. Hän piti aineis-
toani kiinnostavana ja totesi, että ”sinullahan ei ole maisterintutkintoa; tästä saisit 
gradun”. Torkkola vain naureskeli vastaväitteilleni ja todisteluille olemattomista akatee-
misista kyvyistäni. Ennen kuin huomasinkaan, olin hakenut ja saanut opinto-oikeuden 
maisteriopintoja varten sekä Tampereen että Jyväskylän yliopistoihin. Jyväskylä veti jous-
tavilla opiskelumahdollisuuksillaan pidemmän korren, koska opintoja oli suoritettava 
palkattomilla vapailla. Jatkoin maisteriopintojen jälkeen väitöskirjan tekoon, kun profes-
sorit Raimo Salokangas ja Heikki Luostarinen pitivät sitä itsestäänselvyytenä. 

Journalismikritiikin vuosikirja sai jo ensimmäisinä opiskeluvuosina aivan toisenlaisen 
merkityksen kuin ennen. Olin aivan innoissani, kun juttuehdotuksiani siihen hyväksyt-
tiin. Kirjoitin muun muassa HUS:n talouskriisin noususta valtakunnan uutisaiheeksi, HS:n 
Läskikapina-juttusarjasta ja sikainfluenssapandemiasta. Vuoden 2013 vuosikirjaa olin jo 
toimittamassakin. Kun journalistin urani junnasi pitkään paikoillaan, akateeminen maailma 
ja tieteellinen tutkimus tarjosivat kannustavan ja toistuvasti palkitsevan ”kakkoskodin”. 
Uutistyön vastapainoksi tutkimus vaati pitkäjänteisyyttä. Muistan yhä niitä heurekamai-
sia älynvälähdyksiä, kun tajusin yhteyksiä asioiden ja ilmiöiden välillä.
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Sain jatkuvasti tutkimusartikkeleistani refereiltä moitteita liiallisesta sanomalehti-
kielimäisyydestä. Nauroin pirullisesti itsekseni, kun opintovapaalta palattuani työpaikan 
toimitussihteeri perkasi jutuistani turhia monimutkaisuuksia. Kirjoitin kahden maailman 
ehtojen mukaan, eikä hyppy toiseen todellisuuteen ollut ollenkaan aina sujuva.

Noina vuosina opin, että journalismi on paljon muutakin kuin vain journalismin 
käytänteitä. Journalistinen harkinta ei ole vain uutiskriteereitä, kuvituksen valintaa tai 
toimituksen sisäistä eettistä pohdintaa, jota arjessa ei aina edes tehdä tietoisesti. 

Journalismikritiikin vuosikirja pyrki kuvaamaan paitsi tuota harkintaa, ennen kaikkea 
kertomaan, millaista journalismia se tuotti. Mitä, miksi, milloin ovat oleellisia kysymyksiä 
myös silloin, kun etsitään journalismin olemusta ja journalististen ratkaisujen motiiveja. 
Ajattelen, että niistä pitäisi puhua juuri nyt enemmän kuin koskaan!
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Toimitin Journalismikritiikin vuosikirjan 2012. Se jäi vuonna 1998 aloitetun julkaisusar-
jan toiseksi viimeiseksi. Haalin toimituskuntaan itselleni tuttuja toimittajia, kuten Antti 
Järven, Reetta Nousiaisen, Tuomo Pietiläisen ja Jessikka Aron.

Ajattelin, että toimittajavetoisuus auttaisi minua saamaan kirjaan kirjoittajia. Ongel-
mana nimittäin oli toimittajien näkökulmasta se, ettei teksteistä maksettu palkkioita. 
Tutkijoita puolestaan oli vaikea houkutella kirjoittamaan, koska julkaisu ei ollut vertaisar-
vioitu eikä siihen kirjoittamisesta siten saanut julkaisupisteitä. 

Tilanne teki kirjan toimittajan työstä haastavaa, ja ymmärtääkseni etenkin tutkijoi-
den maanittelu oli tullut vuosi vuodelta vaikeammaksi.

Homma sujui kuitenkin melko kivuttomasti ja kirjaan tuli mukavan laaja valikoima 
aiheita. Oli Arabikevättä, eläinaktivistien kuvaamia videoita, perussuomalaisten vaalivoit-
toa ja Aamulehden somekohuja.

Toimittamani vuosikirja sai kohtuullisen paljon mediahuomiota. Syynä oli Tomi 
Lindblomin artikkeli, jossa hän kertoi sisäpiiriläisen kokemuksen SuomiTV:n tekemisestä. 
Hän kertoi, että SuomiTV:ssä kiellettyjä aiheita olivat homot ja avionrikkojat. Yhtiössä 
esimerkiksi pelättiin, että säätä voisi tulla ennustamaan avoimesti homoseksuaali meteo-
rologi. Tästä syystä SuomiTV valikoi sääyhtiön, jossa ei tiettävästi tällaista "vaaraa" olisi.

Helsingin Sanomat otsikoi: SuomiTV:n entinen päätoimittaja: Homot haluttiin pois 

ruudusta.

Ilta-Sanomat puolestaan: Ex-päätoimittaja paljastaa: SuomiTV sorsi homoja surutta 

(Nykyään Lindblom työskentelee muuten SuomiTV:n seuraajan AlfaTV:n palveluksessa.)

Pääkirjoituksessani viittasin Jack Lulen vuoden 1992 tutkimusartikkeliin, jonka mukaan 
lehdistön esittämä lehdistöön kohdistuva kritiikki on kritiikin muodoista kaikkein harvi-
naisin. Taisin siteerata sitä, koska se huvitti minua. Huvittaa edelleen.

Hyvin perustein voi väittää, että journalismin kritiikkiä on nykyään enemmän kuin 
koskaan ennen. Internetissä väyliä riittää, ja kriitikoiksi ovat ryhtyneet kansalaiset. 
Samaan aikaan perinteinen media on lakkauttanut aiheeseen keskittyviä palstoja ja ohjel-
mia (esimerkiksi Pressiklubi, Julkinen sana).

Johanna Vehkoo

Journalismikritiikin  
KOHUVUOSIKIRJA 2012
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Lulen klausuuli saattaa edelleen pitää paikkansa. Lehdistö, tai perinteinen journalis-
tinen media, on ottanut demokraattisessa yhteiskunnassa tehtäväkseen syynätä esimer-
kiksi poliittisten ja kaupallisten voimien vallankäyttöä. Oman uskottavuutensa vuoksi sen 
pitäisi jo kyetä laajempaan itsekritiikkiin, läpinäkyvyyteen ja eettisiin keskusteluihin. 

Ajatellaan vaikkapa The New York Timesissa ja aiemmin myös Washington Postissa 
toimineita mediakriitikoita, joiden tehtävänä oli nimenomaan analysoida ja kritisoida 
oman lehden toimintaa. Taannoin ihastelin New York Timesin media editorin säälimä-
töntä tapaa avata karmealla tavalla epäonnistuneen Caliphate-podcastin tekemistä. Kun 
Caliphaten päähenkilö paljastui huijariksi, lehti ei yrittänyt lakaista asiaa maton alle vaan 
antoi Ben Smithin selvittää ja kertoa juurta jaksaen, millaiset virheet ja journalistiset lais-
kuudet olivat johtaneet siihen, että huijaus meni läpi. Smith ei syyttänyt vain podcastia 
vetänyttä tähtitoimittajaa, vaan lehden pomojen luomaa toimintakulttuuria.

Voisitteko kuvitella minkään suomalaisen lehden tekevän omasta journalismistaan 
tällaista ruumiinavausta?

Selailin läpi toimittamani vuosikirjan ja välillä pysähdyin lukemaan tekstejä sieltä 
täältä. Minulle kirkastui, että monelle niistä Vuosikirja on ollut ainoa mahdollinen julkai-
sufoorumi. Niistä ei olisi tehty akateemisia artikkeleita eikä niille olisi ollut perintei-
sessä mediassa sopivia juttupaikkoja. Ilman vuoden 2012 vuosikirjaa meillä tuskin olisi 
SuomiTV:n historiankirjoitusta sisäpiiriläisen tekemänä tai Hanna Nikkasen omakoh-
taista pohdintaa siitä, miten media käyttää eläinaktivistien kuvaamaa materiaalia mutta ei 
kanna vastuuta vaarallisen työn tekijöistä.

Näin kymmenen vuotta myöhemmin olisi kiinnostavaa palata Reetta Nousiaisen 
aiheeseen, eli siihen, miten poliisin julkisuudenhallinta toimii. Tai Jessikka Aron aiheeseen, 
journalistien harjoittamaan itsesensuuriin.

Jos Salla-Maaria Laaksonen ei olisi kronikoinut Aamulehteen kohdistunutta somekri-
tiikkiä, koko episodi olisi jäänyt unohduksiin. On hyvä, että vuoden 2011 mediamaise-
maan voi kirjan avulla palata.

Omani jälkeen vuosikirjoja ilmestyi enää yksi. En väitä, että juuri kerran vuodessa 
ilmestyvä kirja pitäisi herättää henkiin, mutta ajattelen, että journalismikritiikki tarvitsee 
uusia kanavia, uusia tekijöitä ja uusia tapoja tallentaa meidän aikamme eettisiä keskuste-
luja jälkipolville.

Kymmenisen vuotta sitten sosiaalinen media ja sen toimittajien silmille syytämä 
mediakritiikki oli vielä uutta ja vähän pelottavaakin. Pienet mediakriittiset tulipalot syttyi-
vät ja sammuivat nopeasti, keskusteluaiheet vaihtuivat kiihtyvällä tahdilla. Tuolloin moni 
ajatteli, että vuosikirjan tapainen foorumi on auttamattoman vanhentunut ilmestyessään. 
Ketään ei enää kiinnostaisi, mistä journalismiin liittyvästä joskus kuukausia sitten vään-
nettiin.

Somekeskustelujen sykli on kiihtynyt vuosien varrella sellaiselle tasolle, että moni on 
jo hypännyt pois kyydistä.
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Ehkä aika olisi jo kypsä sellaiselle ajatustavalle, että katseen kääntäminen taakse-
päin on joskus hyödyllistä. Meille toimittajille, tutkijoille ja muille journalismikritiikistä 
kiinnostuneille voi olla monin tavoin hedelmällistä pysähtyä sellaisen aiheen äärelle, joka 
on jäänyt jostain syystä vaivaamaan. Kenties sitä ei käsitelty loppuun asti? Kenties tapah-
tumissa sattui vielä uusia käänteitä, jotka jäivät vaille huomiota? Kenties sen merkitystä 
ei aivan ymmärretty?

Mistä journalismikritiikissä puhuttiin kymmenen vuotta sitten? Sen tiedämme, koska 
silloin ilmestyi Journalismikritiikin vuosikirja. Mistä puhuttiin kaksi vuotta sitten? Se on 
meiltä jo unohtunut.
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Tutkimusyksikön varastohuoneesta löytyi joukko Journalismikritiikin vuosikirjasta eri tiedo-
tusvälineissä julkaistuja arvioita ja uutisia. Osa oli puhtaasti esitteleviä, mutta erityisesti 
alkuvuosilta löytyi myös monia tekstejä, joissa mietittiin journalismikritiikkiä laajemmin 
ilmiönä, hyvän kritiikin ominaisuuksia ja tutkijoita sen tekijöinä.  Arvioita oli kaikkiaan 44 
vuosilta 1997–2008. Mukana eivät varmasti ole kaikki, mutta ehkä nämä riittävät anta-
maan suuntaa.

Kritiikkiä tarvitaan, mutta ei tällaista

Suuri osa arvioista noudatti muotoa, jossa ensin sanotaan journalismin kritiikin ja sitä 
koskevan keskustelun olevan myönteinen ja tärkeä asia. Mutta sitten todetaan painok-
kaasti, että se tapa, jolla kritiikin vuosikirja aihetta lähestyy, on väärä. Vuosikirjaa pidettiin 
ensisijaisesti Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen hankkeena, vaikka kirjoittajissa 
oli runsaasti myös muiden yliopistojen ihmisiä ja  ammatissa toimivia journalisteja. Arvioi-
jat nostivat usein esille toimittajien juttuja piristävinä poikkeuksina kehnosta yleistasosta, 
josta olivat vastuussa tutkijat. Mitä moitittavaa heidän teksteistään löytyi?

Ilta-Sanomien kolumnisti toteaa 16.5.1998, että vuosikirjaa 

”… leimaa käsitys siitä, että journalismi on vain ja pelkästään huonoa, ammattitaidotonta 

ja tahallisille väärinymmärryksille perustuvaa hutilointia. Kun siihen vielä yhdistetään 

viestintätutkijoiden iänikuinen harha suuresta journalistien ja vallanpitäjien salaliitosta 

kansaa vastaan, ei voi kuin huokaista…”.

Kirjoittaja päättää toteamalla, että Suomessa tarvittaisiin selvästi mediakritiikin 
kritiikkiä: ”Sitten ehkä tämäkin ilveily alkaisi loksahdella oikeisiin uomiinsa”. Tämä oli 
normilopetus. Yksi arvioija vaati ”mediakriitikon mielilausahdusta soveltaen” perusteel-
lista ja tutkivaa journalismikritiikkiä.  

Moni arvioija jakoi näkemyksen siitä, että tutkijoiden tekemä journalismikritiikki 
on lähtökohdiltaan vasemmistolaista ja poliittista. Helsingin Sanomien arvioitsija kirjoit-
taa 1.7.1998 siitä, miten toimittajakoulutuksessa on nostettu erikoisasemaan vasemmis-
toideologia, kehitysapu, naistutkimus ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset. Kaikki näihin 

Heikki Luostarinen

Hutilointia, harhoja ja salaliittoja 
– Journalismikritiikin vuosikirjan 
vastaanotto mediassa
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kohdistuva ja edes hitusen epäilevä journalismi on väärää ja niitä tukeva oikeaa.
Muutama kirjoittaja puhuu siitä, miten tutkijat löytävät merkillisiä salaliittoja median 

ja vallanpitäjien välillä: ”Mutta keskenään kilpaileviin lehtiin istutetut salaliittoteoriat eivät 
ole kovinkaan vakuuttavia”. (Satakunnan Kansa 8.4.2006). Sanottiin myös, että vuosikirja 
edustaa sitä kritiikin lajia, jossa journalismi on aina väärässä. Mitään positiivista ei löydetä, 
koska sitä ei haluta löytää.

Norsunluutorni turisee

Poliittisen tulokulman rinnalla kritiikin kritiikki pohjasi usein siihen, että tutkijoilla ei ole 
tietoa journalismin käytännöstä. Iltalehden arvioitsija toteaa 24.3.2006:

”Mediatutkimus on käytännön uutistyötä tekevälle monesti vaikeaselkoista hepreaa,  

jossa paistaa akateemisten norsunluutornien rikkiviisaus. Silti sitä tarvitaan,  

kunhan ymmärretään myös työelämän todellisuus.”

Kosketus toimitusten arkeen auttaisi ”välttämään pahimmat huitaisut ja onnettomat 
olettamukset, joihin mediakritiikki helposti sortuu” (HS 1.7.1998). Ja: ”…vuosikirjassa on 
tavan mukaan liikaa tieteellistä kvasiselitystä ja liian vähän käytännön journalistista työtä 
tekevien erittelyä” (HS 18.3.2006). Kalevan arviossa todetaan (29.3.2004), että aiempina 
vuosina ”…kritiikkikirjan artikkeleita tahtoi vaivata akateeminen arkakätinen nypläys, jolle 
uutispöytien toimittajajyrät naureskelivat.” Vuoden 2004 kirja oli hieman parempi.

Journalisti-lehden arvostelijan mukaan joistakin vuosikirjan jutuista ”paistaa tahalli-
nen tietämättömyys uutisvälineiden toiminnasta” (14.5.1998). Tutkijat asettavat arkisen 
journalismin vaatimustason liian korkealle ja odottavat, että ”median tuotteet ovat epäin-
himillisen täydellisiä laitoksia”. Silloin on helppo löytää sitä, mitä journalismikritiikki aina 
löytää: kaupallisuutta, lukijain kosiskelua, yksipuolisuutta, pinnallisuutta, tunteisiin vetoa-
mista, kaikkinaista epätieteellisyyttä ja objektiivisuuden puutetta.

Tutkijoiden tekemä kritiikki havaittiin myös pinnalliseksi, vain ”tieteen jargonilla 
verhotuiksi” mielipiteiksi. Kun kunnollisia perusteluja ei esitetä, ”…sinänsä virkistävät 
väitteet jäävät pelkiksi kysymyksiksi ilman vastausta”. Tutkijoiden teksteistä saattoi tosin 
löytää jotakin lukukelpoista, kunhan ensin ”kuurnii tekotieteelliset nelikentät sekä muut 
vaikeasti hahmotettavat ja keksityiltä tuntuvat määritelmät” (HS 31.3.2007).

Helsingin Sanomien arvioitsija valittaa (3.3.2001) käsittelyn ohuutta. Hyvä journalis-
mikritiikki ei kuitenkaan synny hetkessä, vaan vaatii työtä ja tutkimusta:

”Ylipäänsä vuosikirjasta paistaa liiaksi läpi se, että sivuille on painettu mitä on saatu. Eikö 

edes journalismin tutkimus ole tuottanut tuloksia, joita kirja voisi esitellä?”

Tutkijoilla on kritiikin kriitikoiden mukaan fiksaatioita, jotka johtavat heidät harhaan 
yksinkertaisimpienkin asioiden tulkinnassa. Yksi näistä on ajatus mediatapahtumista. 
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Journalisti-lehden kirjoittaja (14.5.1998) katsoi idean tarkoittavan, että mediasta on tullut 
poliittinen toimija ja että ”media järjestää tapahtumia”. Tällainen kritiikki on kirjoittajan 
mukaan ”arvotonta”.

Paitsi kritiikkiä tekevien tutkijoiden ammattitaitoa, myös heidän motiivejaan epäil-
tiin: mediakritiikki on muotiaihe, ja ”heittäytyminen mediakriitikoksi on varma nakki profi-
loitua”. 

Aina liikaa tai liian vähän

Journalismikritiikin vuosikirja saa runsaasti risuja myös siitä, että sen sisältö on laadultaan 
epätasaista ja hyppii hätäisesti aiheesta toiseen.  Helsingin Sanomissa (18.3.2006) kirjoite-
taan näin:

”Journalismikritiikin vuosikirja 2006 paljastaa armotta ongelmat, joita akateemisella 

mediatutkimuksella ja siitä johdetulla mediakritiikillä tänä päivänä on.

Yrityksestä huolimatta arvio mediasta jää kerta toisensa jälkeen hahmottomaksi. Lukijan 

on vaikea, ellei peräti mahdoton löytää tekijöiden perusajatusta. Hyvätkin yksittäiset arviot 

hukkuvat sekavaan kokonaisuuteen”.

Kyseisen arvion kirjoittaja sanoo samassa kappaleessa, että vuosikirjassa ”yritetään 
haukata liian suurta kokonaisuutta” ja että ”silti jää ammottavia aukkoja: esimerkiksi visu-
aalisesta journalismista ei löydy sanaakaan.” 

Journalisti-lehdessä puolestaan (23.3.2001) todetaan, että vuosikirja on koiranmak-
karaa, jonka seassa on kuitenkin myös makupaloja:

”…vuosikirjan parissa tulee samanlainen olo kuin ruotsinlaivan seisovassa pöydässä: isoon 

sortimenttiin mahtuu kaikenlaista evästä sillistä siirappiin, mutta varsinaiset elämykset 

ovat harvemmassa.

Mielipide ei ole analyysi. Siteeraaminen ja tapahtuneen kertaaminen yhteenvetojutun 

muodossa eivät vielä tuo uutta, syventävää tietoa”.

Journalismikritiikin vuosikirjan tekijät ovat varmasti olleet tietoisia kritiikistä ja 
pyrkineet vastaamaan siihen. Tehtävä näyttää kuitenkin mahdottomalta, sillä korjausliik-
keet antavat aiheen vain suuntaa muuttaneeseen arvosteluun. 

Jos hajanaisuutta pyrittiin poistamaan keskittymällä enemmän joihinkin teemoi-
hin, se johti arvosteluun siitä, että niitä ja näitä journalismin vuoteen kuuluneita tärkeitä 
tapahtumia on jätetty (poliittisista syistä varmaankin) käsittelemättä. Ja jos juttuihin yritet-
tiin tuoda syvyyttä ja tutkittua tietoa, sen moitittiin vähentäneen vuosikirjan ainoita luku-
kelpoisia juttuja: journalistien itsensä kirjoittamia. Tutkijoilla kun on taipumus pitäytyä 
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tieteellisessä lähestymistavassaan silloinkin, kun ”annos journalismia olisi tehnyt aiheelle 
hyvää”.

Jo muutamia vuosia alkamisensa jälkeen journalismikritiikin katsottiin “keloutu-
neen”. Se oli myös jämähtänyt rakenteeseen, jossa julkaistavat jutut olivat kovin epätasai-
sia: ”Muutama hyvä, jokunen keskinkertainen ja aivan liian monta heikkoa. Ei siis kovin-
kaan kaksinen vuosikirja”. Aamulehden kolumnistin mukaan vuosikirja ”jankuttaa tuttuun 
tapaan” (21.3.2005).

Tutkijoilla oli myös mahdoton vuori kiivettävänä silloin, kun moitteita tuli tiedotus-
tutkijoiden vanhoista synneistä, esimerkiksi siitä, ettei heillä ole vuosikymmeniin ollut 
mitään kiinnostusta luoda yhteyttä journalismin kenttään. Tai silloin, jos kiitosta saanut 
tiedotusväline haukkuu kiitokset, koska ne ovat tulleet aiheetta. Tällainen tapaus oli Pertti 
Vehkalahden vuoden 2001 vuosikirjassa ilmestynyt artikkeli Ilkka vilauttaa armoa. Siinä 
kiitetään lehteä siitä, että väärin tehneet ja rikoksensa sovittaneet ihmiset hyväksytään 
takaisin yhteisön elämään ja heistäkin tehdään Ilkan sivuille juttuja. Lehden päätoimittaja 
ei ollut asiasta samaa mieltä (13.4.2001).

Kun vuosikirja oli ilmestynyt kymmenisen vuotta, muuan kirjoittaja teki jo yhteen-
vedon projektista:

”Kunnianhimoinen hanke rakentaa siltaa kahden maailman välille ei ole toteutunut. 

Käytännön journalisteilla on ollut vaikeuksia tunnistaa kuvaa, joka mediasta on 

tutkijankammioissa syntynyt. (HS 31.3.2007)

Kiitosta tai satiiria

Journalismikritiikin vuosikirjan arviot eivät tavallisesti olleet alusta loppuun saakka nega-
tiivisia. Usein arvioitsijat olivat löytäneet jonkin kirjan artikkelin, jonka ajatuksia tai tulok-
sia he katsoivat hyödylliseksi esitellä lukijoilleen.  Tutkijoiden artikkeleista mainittiin 
myönteisinä poikkeuksina analyysit Eeva Vuoren tapauksesta, suomalaisia suuronnetto-
muuksia käsittelevien uutisten muutoksesta, Yhdysvaltoihin kohdistuneesta terrori-is-
kusta vuonna 2001 sekä ns. Muhammedin pilakuvakiistasta. Analyysejä ei aina pidetty 
onnistuneina, mutta kuitenkin referoinnin arvoisina.

Ja muutama kirjoittaja antoi myös kokonaisuudesta hyväksyttävän arvosanan, jos 
kohta ei kiittävää. Helsingin Sanomien arvioitsija kirjoittaa huhtikuussa 2000, että Jour-
nalismikritiikin ”vuosikirja kuroo umpeen suurta aukkoa Suomen vaisussa mediakeskus-
telussa. Se on tärkeää luettavaa muillekin kuin alan ammattilaisille.”

Aamulehden kolumnisti (24.3.2002) puolestaan sanoo vuosikirjan 2002 olleen iloi-
nen yllätys, mikä johtuu siitä, että vallan abstraktien rakenteiden sijasta tutkijat olivat 
keskittyneet isojen uutistapahtumien konkreettiseen analyysiin:

”Tuloksena on kiinnostavia, tarkkoja ja moniäänisiä analyysejä siitä, miten media 
selvisi tapahtumien uutisoinnista. […] Vuosikirjan jutut ovat selkeästi kirjoitettuja ja niistä 
näkee […] vankan ajattelun niin, että kokonaisuutta voi suositella media-ammattilaisten 
lisäksi jokaiselle ulkomaailmasta kiinnostuneelle.”

Mutta kolumnin kirjoittaja Jyrki Lehtola onkin satiirikko.
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Seminaari järjestettiin lähes vuosittain 1997–2013 ja tavallisesti marraskuun pimeydessä, 
jotta kritiikki olisi ollut tyydyttävän synkkää ja koleaa.  Vuosien 2004–2010 seminaarioh-
jelmat löytyvät julisteista tämän johdannon jälkeen. Alla on lyhyt esittely niistä seminaa-
reista, joista ei julistetta löytynyt. 

Alustajien ja keskustelijoiden hankkiminen seminaareihin oli yhteinen ponnistus, jossa 
käytettiin hyväksi sekä omat että naapureiden verkostot.  Yksi järjestäjistä muistelee:

 ”Nousukaudessahan [2009] oli Sauli Niinistö. Hän oli silloisen vierailijaproffan Hanna 

Rajalahden saalis: ´Se on seuraava presidentti´, perusteli Hanna. Hannan piti olla 

muistaakseni pj:nä itse, mutta silloinen 

kulkutauti sikainfluenssa pääsi väliin.”

Seminaarien luonne oli keskusteleva, alus-
tukset pyrittiin pitämään tiiviinä.  
Tällaisia olivat aiheet:

Kritiikistä kehittämiseen (14.11.1997)
Puhujina ja keskustelijoina mm. taite-
lija Liisa Akimof, eläinoikeusaktivisti Salla 
Tuomivaara ja kulttuurineuvos Tapani 
Suominen.

Pyhä journalismi (6.11.1998)
Keskustelemassa mm. kirjailija Pirkko 
Saisio, populaarikulttuurin tutkija Markku 
Koski ja toimittaja Nenne Hallman.

Kenen arvoilla – kenen armoilla? (10.11.2000)
Keskustelemassa mm. Voima-lehden 
päätoimittaja Peik Johansson, Nelosen 
uutisankkuri Päivi Storgård ja TV2:n tuot-
taja Helena Itkonen.

Journalismikritiikkiseminaari – pulinan 
säihkettä synkkyyteen

Vuoden 2009 journalismikritiikkiseminaarissa alustanut eduskun-

nan puhemies Sauli Niinistö sai kotiin viemisiksi nipun yksikön 

julkaisuja. (Kuva: Anssi Männistö)
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Riscibisnes – tulevaisuutemme journalismissa (9.11.2001)
Keskustelemassa mm. MDC Risc Internationalin toimitusjohtaja Ilkka Halava, kulttuuri-
asiamies Päivi Setälä ja STT:n päätoimittaja Mikael Pentikäinen.

HEX & SEX – Talousjournalismi ja sukupuoli (8.11.2002)
Keskustelemassa mm. Elcoteqin pääomistaja Antti Piippo, akateeminen sekatyöläinen 
Kaarina Hazard ja kirjailija Petri Tamminen.

Tämä on Amerikka (2.11.2003)
Keskustelemassa mm. Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen ja Ylen toimit-
taja Sinikka Siekkinen.

Eliitit ja Kansa (11.11.2011)
Keskustelemassa mm. Kemijärven massaliikkeen aktiivi Juha Pikkarainen, Perussuoma-
laisten kansanedustaja Maria Tolppanen ja Luonto-Liiton pääsihteeri  Leo Stranius.

Kuolema journalismissa (12.4.2013)
Keskustelemassa mm. toimittaja Johanna Korhonen, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen 
Seuran puheenjohtaja Ilona Pajari sekä kirjailija Esko Seppänen.

”Journalismin tutkimusyksikkö keskittyy jatkossa 

pääosin seuraaviin täydennyskoulutuksen muotoihin:

Yksikön tutkimus- ja kehitysprojekteihin 

liittyvä koulutus toimitukselliselle henkilöstölle 

mediayrityksissä.

Tiedotusopin laitoksen perusopetukseen kytketty 

journalistien täydennyskoulutus.

Media-analyysiin ja journalismikritiikkiin keskittyvä 

opetus ja kurssitoiminta muille ammattiryhmille.

[…]

Journalismin tutkimusyksikkö panostaa voimakkaasti 

perusopetusta ja täydennyskoulutusta yhdistävään 

toimintaan, jonka kehittämiseen on saatu 

Opetusministeriöltä tuotekehitysrahaa. Ensimmäiset 

kokeilukurssit ”Uutta virtaa vaaliuutisointiin” ja 

”Kriisiviestintä” toteutetaan syksyllä 2006.”

Muistio Journalismin tutkimusyksikön 

täydennyskoulutuksesta16.10.2006

Journalismikritiikkiseminaaria ei järjestetty 
vuosina 2012 ja 2014–2017, mutta vuonna 
2018 se elvytettiin nimellä Mediakritiikin 
iltapäivä. Kohderyhmänä olivat nyt lukioi-
den opiskelijat, tapahtumapaikkana Tampe-
reen pääkirjasto Metso (2021 Zoomissa) ja 
kestona pari tuntia

Tähän mennessä on järjestetty seminaarit 
Media ja vaikuttaminen (9.2.2018), Media ja 

tulevaisuus (5.2.2019), Media ja sukupolvien 

moninaisuus (11.2.2020) sekä Media ja arki – 

Suuri jossitteluilta (10.2.2021).
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MANSETORI
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Tästä Mansetori lähti: Hyvä idea otolliseen aikaan

Mansetorina tunnettu kaksiosainen tutkimushanke (1998–2000 ja 2001–2004) oli silloi-
sen Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön alkuvaiheen suurin ja moniuloitteisin 
projekti ja edelleenkin yksi nykyisen Cometin historian mittavimmista hankkeista. Manse-
tori oli Tekes- ja yritysrahoitteinen projekti, jossa rakennettiin kansalaisten kanssa silloin 
vielä uuden nettiaikakauden paikallisjulkisuutta vahvasti kansainvälisessä kontekstissa.
Jälkikäteen katsottuna Mansetori-hankkeen syntymiseen myötävaikutti kolmen hyvin 
erityyppisen tekijän asettuminen toisiinsa nähden suotuisaan asemaan. 1990-luvun 
puolivälin tienoilla internet oli yhtäältä luonut lupausta aivan uudenlaisista, ehkä aiempaa 
monisuuntaisemmista julkisen viestinnän asetelmista ja toisaalta synnyttänyt perintei-
sessä mediassa säpinää uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja uhkien torjumiseksi. 
Tutkimuskentällä internet viritti kiinnostusta verkkoyhteisöihin ja kansalaisten verkko-
viestintään, mikä niveltyi hyvin Suomessakin käytyihin kansalaisjournalismi-, julkiso- ja 
deliberatiivinen demokratia -keskusteluihin.

Kolmas tekijä Mansetorin taustalla oli varsin toisenlainen, mutta käytännöllisessä 
mielessä ratkaiseva. Silloisen Aamulehti-yhtymän toimitusjohtaja Matti Packalén oli tutus-
tunut MIT:n Media Labiin ja kiinnostunut sen uusmediaviestintähankkeista. Media Lab oli 
tuolloin verkkoviestinnän alalla maailman huippuyksikkö, jossa oli jo vuodesta 1992 ollut 
News in the Future -ohjelma. Tässä kehiteltiin muun muassa kansalaisten yhteisöjourna-
lismia. Media Labin ideat kantautuivat Tampereelle paljolti Aamulehden päätoimittajaksi 
vuonna 1995 tulleen Hannu Olkinuoran kautta. Keskustelut Olkinuoran ja Journalismin 
tutkimusyksikön kanssa johtivat yhteisen hankkeen kehittelyyn, ja osaltaan juuri Media 
Lab -kytkentä sai Tekesin suosiolliseksi suunnitelmille.

* * *

Muistikuvat Mansetorin ideoinnin alkuvaiheista ovat tietenkin sumeita, mutta yksi konk-
retisoitumisen vaihe lienee ollut Olkinuoran vierailu tiedotusopin laitoksella todennä-
köisesti vuonna 1996. VIP-kabinetin tilaisuuden jälkeen muutamat yksikköläiset heitti-
vät Olkinuoralle ajatuksen jonkinlaisesta verkko-orientoituneesta kansalaisjournalismi- ja 
paikallisyhteisöhankkeesta. Kun Aamulehti-yhtymässä oli jo valmiiksi lämpöä tähän suun-

Ari Heinonen

Mansetori – paikallisia yhteisöjä, 
julkisoja ja journalismia 
toimintatutkimuksen keinoin
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taan, ryhdyttiin tuumimaan tarkemmin.
Jo alkuvaiheissaan Mansetorin suunnitelmat olivat kunnianhimoisia. Helmikuulle 

1997 päivättyyn vajaan parin liuskan luonnosteluun ”Verkkomedian tuotantostudiosta” 
Ari Heinonen kirjasi yksikössä tehtyä virittelyä:

”Projektin sisällöllinen tarkoitus on kehittää paikallisuuteen perustuvaa verkkojournalismia, 

sen sisältöjä, ilmaisumuotoja ja välitysmenetelmiä sekä tehdä näihin liittyvää tutkimusta. 

Paikallisuuden ohella avainsanoja ovat journalististen sisältöjen reaaliaikaisuus ja 

vuorovaikutteisuus. (…) Hanke rakennetaan Tekesin ns. tutkimushankkeeksi.”

Huhtikuussa Esa Sirkkunen, Hannu Vanhanen ja Ari Heinonen laativat muistion 
”Paikalliset sisällöt verkkomediassa – tutkimus- ja kehitysprojekti”. Siinä sanottiin muun 
muassa näin:

”Projektin kohteena on yksi keskeinen sähköisen julkaisemisen sisältöalue, paikallisuuteen 

perustuva uutis- ja ajankohtaisjournalismi sekä näitä tukevat sisällöt. Kysymyksessä on 

alue, joka on erityisen kiinnostava sanomalehdille, joiden on pikimmiten otettava kantaa 

uuden median hyödyntämiseen. (…) Kyseessä on siis alue, joka on tärkeä suomalaiselle 

teollisuudenhaaralle samalla kun aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja kokeiluja kaivataan myös 

ulkomailla.”
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Paperista ilmenee, että hanketta kohdennettiin Tekesin rahoittamaksi: ”… panostaminen 
verkkomedioiden sisällöntuotantoon voi edesauttaa uudentyyppisen osaamisalueen kehi-
tystä Suomessa. Tälle osaamiselle on mahdollista luoda myös kansainvälisiä markkinoita…”.

Ihan kaikkea ei tuolloin neljännesvuosisata sitten ennakoitu osuvasti, sillä muistion 
mukaan hankkeessa luotavia sisältöjä tuotetaan televisioon perustuvaa välitysteknologiaa 
varten. ”Arvioiden mukaan juuri televisiovälitteinen verkkomedia on omiaan madaltamaan 
suuren yleisön kynnystä siirtyä hyödyntämään verkkoviestintää”, perusteltiin tuolloin.

Tähän paperiin perustuvaa ehdotusta käytiin esittelemässä Aamulehti-yhtymän kolmi-
kolle Mauri Mattsson, Veikko Vuorikoski ja Timo Saari toukokuussa 1997 pariinkin kertaan. 
Keskustelumuistion perusteella hankkeen perusidea oli ennallaan, mutta nyt toteutus oli 
täsmentynyt. Muistion mukaan ”…hankkeen toteutuksen perusperiaate on yhdistää aiheen 
perustutkimus käytännönläheisen soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta todel-
liseen käytännön toteutukseen, josta jälleen tutkimuksen avulla saatavat kokemukset 
hyödynnetään niin tutkimuksessa kuin tuotekehityksessäkin”. (Alleviivaus alkuperäisessä) 
Toteutussuunnitelmassa oli esitutkimus, perustutkimuksen osio, soveltavan tutkimuksen 
ja kehityksen osio, käytännön sovellusten ja testauksen osio sekä yleisötutkimuksen osio.

Muistion mukaan keskeinen rooli soveltavassa tutkimuksessa olisi Tampereen 
yliopiston harjoitustoimituksen yhteyteen perustettavalla multimediatoimituksella. Ylei-
sötutkimuksessa painotettaisiin ”lähestymistapaa, jossa yleisö olisi paitsi hankkeen tuot-
teiden arvioija myös niiden aktiivinen kehittäjä”.

Lopulta saatiin aikaiseksi tutkimussuunnitelma, joka lähti Tekesille hankehakemuk-
sen mukana. Pääosin se oli valmisteluvaiheiden papereiden mukainen. Nyt hanke nivot-
tiin Tekesin ohjelmaan ja esitettiin asianmukaisella retoriikalla: ”Tavoitteena on Tekesin 
sisältötuotanto-ohjelman mukaisesti tuottaa kehys, joka on sovellettavissa paikallisten 
sisältöjen tuotantoon missä tahansa alueellisessa verkkomediassa. Hanke on kokonaisval-
tainen ja tähtää konseptiin, jossa yhdistyvät paikallisen verkkomedian tuotantoteknolo-
gia, varsinaiset sisällöt, toiminnan organisatoriset ratkaisut ja työmenetelmät sekä kansa-
laisviestinnän mahdollistaminen.”
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Tutkimuksen kumppaneiksi kerrottiin hakemuksessa Kustannusosakeyhtiö Aamu-
lehti ja Kirjapaino-osakeyhtiö Kaleva Oulusta. Lisäksi ”hankkeeseen kytketään MIT:n 
Media Laboratory”. (Projektissa oli lopulta useita muitakin yrityskumppaneita.) Hanke oli 
suunniteltu 2,5-vuotiseksi ja sen kokonaiskustannuksiksi budjetoitiin noin 3,7 miljoonaa 
markkaa (lähes 870 000 euroa vuoden 2020 rahassa).

Hakemus lähetettiin Tekesille vuoden 1997 lopussa ja 25.2.1998 sieltä tuli tutkimus-
yksikköön faksi (!), jossa kerrottiin Tekesin myöntäneen hankkeelle rahoituksen. Hanke 
käynnistyi, ja operationaalinen tutkimusasetelma muodostui tällaiseksi (edellisen sivun 
kuva on Mansetori-hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportista, s. 29) 1 

Loppu onkin suomalaisen toimintatutkimuksen historiaa. Mansetorin tekoja, tapah-
tumia ja tuloksia on hyvin dokumentoitu esimerkiksi kahteen pääraporttiin2 ja lukuisiin 
muihin tieteellisiin artikkeleihin, opinnäytteisiin ja mediajuttuihin.

MIT:n 2,5 prosentin professorit Mansetorin mentoreina

Mansetori-hankkeen käynnistymiseen vaikutti olennaisesti se, että Aamulehti-yhty-
mällä oli jo ollut tuntumaa kansalaislähtöisten verkkoprojektien toteutuksiin MIT:n Media 
Lab -kontaktiensa kautta. Mansetorin kannalta oli onnellista, arvokasta – ja hauskaakin, 
että koko hankkeen ajan Tampere – MIT -yhteistyö oli vahvaa ja monipuolista. Hank-
keen suunnittelu sai puhtia Media Labin projekteista, tutkijoista monet vierailivat tutus-
tumassa niihin ja Media Lab -suhde nostatti sekä projektin mainetta vuosituhannen vaih-
teen Suomessa että sen itsetuntoa.

Media Lab -yhteistyö henkilöityi Walter Benderissä ja Ken Haasessa. Walter oli 
Media Labin johtaja Nicholas Negroponten jälkeen ja Ken kokenut yhteisöprojektien 
tekijä. Molemmat olivat mukana Mansetorin kaikissa vaiheissa lukuisten työvierailujensa 
myötä. He kommentoivat, ehdottivat, arvioivat, haastoivat, korjasivat ja ennen kaikkea 
tukivat tutkijaryhmää monin tavoin.

Walter ja Ken saivat Tampereen yliopistolta nimityksen osa-aikaisiksi professoreiksi. 

1  Heinonen, Ari; Mäkinen, Maarit; Ridell, Seija; Martikainen, Ari; Halttu, Mika; Sirkkunen, Esa. 2000. Verkko-

torilla: Internet kansalaisviestinnän ja paikallisen julkisuuden tilana. Paikallisuus verkkomediassa -julkaisun 

loppuraportti. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-4998-3

2 Yllä ovat ensimmäisen pääraportin tiedot. Toinen raportti oli tämä: Sirkkunen, Esa; Kotilainen, Sirkku 

(toim.). 2004. Toimijaksi tietoverkoissa. Raportti kansalaislähtöisen verkkoviestinnän mahdollisuuksista. 

Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5932-6

http://urn.fi/urn:isbn:951-44-4998-3
http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5932-6


1 2 2

Tästä lähdettiin liikkeelle: Mansetorin etusivu 25.1.1999.

Tähän saatiin rahoitus Aamulehti-yhtymältä, jonka toimitusjohtaja Matti Packalénin 
18.12.1997 allekirjoittamassa kirjeessä yliopistolle todetaan lahjoitusviran alaksi ”uuden 
median tutkimus ja opetus”. Kyse oli viiden vuoden (1998–2002) määräaikaisesta profes-
suurista, joka siis jaettiin lahjoituskirjassa nimeltä mainiten Walterin ja Kenin kesken. 
Tällainen järjestely oli ihan uutta yliopistossamme.

Lahjoitussumma kattoi professorin palkasta viisi prosenttia eli kumpikin osa-aikainen 
”Mansetorin professori” oli 2,5-prosenttinen. Eivät Walter ja Ken olisi palkkaa kaivanneet, 
mutta näin heidät saatiin yliopiston henkilökuntaan – ja prosenteista kestohupi. Walterin 
ja Kenin arvo Mansetori-hankkeelle vuosien varrella ylitti roimasti heidän virkaosuutensa.
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Mansetori-hankkeet käynnistyivät Ari Heinosen edellä kuvaileman suunnittelu- ja neuvot-
teluvaiheen jälkeen keväällä 1998. Ensimmäisessä Paikallisuus verkkomediassa / Locality in 

the Global Net -hankkeessa luotiin kolme toimintatutkimuksellista painopistealuetta: paikal-
liset verkkoyhteisöt ja niiden tukeminen (Manseyhteisöt), kaupunkilaisten osallistumismah-
dollisuuksien vahvistaminen verkossa ja verkon ulkopuolella (Mansefoorumi) sekä ääripai-
kallisen verkkojournalismin ja journalismin uusien muotojen kokeileminen (Mansemedia). 
Nämä kolme aluetta säilyivät keskeisimpinä kehitystyön ja tutkimuksen kohteina molem-
missa Mansetori-hankkeissa, jotka kattavat yhteensä lähes seitsemän vuoden aikajänteen.  

Paikallisyhteisöihin keskittynyt tutkimus lähti vuonna 1998 liikkeelle Tampereen 
Viinikka-Nekalan kaupunginosasta, jonka keskeisille toimijoille (koulut, kirjastot, omako-
tiyhdistys, palvelutalo yms.) ehdotettiin yhteistyötä ja kuulosteltiin asukkaitten viestin-
nällisiä toiveita. Viinikkala-verkkosivusto avattiin joulukuussa 1998, ja se sisälsi seuraavia 
osioita: Kirpputori, Harrastukset, Pelit, Puutarhapalsta, Talonkorjaus, Mielipide, Virtuaali-
kartta, Historiaa, Tapahtumat, Julkaisut sekä Onnittelut ja terveiset. Samanlaisella otteella 
aloitettiin kaupunginosatoiminta myös Oulussa, jossa ensimmäiseksi kaupunginosaksi 
valittiin Raksila ja toimittiin raksilalaisten asukasyhteisöjen ja koulujen kanssa.

Mansefoorumi (rinnalla myös painettu Paperi-Foorumi) ei ollut pelkkä virtuaalinen 
keskustelufoorumi, vaan toiminnan laajempana tavoitteena oli kansalaislähtöisen paikal-
lisjulkisuuden organisoiminen ja resurssien tarjoaminen punnitulle kansalaiskeskustelulle. 
Ristiriitojen ratkaisuun soveltuvien menetelmien kehitteleminen oli myös yksi Manse-
foorumin keskeisistä tavoitteista. Ensimmäisellä tutkimuskaudella paitsi rakennettiin itse 
keskustelufoorumi myös haastettiin kaupungin päättäjiä mukaan kaupunkilaisten kanssa 
käytävään keskusteluun. Lisäksi viritettiin yhteistyötä eri kansalaistoimijoiden kanssa, 
järjestettiin keskustelutilaisuuksia ja kyselytunteja ja dokumentoitiin niitä verkossa. 
Foorumitoiminnan tavoitteena oli lisäksi järjestää julkisia tietokoneita julkisiin tiloihin, 
jotta 1990-luvun lopun akuuttia verkkoon pääsyn ongelmaa voitaisiin helpottaa. Manse-
foorumi loi ensimmäisellä kaudella verkkoon useita kansalaislajityyppejä, kuten Osallis-
tujan oppaan, avuksi ruohonjuuritason toimijoille näiden pyrkimyksissä ajaa oikeuksiaan 
ja asioitaan yksityisen ja julkisen vallan suuntaan. Aiheittain rakennetuissa keskusteluryh-
missä tuettiin rakentavaa dialogia tarjoamalla taustamateriaaleja keskustelijoiden käyt-
töön. Mansefoorumin keskeinen toiminta-alue olivat kaupunkisuunnittelu- ja kaavoi-
tuskysymykset sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen suunnittelun eri 
vaiheissa.

Esa Sirkkunen

Mansetori-hankkeet pähkinänkuoressa
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Mansemedian suunniteltiin aluksi tarjoavan toimitustyön kurssien tuotantoa ja radio 
Moreenin uutisia sekä toteuttavan kokeiluja muun muassa prosessijournalismin ja multi-
mediajournalismin parissa. Mansemedian pyrkimyksenä oli myös luoda entistä moniää-
nisempää journalismia ja etsiä vaihtoehtoja usein vain eliittilähteisiin tukeutuvalle uutis-
työlle. Myöhemmin ensimmäisen toimintakauden aikana Mansemedian sisältö painottui 
kaupunginosien yhteisöjen ja Mansefoorumin toiminnasta nouseviin aiheisiin ja niiden 
esiin tuomiseen. Mansemedian ensimmäisen kauden tärkeimpiä keksintöjä oli kortteli-
kirjeenvaihtaja -konsepti, jossa asukkaat itse kertoivat kaupunginosien elämästä omin 
sanoin ja omasta näkökulmastaan.

Keskeisimpiä tutkija-toimijoita Mansetorin ensimmäisessä vaiheessa olivat Maarit 
Mäkinen (Manseyhteisöt), Seija Ridell ja Tuuli Lehtinen (Mansefoorumi), Auli Harju ja Ari 
Martikainen (Mansemedia) ja Mika Halttu  (ohjelmistosuunnittelu). Olennainen osa oli 
tietenkin hankkeeseen osallistuneilla kansalaisilla.

Ensimmäisen kauden kehitystyö tuotti lupaavia ja kiinnostavia tuloksia. Yhä useam-
mat Tampereen kaupunginosat halusivat oman sivustonsa Mansetorille, Mansefoo-
rumi vahvisti kansalaisten ääntä ja toimintakykyä kaupungin suuntaan ja Mansemedia 
loi kansalaislähtöistä ääripaikallista journalismia tuoreella otteella. Kun vielä Oulussakin 
ilmeni halua jatkaa paikallisten kaupunginosasivustojen kehitystyötä, päätettiin tehdä 
uusi hankehakemus Tekesille seuraavalle kolmelle vuodelle.

Mansemedian etusivu kokosi ajankohtaiset aiheet eri osioistaan 2.2.2001.
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Toisella kaudella Verkkoyhteisö-

jen kehittäminen (Evolution of eCommuni-

ties) -hankkeessa (2001–2004) haluttiin 
selvittää tarkemmin paikallisten verkko-
yhteisöjen ja kansalaistoiminnan vaikutuk-
sia kaupunginosien ja alueiden elämään, 
tutkia paikallisten joukkoviestimien, viran-
omaisten ja verkkoyhteisöjen suhteita, 
luoda uusia, kansalaislähtöisiä kerronnan 
ja osallistumisen muotoja ja lajityyppejä 
sekä selvitellä, mitkä ovat verkkoyhteisö-
jen keskinäisen yhteistoiminnan ja koke-
musten jakamisen edut.

Kaikkia kolmea osoita jatkettiin edel-
leen toimintatutkimuksellisella otteella siirtyen kuitenkin hieman abstraktimpien tutki-
muskysymysten pariin. Manseyhteisöjen osalta tutkimuskohdetta laajennettiin koske-
maan asukasyhteisöjen lisäksi muunlaisia yhteisöjä ja ryhmiä. Ryhmien ja yhteisöjen 
toimintaa tutkimalla ja mallintamalla pyrittiin selvittelemään, mitkä ovat kansalaistason 
verkkoviestinnän yhteiset piirteet, miten yhteisöjä tulisi ylläpitää, millaista oppimista 
yhteisöissä tapahtuu ja miten yhteisöjen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä. Tamperelais-
ten kaupunginosien sivuja avattiin Manseyhteisöihin tasaista tahtia. Hankkeen loppu-
puolella Viinikka-Nekalan seuraksi ilmestyi parikymmentä uutta kaupunginosaa. Kaupun-
ginosasivustojen ylläpitokoulutukseen osallistui toistasataa tamperelaista. Mansetori 

Kaupunginosien yhteinen etusivu 2.2.2004, jolloin mukana oli 21 kaupunginosaa.
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tarjosi kaupunginosayhteisöille maksutonta palvelintilaa, peruskoulutusta verkkojulkaise-
misesta, neuvontaa ja opastusta, laitteita lainattavaksi ja työtilaa käytettäväksi sekä yhtei-
siä tapaamisia sivuntekijöille ja muille Mansetorin toimijoille.[1]

Mansefoorumin osalta pyrittiin pontevoittamaan kansalaisten ja kansalaisryhmien 
osallistumisen mahdollisuuksia edelleen ja luomaan Mansefoorumista paitsi keskustelun 
tyyssijaa myös muunlaista kansalaistoimintaa kannustava ja mahdollistava osallistumis-
ympäristö. Mansefoorumille kehiteltiinkin monenlaisia mahdollisuuksia verkko-osallistu-
miseen, kuten järjestöjen omat sivut sisältäen niiden toiminnan esittelyt tai Osallistujan 
oppaan, joka esitteli kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia kuten aloite- ja valitus-
oikeuksia. Toinen tärkeä kehityskohde oli sähköinen aloitejärjestelmä, jossa oli mahdol-
lista kehitellä aloitetta yhteisesti isomman joukon kesken sekä seurata aloitteen vaiheita 
kaupungin organisaatiossa. Kolmas Mansefoorumilla kehitelty kansalaisosallistumisen 
lajityyppi oli päättäjille kohdistetut kyselyt, joita toteutettiin erityisesti kiistelyä aiheutta-
neista kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelun aiheista.

Mansemedian osalta vakiinnutettiin kaupunginosakirjeenvaihtajat -osio tärkeäksi 
osaksi koko Mansetoria. Kirjeenvaihtajat kokoontuivat säännöllisesti ja saivat koulutusta 
muun muassa valokuvan julkaisemisesta verkossa, haastattelun tekemisessä, valoku-
vauksen etiikassa sekä kielenhuollon keskeisissä kysymyksissä. Reilun kahden ja puolen 
vuoden aikana kirjeenvaihtajat tekivät 278 juttua Mansemediaan.[2] Kirjeenvaihta-

Mansefoorumin etusivu marraskuussa 2002.
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ja-hankkeen määritteleminen kansanjournalismiksi oli perusteltua, sillä kyseessä oli myös 
pedagoginen hanke, jossa osallistujat joutuivat jäsentämään ajatuksiaan ja terävöittä-
mään ilmaisuaan, jotta saisivat lukijoita jutuilleen.

***

Olennaisena osana Mansetorin toisessa vaiheessa oli työvälineiden ja toimintaproses-
sien kehittely ja kokeilu yhdessä käyttäjäryhmien kanssa. Suurin kehityspanostus oli 
avoimeen lähdekoodiin perustuneen julkaisujärjestelmän kehittäminen. Tavoitteena oli 
luoda helposti käytettävä selainpohjainen järjestelmä, joka sopisi erinomaisesti Manse-
torin erilaisten ja taidoltaan eritasoisten kansalaisryhmien käyttöön. Ikävä kyllä julkai-
sujärjestelmän kehittämisestä tuli kuitenkin Mansetorin toisen vaiheen suurin hidaste 
ja epäonnistuminen. Ensimmäiseksi kehitysalustaksi valittu Zope-ympäristö osoittautui 
puolentoista vuoden kehitystyön jälkeen sittenkin liian vaikeaksi ja johti silloisen ohjel-
mistokehittäjän lyömään hanskat kokonaisvaltaisesti tiskiin niin että vain lenkkitossut 
jäivät työhuoneeseen kun mies katosi. Toinen yritys onnistui paremmin ja uusi järjes-
telmä saatiin vaiheittain käyttöön hankkeen loppupuolella. Kehitystyön ongelmat kuiten-
kin heijastuivat kaikkiin osioihin negatiivisesti ja järjestelmän valmistumisen odottelu sai 
monet kansalaiset luopumaan vapaaehtoistoiminnastaan Mansetorilla. Teknisten ongel-
mien vuoksi tavoitteena ollut pitkittäisvaikutusten tutkimus ei myöskään onnistunut 
halutusti, sillä helppokäyttöinen julkaisujärjestelmä oli toiminnassa vasta projektin loppu-

Oulun Naapurit.net satsasi kuvaviesteihin 21.4.2004.



1 2 8

puolella. Kaikki kokeilut teknologialla eivät toki epäonnistuneet. Esimerkiksi 2000-luvun 
alkuvuosina nousussa olleita teknologioita, kuten mobiiliviestintää ja digitaalisen kuvaa-
misen mahdollisuuksia paikallisjournalismissa ja kansalaisviestinnässä, tutkittiin menes-
tyksellisesti muutamissa alaprojekteissa, kuten Kaksi kuvaa kaupungistani -projektissa 
Tampereella ja Minun Kaukovainioni -projektissa Oulussa.

Toisessa vaiheessa Mansetorista tuli myös tutkimusalusta, jolle yhdistettiin muuta-
mia muita tutkimusprojekteja. Mansetorin ylläpitoon ja käyttäjien koulutukseen saatiin 
rahoitusta Tampereen kaupungilta. Hankkeeseen kytkettiin myös Suomen Akatemian 
rahoittamia tutkijatohtoreita, kuten 
Seija Ridell ensimmäiseen vaihee-
seen ja Sirkku Kotilainen toiseen 
vaiheeseen. Janne Seppänen toteutti 
tamperelaisten kaupunginosasivusto-
jen kanssa Kaksi kuvaa kaupungistani 
-projektin. Heikki Heikkilä ja Pauliina 
Lehtonen toteuttivat Tesoman kansa-
laisraati -hankkeen, jossa kokeiltiin 
ja kehiteltiin osallistumisen välineitä 
yhden kaupunginosan kansalaisaktii-
vien kanssa yhteistyössä.

Verkkoyhteisöjen kehittymi-
nen -hankkeeseen osallistuivat niin 
kymmenet tamperelaiset kuin iso 
joukko tutkijoita ja kehittäjiä, joista mainittakoon nyt tässä Maarit Mäkinen (Manseyh-
teisöt), Virpi Kaivonen ja Pauliina Lehtonen (Mansetorin ylläpitoprojekti), Ilkka Kumara 
(Oulun Naapurit.net -portaali), Ari Martikainen (Mansemedia, kaupunginosakirjeenvaih-
tajat), Niklas Vainio (sovelluskehitys) sekä Jenni Hokka, Markus Laine, Pauliina Lehtonen 
ja  Arto Minkkinen (Mansefoorumi). Hankkeen loppuraportissa on yhteensä 35 tutkijan 
ja kehittäjän nimet ja he kaikki osallistuivat Mansetorin osioiden toteuttamiseen tavalla 
tai toisella. Maninittakoon vielä, että Mansetori sai vuonna 2002 Yhdyskuntasuunnitte-
lun seuran vuosittaisen Ruusu-palkinnon esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskun-
tasuunnittelun hyväksi. 

***

Paikallisuuden merkitystä verkkoympäristössä koskevalle tutkimukselle oli selkeä tilaus 
2000-luvun vaihteessa sekä viestintäyritysten roolin selvittämisessä että kansalaisten 
osallistumisen ja verkkodemokratian kannalta. Jälkikäteen ajatellen Mansetorilla toteu-
tettuihin projekteihin liittyi kuitenkin monia riskitekijöitä. Ensimmäinen epävarmuus koski 
valittua tutkimusmetodia. Toimintatutkimus oli useimmille tutkijoille uusi metodi, jonka 
toteuttamisessa oli omat vaikeutensa. Toimintatutkimuksessa tutkijan pyrkimyksenä on 
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edetä kehittämissyklein yhdessä yhteisöjen ja kansalaisryhmien kanssa tehden kokei-
luja ja samalla dokumentoiden kehitysvaiheita. Tämä ei yleensä tuottanut sen suurempia 
ongelmia, sillä olimme kovin innoissamme Mansetorin mahdollisuuksista kansalaisvies-
tinnän vahvistamisessa. Toimintatutkimukseen liittyy kuitenkin myös se, että hankkeen 
loppuvaiheessa tutkijan tulisi vetäytyä aktiivisesta roolistaan ja muuntua tutkijaksi, joka 
arvioi prosessia teoreettisemmin käsittein ja akateemisen välimatkan päästä. Yhteisöjen 
jättäminen toimimaan itsekseen tuottikin monessa alaprojektissa suuria vaikeuksia, sillä 
tutkijoista oli vuosien aikana tullut myös keskeisiä toimijoita yhteisöissä.

Toinen riski liittyi teknologiaan ja siihen, kuinka kykenisimme luomaan helppokäyt-
töisiä palveluita kansalaisille aikana, jolloin helppokäyttöiset somepalvelut olivat vasta 
piirustuspöydällä ja Internet oli lähinnä joukko tekstivoittoisia kotisivuja, joiden päivittä-
miseen tarvittiin erikoisosaamista. Teknologian kehittämisen vaikeudet tiivistyivät hyvin 
julkaisujärjestelmän kehittämiseen Mansetorin toisella tutkimusperiodilla. Kun sopivaa 
valmista tuotetta ei ollut, päätimme idealistisesti kehittää julkaisujärjestelmää avoimeen 
lähdekoodiin perustuen, ja kuten tunnettua, onnistuimme saamaan sen valmiiksi vasta 
hankkeen loppupuolella. Lisäkerroksen ironiaa aiheeseen tuo se, että muutamaa vuotta 
myöhemmin tarjolle tuli useita sujuvasti toimivia, monenlaisen sisällön julkaisemiseen 
taipuvia somealustoja ainakin näennäisesti ilmaiseksi. Vasta myöhemmin ovat selvinneet 
kaupallisten somealustojen käytön todelliset kustannukset ja seuraukset – datankeräämi-
seen perustuvan liiketoiminnan synnyttämä valvontakapitalismi.

Kolmas riski kohdistui melko korkealle virittyneisiin tavoitteisiin – kyseessä ei ollut 
pelkästään mediayrityksille konsepteja luova kokeilu, vaan julkisesti etenevä hanke, jossa 
pyrittiin luomaan ja organisoimaan uudenlaista, kansalaisten toimintaa ja ääntä vahvista-
vaa verkkoympäristöä. Tässäkin tavoitteessa nähtiin sekä pettymyksiä että onnistumisia, 
joista suurin oli ehkä Mansetorin siirtyminen projektin loputtua Tampereen kaupungin 
ylläpidettäväksi, ja se, että Mansetori jatkoi kaupungin hoteissa melko pitkään. Kaupun-
ginosien omat verkkosivustot toimivat aikansa korttelitason viestinnän välineinä, kunnes 

Mansetorin etusivu projektien loppuvaiheessa 21.3.2004.
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viestintä siirtyi muille foorumeille ja somealustoille. Jotkut kaupunginosasivut, kuten 
Pispalan, ovat vielä olemassa. Kaleva toteutti yhteisöjulkaisemista perustamalla Oulun 
alueen yrityksille oman yhteisön. Sen sijaan kaupunginosasivustot loppuivat pian Verk-
koyhteisöjen kehittyminen -projektin jälkeen, sillä Kaleva tai Oulun kaupunki eivät jatka-
neet toiminnan kehittämistä.

Tavallaan Mansetori mittasi paikallisyhteisöjen ja paikallisen julkisuuden painoarvoa 
2000-luvun alkuvuosina lahjomattomasti. Paikallisuudelle, kansalaisuudelle ja kansalais-
keskustelulle syntyi kyllä verkossa tiloja ja lajityyppejä, mutta ne jäivät aika odotetusti jo 
valmiiksi aktiivisimpien asukkaitten ja kansalaisten käyttöön.  Mansetorilla versonut kansa-
laistoiminta jäi sitten paria vuotta myöhemmin aloittaneiden, sosiaalisten suhteiden synnyt-
tämisen ja ylläpitämisen pohjalle rakentuneiden somemedioiden nousun katveeseen.

Vaikka Mansetorilta ei löytynyt deliberatiivisen demokratiateorian kannalta voittoi-
saa reseptiä, kokemuksia karttui ja testatut toimintaideat tuntuvat edelleen tuoreilta ja 
tarpeellisilta. Akateemisessa mielessä tärkeintä olivat hankkeet, jotka päätyivät väitöskir-
joiksi ja artikkeleiksi. Toimintatutkimuksen tuloksena syntyi paljon ideoita, kohtaamisia, 
kehityssyklejä ja ainutkertaisia muistoja sekä ajassa säilyvästä että jatkuvasti muuttuvasta 
tutkimuskohteesta. Miltä Mansetori näyttäisi tämän päivän teknologiaan istutettuna, 
ketkä sitä käyttäisivät ja mitä kaikkea siitä voisikaan versoa?

 

  

[1] Kaivonen, Virpi (2004): Mansetorilla asukkaat julkaisevat verkossa. Teoksessa Sirkkunen, Esa & Kotilai-
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[2] Martikainen, Ari (2004): Kaupunginosakirjeenvaihtajat: yhdessä tekemällä verkkokirjoittajiksi. Teoksessa 
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Minulle työni Mansefoorumilla oli kiihkeänä opiskelijana ja maailmanparannusvimmani 
voimavuosina 2000-2002 enemmän kuin lottovoitto. Osallistuin yliopistolla Ympäristö-
jaoston ja ympäristöpolitiikan opiskelijoiden kampanjariveistä mm. Hämeenkadun pyörä-
tien edistämiseen ja ilmastonmuutoksen torjunnan huomioon ottamiseen kaupunkipo-
litiikassa. Rintanapissani luki "Vääryydet poistettava". Mansefoorumin vastaava tutkija 
Seija Ridell, vuosien saatossa aina vain rakkaammaksi käyvä ystäväni – ulospäin aavistuk-
sen "tutkijanharmaa" nainen, mutta sisältä puhdasta älyn, tunteen ja oikeudenmukaisuu-
den räjähdysvoimaa – keksi minut Metsossa järjestetystä yleisötilaisuudesta, jossa otin 
kantaa tuolloin vireillä ollutta Hämpin parkkia vastaan. Seija tuli kysymään, kiinnostaisiko 
minua osa-aikainen toimintatutkija-apulaisuus Mansefoorumilla ja e-demokratian edistä-
miseksi, tavoitteena kestävämpi Tampere. 

Myöntävä vastaukseni oli välitön, ja siitä lähti liikkeelle valtavan arvokkaaksi osoittau-
tunut kehitysprosessi, jossa pääsin Seijan siipien suojasta kokeilemaan omiani. Seijalla oli 
lisäksi merkillepantava kyky kuvaannolliseen persiille potkimiseen heti, jos tekemisen tahti 
meinasi hieman hellittää. Hän muistelikin tähän, miten kerran projektihuoneeseemme 
astuessaan hän loihe lausumaan, että ’Hei, keksin yhden jutun…’, johon kauhistunut tutki-
musapulaisensa oli kiljaissut ”Ei, ei, ei enää yhtään uutta ideaa!!!”. 

Monet kerrat vuosien varrella olen kiittänyt Mansefoorumi-ajoilta myös Tiina Rättilää 
ja Kati Rikalaa. Toimimme kaikki neljä aktiivisesti Tampere-foorumissa, joka pyrki haasta-
maan rakkaan kaupunkimme päättäjiä ja viranhaltijoita aitoon vuoropuheluun kestävästä 
kehityksestä kiinnostuneiden kaupunkilaisten kanssa. Mansefoorumi avasi verkkovaikut-
tamisen Tampere-foorumille. Pääsin osaksi myönteistä noidankehää, jossa yksilössä tapah-
tuu, kun toiset ympärillä uskovat sinuun ja kannustavat ja tukevat sinua astumaan pois 
mukavuusalueeltasi. Muistan elävästi, miten päätin, että jos Seija uskoo minuun, niin uskon 
sitten itsekin. Olin ollut Mansefoorumilla vasta pari kuukautta, kun sain tilaisuuden puhua 
Tampere-foorumin äänellä kaupungin johtohahmoille, mukaan lukien kaupunginjohtaja 
Jarmo Rantanen, koskien aktiivisten kaupunkilaisten odotuksia heidän päätöksentekotyy-
listään. Opin miten ensiarvoisen tärkeää on "kokeilla eri saappaita" ja pyrkiä ymmärtämään 
eri toimijaryhmien ajattelua ja näkövinkkeliä ja suhteuttaa oma viestintäni niihin. 

Tuuli Bernardini

Alumni-tarina Mansefoorumilta 
Maailmanpankkiin – Voimaistavaa 
osallisuutta yhteisen hyvän 
rakentamisessa
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Tietokoneet, koodaus ja kaikki digi-alkuinen eivät itsessään sanoneet minulle mitään 
tai vetäneet minua puoleensa sähköpostin käytännöllisyyttä lukuun ottamatta. Olin ja olen 
vahvasti tunne- ja sosiaalipohjalta toimiva ihminen ja ympäristöaktivisti, rakastin ja rakas-
tan Tamperetta omanani, ja tunsin samaan aikaan myös kasvavaa paloa maailmalle. Muis-
telen tässä erityisesti kahta Mansefoorumin hohtavaa helmeä, joita työstimme vaivo-
jamme säästämättä: vuoden 2000 kunnallisvaalien Kaupunkilaisten Kestävän Kehityksen 
Vaalikonetta (KKKV) ja vuosien 2000 ja 2001 Maailman ympäristöpäivän (5.6.) katujuhlia 
Kuninkaankadulla Mältinrannan moottoriajoneuvosillan toivottamiseksi insinööripiirros-
ten taivaaseen. 

KKKV oli innostava hanke, jossa kehkeyttelimme vielä itsessään tuoretta vaaliko-
nekonseptia eteenpäin ja keräsimme kaupunkilaisilta itseltään heille tärkeitä kysymyk-
siä kunnallisvaaliehdokkaille koskien kestävää kehitystä Tampereella. Järjestimme yleisö-
tilaisuuksia, joissa keskustelimme pinnalla olleista hankkeista, ja keräsimme kysymyksiä 
vaalikoneeseen myös sähköpostin ja Mansefoorumin kautta. Kaupungin Ympäristöval-
vonnan yksikkö maksoi KKKV:n teknisen toteutuksen, mistä kiitos kuuluu Seijan idean 
lisäksi ympäristösihteeri Harri Willbergille, joka oli – poikkeuksellisena kaupungin viranhal-
tijana – yksi Tampere-foorumin suunnitteluryhmän kantavista voimista. KKKV:n valmistut-

tua tehtävänäni oli kutsua kunnallisvaa-
liehdokkaita vastaamaan siihen. KKKV 
menestyi hienosti, ja se myös palkittiin 
Suomen Kestävän Kehityksen Toimikun-
nan "101 tapaa toteuttaa kestävää kehi-
tystä" -kilpailussa, joskin mysteeriksi jäi, 
kuka meidät oli nimennyt ehdolle. Seija ja 
kollegat antoivat minulle kunnian päästä 
Eteläesplanadille paiskaamaan pääminis-
teri Paavo Lipposen kättä urakkamme 
tunnustukseksi. Se oli ehdottomasti yksi 
nuoren vaikuttajan siihenastisia huippu-
hetkiä.

Molemmat Kuninkaankadun katu-
juhlat olivat kansalaisosallistumisen 
ilotulitusta ja herskyviä yhdessä teke-
misen tiivistymiä, joihin Tampereen eri 
kulttuuritoimijat lahjoittivat parastaan 
kestävän kaupunkikehityksen puolesta. 
Tuolloin vasta hiljan avattu Tallipiha toimi 
juhlien kiintopisteenä, ja ensimmäis-
ten katujuhlien esiintyjäkaartiin kuului-
vat mm. Juice Leskinen ja Tampereen 
flamencoyhdistys. Anekdoottina muis-
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tan, miten polveni tärisivät, kun minua pyydettiin selvittämään Juicelle, että juhlissa ei 
kiitollisuudestamme huolimatta ollut oluttarjoilua. Mältinrannan kauniina ja rauhallisina 
säilyneet, kylmää uhmaavien talviuimareiden edelleen pirskottamat rannat ovat meille 
Tampere- ja Mansefoorumi-ystäviemme kanssa edelleen yksi nautinnollisten kaupun-
kikierrosten kohde. Mansefoorumin rooli oli kaiken kaikkiaankin merkittävä siinä, että 
Tammerkosken niskan ylittää tänään kävely- eikä autosilta.    

Osuuteni Mansefoorumin Tuuli-voimana (Seijan nimitys) päättyi keväällä 2002, 
kun pääsin kesätöihin Kuntaliittoon jatkamaan Mansefoorumille laatimaamme Osallis-
tujan oppaaseen liittynyttä työtä kansallisella tasolla. Syksyllä lähdin interraililla Andalu-
sian Granadaan, jossa tein graduni tuulivoiman syntybuumista Espanjan Tarifassa lähellä 
Gibraltaria. Rakastuin Espanjaan, ja sain jatkaa Granadan jälkeen yhdistetyllä yliopisto- ja 
työvoimaharjoittelulla (9 kk) Suomen Madridin suurlähetystössä. Palasin vielä kevääksi 
2006 Helsinkiin toisen työvoimaharjoittelun avulla Suomen YK-liittoon ja melkein koko 
vuodeksi 2008 Suomen Kehityspoliittiseen toimikuntaan ja Kirkon Ulkomaanapuun, 
mutta sitten sain Suomen valtion kustantaman nuoren asiantuntijan paikan Maailman 
ympäristörahastosta (GEF) Washingtonissa, josta siirryin seuraavaksi Maailmanpankin 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ympäristöyksikköön.

Tällä hetkellä toimin Maailmanpankin Meksikon toimiston ympäristöhallinnosta 
vastaavana vanhempana ympäristöasiantuntijana. Elokuussa 2016 voimaan tullut Maail-
manpankin ympäristö- ja sosiaalikehys (Environmental and Social Framework) sisältää 
10 ympäristö- ja sosiaalistandardia, joista numero 10 uudisti Maailmanpankin aiemmat 
konsultaatiovaatimukset perustavalla tavalla: hankkeiden asianosaiset on nyt kutsut-
tava mukaan koko hankesyklin kattavaan vuorovaikutusprosessiin, jota varten kehite-
tään projektien valmisteluvaiheessa sidosryhmien sitoutumissuunnitelma (stakeholder 
engagement plan). Marraskuusta 2009 alkaen olen päässyt seuraamaan Maailmanpan-
kin sisällä vahvaa ja dynaamista hankkeiden ympäristöllisen ja yhteiskunnallisen hallinnan 
kehitysprosessia, jossa alkuvuosieni kokemus perjantaina klo 17 ovelle puuskuttavasta 
toisen sektorin projektijohtajasta etsimässä epätoivoisesti ympäristöasiantuntijaa, joka 
voisi raapia maanantaiksi kasaan minimivaatimukset projektinsa ympäristönäkökulmista, 
on vaihtunut nykypäivän tilanteeseen, jossa projektijohtajat eivät pysty luomaan uutta 
projektikoodia ilman, että tiimi sisältää akkreditoidun ympäristö- ja sosiaaliasiantuntijan.

Yli vuosikymmenen kokemus Latinalaisen Amerikan maissa maailman johtavan kehi-
tyspankin leivissä on antanut minulle monenlaista perspektiiviä siihen, mitä käytännössä 
ovat kehitys, politiikka (surullisesti ihmisten puheissa lähempänä itsekkyyden ja törkey-
den tunkiota kuin yhteisen hyvän edistämistä) ja ihmisarvo. Mansefoorumia pidän vielä 
vuonna 2021 innovatiivisena ja inspiroivana esimerkkinä arvokkaasta toiminnallisesta 
tutkimustyöstä sen eteen, että yhteisestä edusta kiinnostuneilla ihmisillä on mahdolli-
suus tulla kuulluiksi ja vaikuttaa oman elinympäristönsä kehitykseen, kantaa siitä vastuuta 
ja kokea mielekkääksi oman ajan sijoittaminen yhteisen hyvän rakentamiseen. Suomalai-
sittain voi olla vaikea kuvitella, miten esimerkiksi kiihtyvän ilmastonmuutoksen vuoksi 
yhä tärkeämmät perusinfrastruktuurit – kuten katujen sadevesikaivot – saattavat pahim-
massa tapauksessa pysyä toimivina vain muutaman vuoden, jos ja kun paikallishallinnolla 
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ei ole varaa ja/tai ymmärrystä ylläpitää niitä, eivätkä asukkaat omaksu vastuuta kerran 
saamistaan infrastruktuurieduista. 

Päätän Mansefoorumi-muistelmani kuvaukseen riemun hetkestä, joka tulvahti lävit-
seni ensimmäisenä koronakesänä Tampereella. Olin pyyhältämässä rakkaalla Aino-pyö-
rälläni (lahja vanhemmiltani, kun minut hyväksyttiin yliopistoon) kesän ensimmäiseen 
tapaamiseemme Seijan, Tiinan ja Katin kanssa Laikunlavan liepeille Vanhan Tampereen 
kauniiseen sydämeen, ja ohjasin pyöräni Hämeenkadun Näsijärven puoleiselle kaistalle 
uuden ratikkalinjan kupeeseen. Olin havainnut yllättävän vapaalta vaikuttavan linjauksen 
vielä tietöistä toipuvalla kadulla ja ajattelin sen liittyvän ratikkalinjaan, kunnes katseeni 
osui allani vilahtaneeseen pyörämerkkiin: kiireeni tapaamispaikkaamme "Foorumi-nais-
ten" kanssa sai uusia kierroksia pohkeisiini: "Jumankauta, tässä sitä nyt ajetaan Hämeen-
kadun pyörätiellä!?!".
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Mansetori on jäänyt mieleen erityislaatuisena tutkimushankkeena, joka toi yhteen 
kaupungissa tapahtuvista asioista kiinnostuneita asukkaita, järjestö- ja yhdistystoimijoita 
sekä tutkijoita. Mansetori oli yhdistelmä tutkimushanketta ja paikallisaktivismia, yhdessä 
tekemistä ja yhteishenkeä, jollaista ei samassa mittakaavassa ole sen koommin tutkimus-
hankkeena tullut meille vastaan. Se oli kiinnostava kombinaatio asukkaiden kanssa teke-
mistä ja kansainvälistä yhteistyötä huippunimien kanssa. Vaikka sen käynnistämisen taus-
talla oli tutkimushanke, ei syntynyt toiminta ollut ainoastaan vain tutkijoiden masinoimaa 
tai ohjailemaa. 

Harvoin on mahdollista päästä osaksi tutkimushanketta, jolla voi ajatella olleen selkeää 
vaikutusta kaupunkisuunnitteluun. Tästä hyvänä esimerkkinä Tampereella virinnyt paikal-
lisaktivismi Mältinrantaan suunniteltua moottoriajoneuvosiltaa kohtaan 2000-luvun vaih-
teessa. Tässä aktivismissa Mansefoorumikin oli mukana. Kaupungin suunnitelmiin rakentaa 
ajoneuvosilta yli Tammerkosken pyrittiin vaikuttamaan muun muassa laatimalla karttavi-
sualisointeja alueesta ennen ja jälkeen ajoneuvosillan. Visualisoinneilla haluttiin konkreti-
soida sitä muutosta, jonka moottoriajoneuvosilta toisi tamperelaisten kansallismaisemaan. 
Mansefoorumilaisia oli muiden paikallisten aktiivien kanssa mukana järjestämässä Kunin-
kaankadun kesäjuhlia, joilla haluttiin osaltaan vaikuttaa rakennussuunnitelmiin. Kesäjuh-
lat olivat iloinen ja välitön tapahtuma, pienimuotoiset festarit, jotka järjestettiin Mältin-
rannassa paikalla, johon ajoneuvosiltaa suunniteltiin. Virinneellä aktivismilla oli onnellinen 
loppu, sillä ajoneuvosilta poistettiin suunnitelmista ja sen sijaan Tammerkosken yli raken-
nettiin kevyen liikenteen silta.

Mansetori on myös siinä mielessä ainutlaatuinen hanke, että se jäi elämään omaa 
elämäänsä tutkimusprojektin päätyttyä. Mansetorin kaupunginosatoiminta oli lähellä 
vuosina 2001–2005 käynnissä olleen eTampere-hankkeen Infocity-osaohjelman tavoit-
teita, kuten kansalaisten verkko-osaamisen lisäämistä ja osallistumisen helpottamista. 
Mansetorin koordinointi sai tukea Tampereen kaupungilta, ja siitä tuli pääasiallinen julkai-
supaikka kaupunginosien kotisivuille. Myöhemmin kaupunginosien nettisivut siirtyivät 
kaupungin hallinnoimalle julkaisualustalle aina siihen asti, kunnes Facebookin yksityiset 
ryhmät muodostuivat kaupunginosien tiedottamisen ja keskustelun kanaviksi.

Kaupunginosien verkkosivut toimivat itsenäisinä sivustoinaan, joiden ylläpitäjät tapa-

Pauliina Lehtonen & Virpi Kaivonen

Mansetori oli yhdistelmä  
innostuneita ihmisiä, yhdessä tekemistä 
ja tutkimusta
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sivat toisiaan kuukausittaisissa Mansetorin nettitiimin kokouksissa. Mansetorin koordi-
naattoreina vastasimme nettitiimien kokousten sisältöjen suunnittelusta ja kokousten 
vetämisestä. Kokouksilla halusimme mahdollistaa eri kaupunginosien aktiivien keskinäi-
sen verkostoitumisen ja tutustumisen, ja monesti kokouksissa vaihdettiin uutisia aluei-
den kesken ja ideoitiin yhdessä juttuaiheita sivuille. Monet osallistujista olivat alueellaan 
jo ennestään aktiivisia toimijoita, mutta onnistui Mansetori aika ajoin houkuttelemaan 
mukaan ihmisiä, jotka eivät aiemmin olleet esimerkiksi julkaisseet juttuja verkossa. Näin 
jälkikäteen ajateltuna Mansetorin kokemukset opettivat, miten tärkeää ihmisten osallis-
tamisessa on niinkin pieni asia kuin se, että tarjolla on kahvia ja pullaa. Kahvittelu toimi 
paitsi houkuttimena tulla kokouksiin, teki kokouksista leppoisia juttelutuokioita, joissa oli 
mukava tunnelma.

Tärkeä osa toimintaa olivat Mansetorin tarjoamat maksuttomat koulutukset nettisi-
vujen tekoon. Nykyteknologian runsauden ja helpon julkaisemisen keskellä Mansetorin 
projektihuoneesta pyöritetty digikameroiden lainauspalvelu tai lähes käsi kädessä verk-
kojulkaisemiseen opastaminen tuntuvat hyvinkin hellyttävältä, mutta kertovat silloisesta 
ajankuvasta. 2000-luvun alussa nettijulkaisemisen taidot saatikka välineet eivät olleet 
kaikkien saatavilla – jos ovat vieläkään.
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Lienee sattumaa – tai sitten ennalta määrättyä – että sotkeuduin Mansetori-projektiin. 
Ainakaan mitään suunnitelmallista siinä ei ollut. Ari Heinonen käveli vastaan yliopiston 
mäessä syksyllä 1998, kertoi projektista ja kiinnostuin heti nuoren innokkuudella hake-
maan mukaan. Tutkijan työ kansalaisten verkkojulkaisemista edistävässä hankkeessa 
kuulosti tärkeältä ja jännittävältä Sellaistahan siitä tulikin, ja paljon muutakin ennalta 
arvaamatonta.

Tehtäviini kuului paikallisten Mansetorin yhteisöjen rakentaminen. Vasta jälkeenpäin 
huomasin, ettei yhteisöjä rakenneta ulkoapäin. Tuolloin yhteisöllisyys oli trendikästä, joten 
se liitettiin monesti tutkimus -ja kehityshankkeisiin. Myös kansalaisten verkkojulkaisemi-
nen oli alkutaipaleella, ja siksi siihen liittyi monenlaisia odotuksia demokraattisten osal-
listumismahdollisuuksien laajenemisesta yhteisöllisyyden vahvistumiseen digitaalisin väli-
nein.

Ensimmäisenä paikallisyhteisönä mukaan kutsuttiin Tampereen Nekalan kaupungi-
nosa. Kutsu lähti omakotiyhdistykselle, jonka arveltiin saavuttavan alueen aktiivit parhai-
ten. Kirjastossa pidettävään kokoukseen saapui muutama kaupunginosan asukas. Pääsin 
heti markkinoimaan hankeideaa, kaupunginosan omia verkkosivuja, jotka asukkaiden 
pitäisi itse tehdä ja ylläpitää. Vastaanotto oli utelias, mutta vaimea. Tarjouduin avuksi opet-
tamaan html-koodausta ja neuvomaan suunnittelussa. Kaksi asukasta taisi jäädä paikalle 
kuulemaan lisää.

Alkuvaikeuksien jälkeen idea kaupunginosien omista verkkosivuista lähti kuitenkin 
liikkeelle. Ensimmäiset askeleet otettiin yhdessä asukkaiden kanssa. Hain heiltä valokuvia, 
skannasin niitä ja tein pohjaehdotuksia verkkosivuiksi. Järjestimme koodauskursseja kolle-
gani Mika Haltun kanssa, ja Mika tuli kaivatuksi avuksi teknisissä pulmissa. Kaupungino-
sien verkkojulkaisuja syntyi Pispalassa, Kaukajärvellä, Hervannassa, Järvensivulla, Kissan-
maalla, Käpylässä, Peltolammilla ja Petsamossa. Kaupunginosien verkkojulkaisut nimettiin 
Manseyhteisöiksi.

Tampereen romanit liittyivät osaksi Manseyhteisöjä vuonna 2001, jolloin projekti 
aloitti yhteistyön paikallisen mustalaismusiikin -ja kulttuurin yhdistyksen kanssa. Yhteistyö 
oli mielenkiintoista ja haastavaa. Vähemmistökulttuuri tarjosi runsaasti aineksia julkaisuun, ja 
siitä kertominen vaikutti tarpeelliselta. Projektiin osallistuvien valmiudet ja kiinnostus verk-
kojulkaisemisen oppimiseen oli kuitenkin vähäistä ja supistui muutamien nuorten toimitta-
maksi verkkolehdeksi, joka sinänsä koettiin kiinnostavaksi kokeiluksi. Lehden ”kysy romani-
kulttuurista” -osio sai ajoittain runsaasti kysymyksiä, joihin nuoret romanit myös mielellään 
vastasivat.

Maarit Mäkinen

Mansetorin muistelua
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Tutkimushankkeen päätyttyä yhteisöt jatkoivat elämäänsä niiden itsensä ylläpitä-
minä ja kaupungin tukemana. Hankkeen tarjoaman tuen päätyttyä lähinnä kaupungin yllä-
pitotueksi aktiivisuus niiden päivitykseen selvästi vähentyi. Parhaimmillaan mukana oli 
39 kaupunginosan sivustoa, romanien verkkosivut ja Tampereella asuvien ulkomaalaisten 
verkkosivut.

Manseyhteisöjen merkitys vaikutti olevan suurimmaksi osaksi niiden viestinnän ja 
yhteisöllisen toiminnan tukemisessa. Kaupunginosat saattoivat kertoa tapahtumistaan, 
alueen historiasta, yritystoiminnasta ja jakaa tarpeellisia yhteystietoja. Osalle asukkaista 
verkkojulkaiseminen merkitsi uusien taitojen oppimista, omien ajatusten julkaisumahdol-
lisuuksia ja sosiaalisten kontaktien lisääntymistä. Joillekin mukana olemisen tunne saat-
toi vahvistua. Kaupunginosille verkkosivut lisäsivät niiden myönteistä julkisuuskuvaa. 
Romanien sivut tarjosivat uudenlaisen keskustelukanavan romanien ja valtaväestön välille. 
Romaneille merkittävää oli oman kulttuuritiedon välittäminen ja verkostojen laajeneminen. 
Muutamille nuorille projekti saattoi lisätä uskoa omiin kykyihin.

Manseyhteisöjen toiminta perustui kuitenkin useimmiten jo ennestään aktiivisten 
kaupunkilaisten osallistumiseen. Julkaisuohjelmien käyttö oli monille liian haastavaa ja 
tietojen päivittäminen koitui yleensä muutamien rasitteeksi. Tekniset vaikeudet aiheutti-
vat osalle pettymyksiä eikä julkaisu tarjonnut toivottuja uusia vaikuttamisen mahdollisuuk-
sia. Sivusto saattoi jäädä kaupunginosan näyteikkunaksi ulospäin ilman luontevaa osaa 
kaupunginosien toiminnassa. Niiden julkisuuskuva oli kuitenkin hyvin myönteinen ja asuk-
kaat kokivat niiden olemassaolon.

Manseyhteisöt jäivät osaksi kaupunginosien ja tutkimuksen historiaa. Ne olivat myös 
olennainen osa väitöskirjaani 2009 digitaalisesta voimistumisesta. Suurin osa kaupungi-
nosien julkaisutoiminnasta hiipui pian hankkeen jälkeen, vaikka julkaisemisesta tuli tekni-
sesti huomattavasti helpompaa. Ehkä suurimpana syynä hiipumiseen eivät olleetkaan 
tekniset haasteet, vaan kannustamisen, innostamisen ja yhteiseksi koetun projektin päät-
tyminen. Kansalaisten verkkojulkaiseminen on sittemmin muuttanut muotoaan, mutta 
jotain Mansetorin aikaisesta paikallisen julkaisutoiminnan mallista toivoisi jäävän elämään. 
Minulle Mansetori-projekti näyttäytyy yhä toimintatutkimuksen ideaalina ja kansalaisten 
omaehtoisen julkaisutoiminnan edelläkävijänä.
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Historia on voittajien historiaa, tavataan sanoa. Entä jos journalismin tutkimuksen mennyt 
kirjoitettaisiin niiden tutkimushakemusten kautta, jotka eivät saaneet rahoitusta? 

Alusta pitäen tutkimusyksikön elämää ovat rytmittäneet eri rahoituslähteiden dead-
linet. Niiden kautta on muotoutunut vuosikello, jonka mukaan on sovitettava muu teke-
minen ja loma-ajat. Hakeminen ajaa usein kaiken muun työn edelle, sillä ilman sitä mitään 
työtä ei ole. Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Tekes, ministeriöt, Helsingin 
Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, C. V. Åkerlundin mediasäätiö, Media-alan tutkimussää-
tiö – ja monet muut.  Niiden hakuaikojen mukaan ovat ulkopuolisen tutkimusrahoituksen 
varassa toimivan tutkimusyksikön elämä ja sen jäsenten työmahdollisuudet jäsentyneet ja 
niiden päätöksiin kiteytyvät usein uran suurimmat pettymykset ja ilonaiheet.

Akateemisessa työssä on nimittäin vain rajallinen määrä riemun hetkiä ja jännitystä. 
Suuremman tutkimusprojektin valmistuminen vie vuosia, ja usein kirjan tai tutkimusrapor-
tin julkaisemista seuraa vain likilaskuinen seminaari tai pelkkä hiljaisuus.  Tieteen itseänsä 
korjaavan järjestelmän peruspiirre on kritiikki, ei kiitoksen jakaminen. Sanoihan jo Popper 
aikanaan, että väitteiden verifioiminen on oikeastaan mahdotonta, mutta niiden falsifioi-
minen helppoa. 

Tutkimusten ideointi ja suunnittelu tuo elämään jännitystä, ja start up -yrityk-
sen identiteetin omaksunut Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö tarjosi sitä 
kosolti. Jotenkin näin se menee: Kokoonnutaan yhteiseen luovaan ideointiin ja singotaan 
ilmaan outojakin ajatuksia. Valitaan niistä paras, sovitaan työnjaosta, kirjoitetaan pohjia 
ja kommentoidaan niitä, kokoonnutaan palavereihin, joissa kehitellään yhdessä hakemuk-
sen monia osia: taustaa, tutkimuskysymystä, metodiikkaa, aikataulutusta jne. Työ kiihtyy, 
kun deadline lähestyy. Kootaan vielä viime tingassa yhteistyöverkostoa, lasketaan budjet-
tia yömyöhään ja hiotaan hakemusta viimeiseen pisteeseen saakka. Sitten painetaan lähe-
tä-nappia – ja jäädään jännittämään hakemuksen kohtaloa, joka ratkeaa joskus vasta 
kuukausien kuluttua.

Tai noinhan se menisi elokuvissa, jos tutkijoiden työstä sellaisia tehtäisiin. Vaikka 
yksikkö vaali tasa-arvon ihannetta suunnittelussa ja päätöksenteossa, erilaiset valtasuh-
teet varmasti vaikuttivat siihen, mitkä ideat etenivät helpommin ja mitkä vaikeammin. Ja 
tosiasiassa tutkimusaiheiden valinta on harvoin täysin vapaata. Rahoituslähteillä on usein 
suunnattuja ohjelmia ja säätiöillä myös omat sääntönsä tutkimuksen kohdennuksesta. 
Hakemuksiin vaikuttaa myös ympäröivä maailma, jonka muutokset nostavat esille sellaisia 
aiheita, jotka saattavat kiinnostaa rahoittajia. 

Kolmannen raamin asettavat tutkimusryhmän omat kompetenssit, sillä rahan saami-

Heikki Luostarinen

Hävinneiden historiaa – yksikön hylätyt 
hakemukset
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nen oman osaamisalueen ulkopuolelta on vaikeaa, usein mahdotonta. Tämä urauttaa 
tutkijoita joskus muuntelemaan vanhoja aiheitaan, vaikka mieli saattaisi tehdä jo mennä 
uusiin suuntiin. Tutkimusrahoituksessa toimii – kuten Robert K. Merton aikanaan totesi – 
Matteus-efekti: ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, 
siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.” Rahoitus kasautuu harvoille.

Ulkopuolisen rahoituksen varassa elävän, yhdestä kuukaudesta korkeintaan kahteen 
kolmeen vuoteen kestäviä projekteja toteuttavan yksikön ei tarvitse miettiä, kehittyykö 
tiede internalististen vai eksternalististen voimien vaikutuksesta. 

Cometissa oli kuitenkin sellainen epätavallinen piirre, että sen kautta oli mahdollista 
hakea myös ohi yllä mainittujen raamien, rajoitusten ja valta-asetelmien. Se pyrki olemaan 
nuorille (ja vanhemmillekin) tutkijoille brändi ja alusta, jonka kautta ja jonka tuella saattoi 
hakea villejä ja epärealistisiltakin tuntuvia hankkeita. Tutkimusjohtajan kautta kulki hake-
muksia, joiden tuleva hylkäyspäätös saatettiin ennakoida, mutta ei pidetty oikeana pysäyt-
tää tutkijan yritystä. Toki tällaisia hakemuksia pyrittiin suuntaamaan läpimeneviksi, ja 
vuosien myötä juuri hakujen valmentamiseen ja sparraukseen käytettiin koko ajan enem-
män aikaa ja resursseja. Ja joskus outo ja epärealistinen saikin rahoituksen.

Journalismin tutkimusyksiköllä oli myös ainakin hetkellisiä ikkunoita, jolloin se saat-
toi ideoida varsin vapaasti ja tehdä ehdotuksia tutkimushankkeista. Yksi tällainen hetki oli 
toiminnan aloitus ja toinen Helsingin Sanomain säätiön tulo rahoittajien joukkoon vuonna 
2005. Ideoita sinkoili ja niitä myös toteutettiin.

Mutta ei kaikkia. Rahoituksen epääminen, hylsyn saaminen, on tietysti aina petty-
mys, johon voi reagoida monella tavalla. Moni kokeneempi vain huokaisee ja miettii, että 
yliopistoon ei kannata jäädä kenenkään sellaisen, jolle turhan työn tekeminen on henki-
sesti vaikeaa. Joskus kun tuntuu, ettei yliopistossa muuta työtä olekaan. Huokaisemisen 
jälkeen aloitetaan seuraavan hakemuksen kirjoittaminen.

Positiivinen selviytymiskeino on sen miettiminen, että hakemuksen tekeminen 
varmasti kehitti omaa ajattelua ja loi verkoston, jota voi hyödyttää saman hakemuksen 
kohentelussa tai sitten jossakin uudessa aiheessa. Suomen Akatemian hakemuksissa onkin 
normaalia, että verkosto jatkaa työtään yhden hylsyn jälkeen ja saattaa päästä tavoittee-
seen vasta toisella tai kolmannella hakukerralla. Mutta on myös rahoittajia, jotka käsittele-
vät saman aiheen vain kerran, eikä heille maksa vaivaa tehdä toista yritystä.

Journalismin tutkimusyksikön toinen erityispiirre oli ideoinnin ja hakemusten kirjoit-
tamisen kollektiivinen luonne, jossa hakemusten vastuuhenkilöiden (professoreitten, 
yliopistonlehtoreitten, yliopistotutkijoiden, tutkimusjohtajan jne.) rooli oli paljon pienempi 
kuin esim. luonnontieteissä tyypillisten professorivetoisten tutkijaryhmien työssä.

Projektitutkijoiden ja väitöskirjaansa yksikön suojissa tehneiden nuorempien tutki-
joiden kannalta suunnitteluun ja hakemiseen osallistuminen oli kaksiteräinen asia. Se oli 
palkatonta työtä, joka vei aikaa oman väitöskirjan tekemiseltä tai yleensä äärimmäisen 
kireisiin aikatauluihin viritettyjen hankkeiden toteuttamiselta. Mutta toisaalta sen kautta 
tarjoutui työmahdollisuuksia, sillä suunnitteluun osallistuneet olivat etusijalla, jos projekti 
sai rahoituksen ja siihen palkattiin tekijöitä. Ja suunnittelu saattoi olla myös virkistävää 
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yhteistä tekemistä, joka opetti sitä, mitä oltiin tekemässä: projektien suunnittelua.
Yksikkö toimi yhdessä myös yrittäessään oppia epäonnistumisista. Se mm. järjesti 

joulukuussa 2009 Bumerangipäivän, jolloin käytiin läpi hylättyjä hakemuksia ryhmien 
miettiessä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä edelleen tutkimisen arvoisia tutkimuskysymyksiä suunnitelmiin sisältyy?

2. Mikä suunnitelmissa on sellaista, joka saisi itsennekin epäröimään rahoituksen myöntämisessä?

3. Miten tutkimussuunnitelman aihetta/kysymyksiä kannattaisi nyt alkaa tutkia? Millaisin menetelmin, 

millaisin aineistoin?

4. Mikä olisi tältä pohjalta tehtävän uuden tutkimushankkeen  

keskeinen kysymys ja otsikko?

Kansainvälisesti vertaillen Suomessa tehdään tutkimusta 
poikkeuksellisen paljon ns. kilpaillun rahoituksen kautta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yliopistojen perusvoimavaroilla ei 
kyetä tekemään kovin paljon tutkimusta, vaan siihen täytyy 
aina hakea erikseen rahaa. Hakeminen vie paljon aikaa, 
sillä rahoituslähteestä riippuen suuri osa tai hyvin suuri 
osa jää ilman tukea. Suomessa on vasta nyt alettu havah-
tua siihen mittavaan resurssien hukkakäyttöön, johon järjes-
telmä pakottaa. Monia suuria hankkeita valmistellut Come-
tin tutkija arvioi:

Olen saanut varovaisestikin arvioiden likimain 

kymmenkunta hylsyä viimeisen 6–7 vuoden aikana… Ehkä 

noin yksi läpimennyt kahta tai kolmea tehtyä hakemusta 

kohden on ollut suhde viime aikoina. 

      
***

Yksikön alkuvuosina Suomen Akatemian hankkeita ei hallinnoitu sen kautta, ja niiden 
hakukin tapahtui yksikön ohi. Vuodesta 2008 alkaen ne tulivat Cometin alaisuuteen, 
ja myös niiden hakemista alettiin tukea hakukoulutuksia ja erityisesti tutkijatohtoreiksi 
hakevien vertaistukea organisoimalla.  2010-luvulla syyskuiset SA-haut olivat tutkimus-
keskuksen suurin vuosittainen hakuponnistus. Projektihakemuksia saattoi olla yhtä aikaa 
tekeillä puoli tusinaa ja tutkijatohtorihakuja kymmenkunta. Yhden hakemuksen valmistelu 
saattoi viedä tutkijalta kuukausien työn, jonka tuloksia toiveikkaina odotettiin seuraavan 
vuoden touko-kesäkuussa. Läpimenoprosentti Cometin kautta menneissä SA-hakemuk-
sissa oli hiukan parempi kuin valtakunnallinen noin 10 prosenttia.

Cometin kautta kulkeneita hakemuksia on ollut ainakin kolmenlaisia: 1) kollektiivi-
sia yksikön nimissä lähetettyjä hakemuksia, 2) yksilöiden tekemiä henkilökohtaisia hake-

”Erilaisia tieteidenvälisiä mahdollisuuksia 

pitäisi tutkia, mahdollista esimerkiksi yhteinen 

ideoiminen muiden TaY:n tutkimuskeskusten 

kanssa. Tulisi tarkkailla TaY:ssa tehtävää 

tutkimusta ja etsiä koko ajan kumppanuuksia.”

”Pitkän aikavälin suunnittelua ei pidä unohtaa, 

vaikka toimitaan koko ajan pelko persiissä. Jos 

omia vahvuusalueita ei osata kehittää, vaan 

sännätään koko ajan rahoittajien toiveiden 

mukaan, työt loppuvat varmasti.”

”Esimerkiksi voisi miettiä, mitä sellaista pitäisi 

tutkia, jota rahoittajat eivät ainakaan halua 

tutkittavan.”

Cometin johtoryhmä pohtii  

omaa työtään toukokuussa 2013
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muksia, joissa keskus on lähinnä affiliaatioalusta ja 3) hakemuksia laajempiin kansallisiin 
tai kansainvälisiin hankkeisiin, joissa keskus on mukana jonkin yhteisönsä jäsenen kautta 
partnerina tai koordinaattorina. Alkuvuosina tehtiin myös sopimustutkimusta, jota haettiin 
joskus tarjouskilpailujen kautta.

Alla olevassa listassa on lähinnä tyyppien yksi ja kolme hakemuksia. Listan pituuden 
ja hienotunteisuuden vuoksi kustakin tyssänneestä hankkeesta on mainittu vain nimi ja 
hakemuksen jättämisen vuosi. 

Listasta puuttuu varmasti iso joukko hakemuksia, joiden kohtalona oli kävellä lankulta 
mereen. Silti se antaa kuvan siitä, miten lavea on ollut se elämän kirjo, jonka selvittämi-
seen on rahaa haettu ja aikaa käytetty. Mukana on ainoastaan sellaisia hakemuksia, jotka 
etenivät rahoittajan hylkäyspäätöksen saakka. Melkoinen joukko olisi myös tutkimuside-
oita, joita kehiteltiin jonkin matkaa mutta ei koskaan ripustettu koukkuun roikkumaan.

Osa hylätyistä löydettiin tutkimusyksikön varastohuoneen rujoista, unohdetuista 
mapeista pölykerroksen alta. Voi hyvin olla, että mukana on valehakemuksia, sellaisia 
aikoja kun elämme.

Hylättyjen hakemusten luokitteluun olisi monta mahdollisuutta. Kun Donald Trum-
pin kausi päättyi ja amerikkalaiset faktantarkistajat alkoivat tehdä yhteenvetoa kuluneista 
neljästä vuodesta, muutama heistä päättyi erilaisten valetyyppien luokitteluun. Muuten 
arviolta 20 000–30 000 luikurista ei olisi saanut otetta. Emme ryhtyneet vastaavaan 
luokitteluun, vaan hylätyt hakemukset esitetään aakkosjärjestyksessä.
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Tutkimuskeskus Comet on elänyt lyhyiden ja vähän pitempien tutkimusprojektien 
tahdissa, ja kuten alla olevasta listauksesta käy ilmi, hankkeita on 25 toimintavuoden 
aikana kertynyt pitkälti yli kaksisataa.

Vuoden 2005 tienoilla Journalismin tutkimusyksikön esitteen alaotsikko oli ”Journa-
lismista, julkisuudesta, uusmediasta”. Tämä kolmijako kuvaa melko hyvin ainakin alkuaiko-
jen projektikantaa. Samassa esitteessä yksikön pätevyysalaa kuvattiin vähän yksityiskoh-
taisemmin näin:

Journalismin tutkimusyksiköllä on vahva kokemus muun muassa seuraavilla alueilla:
•    Toimitustyön kehittäminen ja täydennyskoulutus
•    Mediaseuranta ja julkisuuden tutkimus
•    Kansalaisosallistuminen ja kansalaisverkot
•    Uusmedia journalismissa ja arjessa
•    Journalismikritiikki
•    Journalismi-portaali

Itse tutkimushankkeissa nämä teemat yhdistyivät eri tavoin. Esimerkiksi vuosien 
1996–1998 Lähiöjournalismi-projektissa kehitettiin yhdessä Aamulehden kanssa paikal-
lisjournalismin toimituksellisia käytäntöjä ja tutkittiin paikallisjulkisuuden rakentumista 
erityisesti kansalaisosallistumisen kannalta. Nämä teemat saivat jatkoa vuonna 2001 
käynnistyneessä Verkkoyhteisöjen kehittyminen -projektissa, jossa mukaan tuli ”uusmedia”, 
eli internetin mahdollistamat osallistuvan paikallisjulkisuuden käytännöt ja ”kansalaisver-
kot”. Hanke oli Tekesin ja mediayhtiöiden rahoittama, ja se sai useita jatkohankkeita. Siinä 
tutkijat rakensivat yhdessä hankkeeseen osallistuneiden kaupunkilaisten kanssa Manse-

tori-sivuston, jonka avulla kokeiltiin uusia paikallisjulkisuuden ja paikallisosallistumisen 
toimintatapoja.

Kansalaisten osallistumista mediajulkisuuteen tutkittiin myös Yhdysvalloista alkunsa 
saaneen kansalaisjournalismi-liikkeen (public journalism; civic journalism) antamin virik-
kein. Toimitustyötä kehitettiin tältä pohjalta yhteistyössä muun muassa Savon Sano-
mien (1997–1999; 2002) ja Itä-Hämeen (2001) kanssa. Journalismin relevanssia yleisölle 
puolestaan selvitettiin laajassa Kohti kiinnostavaa journalismia -hankkeessa (2009–2012), 
joka samalla kehitti yleisötutkimuksen teoriaa ja metodiikkaa.

Kehitys- ja täydennyskoulutusprojektien rinnalla mediajulkisuutta tutkittiin myös 
sisällönanalyysin keinoin. Vuodesta 1998 vuoteen 2009 jatkunut Rasismi ja etninen 

Esa Reunanen

Journalismista, julkisuudesta, 
”uusmediasta”
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syrjintä mediassa -hanke seurasi näihin teemoihin liittyviä mediasisältöjä ja julkaisi lukui-
sia aihepiiriä käsitteleviä raportteja. Ainakin opetusministeriö ja Journalistiliitto rahoittivat 
hanketta. Yleisemmin mediasisältöjen kehitystä kartoitettiin Sanomalehtien liiton rahoit-
tamassa Toimitustilastossa (2000–2006) sekä liikenne- ja viestintäministeriön ja viestintä-
viraston rahoittamissa radiotarjontahankkeissa vuosina 2005–2011. Vielä kattavampaan 
kuvaan suomalaisen uutismedian sisältöjen kehityksestä pyrittiin Helsingin Sanomain 
Säätiön rahoittamassa Uutismedian vuosiseuranta -hankkeessa vuosina 2007–2012.

Journalismin tutkimusyksikkö oli mukana useissa uuden 
viestintätekniikan kehityshankkeissa. Nämä olivat usein 
Tekesin ja mediayritysten rahoittamia, ja niitä tehtiin yhdessä 
VTT:n kanssa. Tyypillisesti tutkimusyksikön tehtävänä oli 
selvittää käyttäjien mielipiteitä VTT:n kehittämistä uusista 
mediateknologioista. Podracing-hankkeessa (2005–2007) 
tutkittiin video- ja audiopalvelujen käyttöä älypuhelimella, 
ja Digitaalinen LähiTV -hankkeessa (2004–2006) pystytet-
tiin paikallinen lähitelevisiokanava sekä tutkittiin lähitelevi-
sion merkitystä ihmisten arjessa. Vuosina 2010–2013 uuden 
viestintäteknologian ja mediayleisöjen tutkimus kanavoitui 
suurelta osin Tekesin rahoittamaan NextMedia-ohjelmaan. 

Cometin tutkimusrepertuaari sai vahvemmin politiikan 
julkisuuteen ja median rooliin päätöksenteossa suuntautu-
van juonteen, kun Helsingin Sanomain Säätiö vuonna 2007 
rahoitti laajan Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä 

-hankkeen. Siinä aloitettua politiikan medioitumista koske-
vaa tutkimusta jatkettiin vuonna 2015 käynnistyneessä, 
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Medioitumi-

nen ja päätöksenteko.

Suomen Akatemian rahoittamat hankkeet siirtyivät 
vuonna 2008 tiedotusopin laitokselta kokonaan tutkimus-
yksikölle, ja ne ovat mahdollistaneet tutkijoille suhteelli-
sen pitkäkestoisia tutkimusjaksoja. Osa hankkeista on ollut 
henkilökohtaisia tutkijatohtoriprojekteja, osa taas laajempia 
akatemiahankkeita tai niiden osahankkeita. Samalla myös 
tutkimuksen aihepiirien kirjo on laventunut. Mukaan on 
tullut lisää kulttuurin tutkimusta, visuaalisuuden tutkimusta 
ja puheviestinnän perinteeseen nojaavaa viestinnän tutkimusta.

Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden tärkeitä teemoja Cometin tutkimuksessa ovat 
olleet verkkoviestintä niin journalistisen työn kuin politiikan näkökulmista (Toimittajien 

verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa, 2012; Demokratia, edustus ja tasa-arvo 

politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa, 2013). Väkivallan ja vihapuheen suhdetta julkisuuteen 
on tutkittu useissa hankkeissa (esim. Aggressiivinen keskustelukulttuuri sananvapautta kaven-

”Haastatteluissa tuli esiin 

maahanmuuttajien mediakoulutuksen 

osalta seuraavanlaisia ongelmia:

Maahanmuuttajaperheiden lapset 

eivät aina kasva kaksikielisiksi, vaan 

puolikielisiksi.[…]

Maahanmuuttajataustaisia nuoria 

otetaan mieluusti media-alalle 

esiintymistä edellyttäviin tehtäviin 

(esim. juontajiksi), mutta he ovat paljon 

harvemmin esim. käsikirjoittajina, 

ohjaajina tai tuottajina. […]

Maahanmuuttajataustaisia nuoria 

pääsee jonkin verran media-

alan työpaikkoihin erillisten heille 

tarkoitettujen koulutusprojektien 

(kuten Mundo) tai rekrytointiohjelmien 

kautta. Silloin ongelmana on usein 

”ghettoutuminen”, leimautuminen 

maahanmuuttajatoimittajaksi.”

Muistio (11.5.2007) tehtäessä 

hakemusta maahanmuuttajataustaisten 

nuorten mediakoulutuksesta.
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tamassa? 2012–2013) samalla kun journalismin käytäntöjä koskevassa tutkimuksessa on 
etsitty keinoja konfliktien liennyttämiseen (Sovittelujournalismi, 2016–2018).  Myös kansa-
laisosallistumisen tutkimus on jatkunut (Osallisuutta lujittamassa, 2013–2016) samoin 
kuin etnisyyttä ja rasismia mediassa koskeva tutkimus (Tieto ja tunteet pakolaiskeskuste-

lussa, 2016–2018; Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa, 2016–2019). 
”Uusmedian” käyttökokemuksia koskeva tutkimus puolestaan oli vuosikymmen loppupuo-
lella jo siirtynyt mobiilista audiosta ja videosta virtuaalitodellisuuteen (Virjox, 2016–2018; 
DELTA, 2018; EMORES, 2018–2019).

Projektit on alla listattu alkamisvuoden mukaiseen järjestykseen. Luettelo ei sisällä 
Cometin täydennyskoulutusprojekteja, vaikka osa niistäkin liittyi kiinteästi tutkimukseen. 
Väitöskirjaprojekteista on satunnaisesti mukana vain osa. Luetteloon merkitty hankkeen 
päättymisvuosi ei useinkaan ei tarkoita, että hankkeeseen liittyvä tutkimustyö olisi päätty-
nyt juuri silloin. Akateemiset julkaisuprosessit ovat hitaita, ja hylätyksi tulleita artikkeleita 
on korjailtu ja uusia versioita lähetetty kustantajille usein vielä vuosia hankkeen hallinnol-
lisen päättymisen jälkeen.
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Juha Stenholm 

JTY/Cometin tutkimus- ja kehityshankkeet aikajärjestyksessä

PROJEKTI ALKANUT PÄÄTTYNYT RAHOITTAJA(T)

1996
Integroituva julkaiseminen multimediaverkossa - IMU 1.4.1996 31.12.1998 TEKES, VTT
Pienen ja keskisuuren graafisen teollisuuden rakennemuutosprojektiin 
liittynyt toimittajien täydennyskoulutus ja oppimateriaalituotantoprojekti 
- GRAM

15.6.1996 31.12.1999 Euroopan Sosiaalirahasto

Lähiöjournalismi 1.7.1996 30.12.1998 Kustannus Oy Aamulehti
Verkkojournalismi tähän asti 1.9.1996 31.1.1997 Sanomalehtien liitto, TEKES
Digitaalisen median tutkimusohjelma (Digital media) 1.11.1996 31.11.1999 Suomen Akatemia
Bosnia-tutkimus 1.12.1996 31.12.1997 Helsingin Sanomat

Uuden viestintäteknologian toimitusympäristö 1.12.1996 30.11.1998 Euroopan Sosiaalirahasto / Opetusministeriö, 
Sanomalehtien Liitto, Suomen Journalistiliitto

Nääsnetti verkkomedian käyttäjäkysely 1996, 1997 ja 1998 1996 1998 Alexpress Oy

1997
Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotuksen yleisösuhdetutkimus kevät 1997 1997 Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto
Taajamaviestintä 15.10.1997 15.1.1998 Alexpress Oy
Savon Sanomien journalistisen sisällön kehityshanke 1997 1999 Savon Sanomat

1998
KAMU-loppuraportin toimitustyö 1.1.1998 31.5.1998 TEKES 
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) Kumppani-lehden 
yleisösuhdetutkimus 2.2.1998 31.7.1998 Kehitysyhteistyön palvelukeskus

Paikalliset sisällöt verkkomediassa 1.3.1998 31.12.2000 TEKES, Kaleva, Alma Media
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Joukkoviestinnän sisällöt 1980-2000 1.5.1998 31/10/99 Metallityöväen liitto

Alue-Tv:n mahdollisuudet Päijät-Hämeessä 18.5.1998 31.10.1998 Lahden amk:n Muotoiluinstituutti, Elokuva ja tv-
ilmaisun osasto

Mobiiliviestintä ja sanomalehdet 1.8.1998  31.12.1998 Sanomalehtien liitto, VTT

Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa 1.8.1998  31.12.1999 EMOTR (EU), Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, 
Ylivieskan seutukunta ry

Energiatiedon välittyminen 1.8.1998 31.12.1999 Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiansäästön
palvelukeskus Motiva

Viestintää metsätieteilijöille 9/10 1998 1998 Joensuun yliopisto
Rasismi ja etninen syrjintä mediassa 1.11.1998 31.12.2009 Opetusministeriö, Suomen Journalistiliitto
Haaparannan–Tornion tiedottajakoulutus 1998 1998 Tornion kaupunki
Pyhäjokiseutu verkossa 1998 1999 Alma Media

1999
Uusmedian koulutustarveselvitys 1.2.1999 30.6.1999 Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskus
Ydinjätteen loppusijoitusta koskeva joukkoviestinnän seurantatutkimus 1.2.1999 31.12.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö 
Pikauutisten käyttäjätutkimus 1999  5.2.1999  30.4.1999 Alma Media Net Ventures Oy
Integroituva julkaiseminen multimediaverkossa 2 (IMU2) 1.4.1999 28.2.2001 TEKES, VTT

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston julkaisujen arviointi 1.10.1999 31.1.2000 Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston 
tiedotusyksikkö

2000

Kehitysyhteistyön kuva lehdistössä 1990-luvulla 1.6.2000 28.2.2001 Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston 
tiedotusyksikkö

Pirkanmaan viestintäalan kehittämis- ja koulutusprojekti 2000-2002 
(PIRVI) 1.9.2000 31.12.2002 Euroopan Sosiaalirahasto, Pirkanmaan TE-

keskuksen työvoimaosasto
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Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio (THYTV) 1.9.2000 30.4.2003

TEKES (päärahoittaja), Sonera, Sofia Digital, 
Wellnet, TEK, Apteekkariliitto, A-klinikkasäätiö, 
Kuurojen Liitto, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Mielenterveysseura, 
Suomen Punainen Risti, Suomen Reumaliitto, 
Sydänliitto, Syöpäyhdistys 

Kotimaa-lehden journalistisen sisällön kehittämishanke & Talentti 
-julkaisun tutkimus

31.10.2000 28.2.2001 Kotimaa sekä Kirkkopalvelut

Toimitustilasto 2000 1.11.2000 30.4.2001 Sanomalehtien Liitto

2001

Auragrammi 2001 2001 Euroopan Sosiaalirahasto, Turun työvoimapiiri, 
KTM yrityspalvelu

Mobiilitelevisio neljännen sukupolven verkkoympäristössä (MobTV) 2001 2003 VTT Tietotekniikka, TEKES
Mansetorin ylläpito 2001 31.10.2006 Tampereen kaupunki

Verkkoyhteisöjen kehittyminen (Evolution of e-Communities) 1.1.2001 30.6.2004 Alma Media Oyj, Kaleva, Oulun Puhelin, Media 
Tampere, TEKES

Itä-Hämeen sisällön ja käytäntöjen kehittäminen 1.5.2001 31/12/01 Itä-Häme
Kansalaisjournalismin koulutus- ja kehityshanke 1.8.2001 31.12.2001 Alma Median Pohjoisen lehdet
Kansalaisjournalismia Lohjalla 1.9.2001 31.5.2002 Suomen Mielenterveysseura
Monimediajournalismin koulutustarveselvitys 1.10.2001  30.1.2002 Sanomalehtien liitto

Kuntalaisten osallistuminen kestävän kehityksen tietoyhteiskunnassa 1.12.2001 31.7.2004 Suomen Akatemia, Tampereen yliopiston 
Tietoyhteiskuntainstituutti, Ympäristöministeriö

Tampereen kirkkosanomien lukijatutkimus 1999 2000 Tampereen ev.lut.  seurakuntayhtymä

2002

Selv  itys liikenneministeriölle aikakauslehtien sisältöjen kehittämisestä 1.1.2002 30.4.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö

Talousjournalismin trendit 2000-luvun vaihteessa: Tapaus Elcoteq 1.1.2002 31.7.2002 Elcoteq SE
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Ihmisen kokoista journalismia 01/02/02 31.11.2002 Kuopion yliopiston Koulutus- ja 
kehittämiskeskus

Toimittajien ammatilliset asenteet 18.4.2002 31.8.2002 Suomen Journalistiliitto
STT:n asiakastutkimus 1.9.2002 31.1.2003 Suomen Tietotoimisto 
Viestintästrategioista viestinnän käytäntöihin 1.9.2002 31.8.2003 Joensuun kaupunki
Toimitustilasto 2002 1.11.2002 30.4.2003 Sanomalehtien Liitto

2003
Digi-TV:n henkilökohtaiset käyttöliittymät (Frendi) 2003 2005 VTT Tietotekniikka, TEKES
Civic Innovations and digital Applications (CIDA) 1.4.2003 31.12.2004 eTampere Tietoyhteiskuntainstituutti
Oppivat seutukunnat -projekti (OSKU) 1.6.2003 31.8.2003 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Nato-keskustelu suomalaisessa mediassa 1.9.2003 31.12.2004 Ulkoasiainministeriö, Puolustusministeriö
Toimitustyön organisointi 1.10.2003 28.2.2004 Satakunnan kansa

2004

Digitaalinen LähiTV 2004 2006

VTT Tietotekniikka, TEKES, Backstrait Media 
Group Oy, Finnsat Oy, Ortikon Interactive Oy, 
Icareus Oy, Tampereen kaupunki, Pirkkalan 
kunta, Vesilahden kunta

Kansalaislähtöinen journalismi suomalaisessa toimituskäytännössä 2004 18.12.2010 Suomen Akatemia, Koneen säätiö, C.V. 
Åkerlundin mediasäätiö

Uusmedia Pirkanmaalla 1.1.2004 31.5.2004 Pirkanmaan TE-keskus
Kaupallinen televisio suomalaisessa tv-kulttuurissa 1956-1964 1.1.2004 31.12.2010 Emil Aaltosen Säätiö
Tampereen kaupungin mediaseuranta 22.4.2004 31.12.2004 Tampereen kaupunki
Adequate Information Management in Europe (AIM) 1.5.2004 30.6.2007 Euroopan Unioni
STT:n käyttäjätutkimus 2004 1.8.2004 31.12.2004 Suomen Tietotoimisto 
Toimitustilasto 2004 1.11.2004 30.4.2005 Sanomalehtien Liitto, VTT Tietotekniikka
Digimedia-alan kartoitus 1.11.2004 30.4.2005 Oy Media Tampere Ltd, Pirkanmaan TE-keskus
Mediakasvatuksen kehittämistarpeet 15.12.2004 31.5.2005 Oikeusministeriö
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2005
Innovaatiojournalismi Suomessa 1.1.2005 31.12.2006 Teknologian kehittämiskeskus TEKES
Journalismin näkökulma Aasian katastrofiin 1.2.2005 31.5.2005 Onnettomuustutkintakeskus
Radiotarjonta 2005 21.3.2005 31.3.2006 Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiana 1937-1955 1.8.2005 31.1.2010 Suomen Kulttuurirahasto, ELOMEDIA-
tutkijakoulu

Toimitustilaston kehityshanke 15.8.2005 31.3.2006 Sanomalehtien Liitto
STT:n käyttäjäkysely 2005 1.11.2005 31.1.2006 Suomen Tietotoimisto
Elcoteq ja talousjournalismin suhdanteet 2002-2005 1.11.2005 30.6.2006 Elcoteq SE
Podracing 1.12.2005 30.11.2007 VTT sekä TEKES
Yleisradion oppimispalvelut opettajien käytössä 22.12.2005 30.4.2006 Yleisradio Oy

2006

Lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutus – kokemukselliset 
oppimismenetelmät ja koulutuksen vaikuttavuus 

2006 8.6.2012

Itä-Suomen yliopisto, Valtakunnallinen 
viestintätieteen tutkijakoulu, Suomen 
kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto, 
Tampereen yliopisto, Emil Aaltosen Säätiö

Nokia N90 kuvaavan toimittajan työkaluna 23.1.2006 31.5.2006 Nokia Oyj
Mediamuffinssi-arviointiprojekti 15.3.2006 31.8.2006 Opetusministeriö
Sananvapaus uutisaiheena 1.5.2006 30.6.2007 Helsingin Sanomain Säätiö

Blogipäivyri 1.8.2006 29.12.2007
Kunnallisalan kehittämissäätiö, Tampereen 
kaupunki, Lempäälän kunta sekä Janakkalan 
kunta

Väkivalta lööppijulkisuudessa 18.9.2006 31.5.2007 Helsingin Sanomain Säätiö
Toimitustilasto 2006 1.11.2006 30.4.2007 Sanomalehtien Liitto
Uutismedian vuosiseuranta 2006-2012 2006 31.12.2012 Helsingin Sanomain Säätiö

2007
Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä 2007 2010 Helsingin Sanomain Säätiö
Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat 1.1.2007 31.3.2008 Helsingin Sanomain Säätiö
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Journalistit muuttuvassa mediassa 1.1.2007 31.3.2008
Työsuojelurahasto, Suomen Journalistiliitto, 
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, 
Tampereen yliopisto

Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa 1.1.2007 31.7.2008 Helsingin Sanomain Säätiö
Maahanmuuttajanuoret ja median käyttö 1.1.2007 31.12.2009 Suomen Akatemia
Digi-tv ja mediateknologian vastaanotto 1.6.2007 31.1.2008 Viestinnän Taloudellinen Tutkimussäätiö
Japanilaisen populaarikulttuurin markkinat ja harrastajat Suomessa 1.9.2007 31.12.2008 Helsingin Sanomain Säätiö
Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007 1.3.2007 31.12.2007 Viestintävirasto

Yleisö sanomalehtien voimavarana 1.4.2007 30.4.2008 Helsingin Sanomain Säätiö, Sanomalehtien 
Liitto, Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö

Mapya? – Social Media and Children in Low Income Communities 2.4.2007 30.8.2008 Nokia Research Center Tampere 
Journalistietiikan kehitys 1.9.2007 31.3.2008 Helsingin Sanomain Säätiö
Ammattilaisten asenteet osallistuvaa journalismia kohtaan Euroopassa ja 
USA:ssa

1.12.2007 30.6.2008 Helsingin Sanomain Säätiö

Maahanmuutto ja media 1.12.2007 31.12.2009 Helsingin Sanomain Säätiö
”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa 2007 2008 Helsingin Sanomain Säätiö

2008    
Jokelan ampumatapaus mediassa 1.1.2008 31.5.2008 Helsingin Sanomain Säätiö
Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla 1.1.2008 31.5.2009 Helsingin Sanomain Säätiö

Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys 1.1.2008 31.1.2010 Helsingin Sanomain Säätiö

Parteco 1.4.2008 31.10.2008 TEKES
Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2008 1.4.2008 31.10.2008 Viestintävirasto
Globaalin innovaatiojournalismin haasteet 1.9.2008 31.12.2010 TEKES
Koulusurmat journalismissa 1.10.2008  3.4.2009 Helsingin Sanomain Säätiö

Terveyskuri mediayhteiskunnassa: Populaari terveysviestintä toimijuuden 
ja hallinnan kenttänä

 2008 2020

Pirkanmaan kulttuurirahasto, Niilo Helanderin 
säätiö, Emil Aaltosen säätiö, Suomen 
Tiedetoimittajain liitto, Tampereen kaupungin 
tiederahasto
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2009    
Nuoret, lukutaidot ja muuttuva mediaympäristö 2009 2010 Suomen Akatemia
User Involvement in Service Innovations (Usein) 2009 2010 TEKES

Social Video 2009 2010 Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy, 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Vuoden 2008 talouskäänne julkisuudessa 2009 2010 Helsingin Sanomain Säätiö
Mitä lama tekee journalismille? 2009 2011 Helsingin Sanomain Säätiö
Kohti kiinnostavaa journalismia 2009 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
Visuaalisen tiedon yhteiskäyttö (VICOMM) 2009 2012 Suomen Akatemia
Vuorovaikutus professionaalisissa viestintäsuhteissa 2009 2012 Suomen Akatemia
Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2009 1.4.2009 31.12.2009 Viestintävirasto

Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa  2009 2016
Tampereen yliopiston tukisäätiö, C.V. 
Åkerlundin mediasäätiö, Jenny ja Antti Wihurin 
rahasto, Suomen kulttuurirahasto

2010    
Ilmastonmuutokseen liittyvien innovaatioiden uutisointi 2010 2010 Helsingin Sanomain Säätiö
Luottamuksen kuva 2010 2010 Helsingin Sanomain Säätiö
Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos – seurantatutkimus, vaihe II 2010 2011 Helsingin Sanomain Säätiö
Muotiblogit maineenrakentamisen ja markkinoinnin paikkoina 2010 2011 Helsingin Sanomain Säätiö
Naistenlehti julkisuuden ja journalismin paikkana 2010 2011 Helsingin Sanomain Säätiö
Tyttöjen lehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina 2010 2011 Helsingin Sanomain Säätiö
Kulttuurin hyötykäyttö – Capitalizing culture (CAPCULT) 2010 2012 Suomen Akatemia
Journalismin uudet liiketoimintamallit – kansainvälinen vertailu 2010 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa 2010 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat 2010 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
Venäjä Suomen mediassa 2009-2011 2010 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
Next Media 2010 2013 TEKES
Uutisbloggaaminen Venäjällä 2010 2013 Suomen Akatemia, CIMO
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Verkkoyhtei  skunta oikeudellisen ja yhteiskunnallisen ajattelun 
paradigmana (NETSO)

2010 2013 Suomen Akatemia

Supportiivinen viestintä alkoholiriippuvaisten läheisten 
vertaistukiryhmässä 

2010 2016 VITRO-tutkijakoulu, Tampereen yliopiston 
tukisäätiö

Media Accoun  tability and Transparency in Europe (MediaAcT) 2/2010 6.6.2013 Euroopan unioni
Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2010 1.5.2010 31.12.2010 Viestintävirasto
Maahanmuuttoa koskeva poliittinen keskustelu vuoden 2011 
eduskuntavaalien alla 

1.11.2010 7.5.2012 Helsingin Sanomain Säätiö

2011
Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön 2011 2011 Suomen Akatemia
Television mainosaikatutkimus 2011 2011 2011  Viestintävirasto
Ubiikki uutismediassa 2011 2012 TEKES, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, 

Jyväskylän yliopistoJournalisti(n)en johtaminen näkyväksi 2011 2013 Helsingin Sanomain Säätiö
Nuorten toimittajien muuttuva ammattikuva ja asiantuntemus 2011 2013 Helsingin Sanomain Säätiö
Wikileaks ja journalismi 2011 2013 Helsingin Sanomain Säätiö
Toimittajan sananvapaus ja -pakko 2011 2014 Helsingin Sanomain Säätiö
Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa 2011 2016 Suomen Akatemia
Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth 2011 11.6.2016 Tampereen yliopisto 
Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2011 1.5.2011 31.12.2011 Viestintävirasto
Lukulaitejournalismi – nyt 1.5.2011 31.12.2012 Helsingin Sanomain Säätiö

Paikallisten innovaatioiden jakaminen ja kehittäminen yhteisöjen 
verkostoissa

7/2011 6/2012 Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto

Suomalainen uskontojournalismi ja globalisaation haaste 1.11.2011 31.12.2013 Helsingin Sanomain Säätiö
Selvitys viestintäalan laadullisesta ennakoinnista 15.12.2011 31.7.2012 Opetushallitus, Viestinnän keskusliitto

2012
Television mainosaikatutkimus 2012 2012 2012 Viestintävirasto
Toimittajien verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa 2012 2012 Helsingin Sanomain Säätiö
Aggressiivinen keskustelukulttuuri sananvapautta kaventamassa? 2012 2013 Helsingin Sanomain Säätiö
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Kollektiiviset kirjoituskäytännöt 2012 2015 Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto
Mediajärjestelmät murroksessa: BRICS-maiden haaste 2012 2016 Suomen Akatemia

2013    
Broadsheetistä tabloidiin 2013 2013 Helsingin Sanomain Säätiö
Narratiivinen journalismi tablettiympäristössä 2013 2013 Suomen Kulttuurirahasto
Television mainosaikatutkimus 2013 2013 2013 Viestintävirasto
Pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina 2013 2014 Helsingin Sanomain Säätiö
MediaClimate 2.0: Ilmastopolitiikka ja verkottunut journalismi 2013 2016 Helsingin Sanomain Säätiö
Mieli, kuva ja mielikuva (MIPI) 2013 2016 Suomen Akatemia
Osallisuutta lujittamassa (Consolidating participation: Scrutinising 
Practices in Recognised Participatory Journalism)

2013 2016 Suomen Akatemia, Tampereen yliopisto

Verkkouutisten kommentit julkisen osallistumisen muotona ja julkisen 
rajapinnoilla

2013 2021 Emil Aaltosen säätiö, Tampereen yliopisto & 
C.V. Åkerlundin mediasäätiö

Worlds of Journalism Study 1/2013 12/2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Yleisradiotoiminnan mahdollisuudet verkkoviestinnän kontekstissa: 
politiikka, teknologia ja sisällöntuotanto

1.9.2013 31.8.2017 Suomen Akatemia

Demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa 1.10.2013 31.12.2014 Helsingin Sanomain Säätiö
eMEDia – A bottom-up approach for the design and pilot of a joint Master 
Course in Cross-Media Journalism 

1.12.2013 30.11.2016 Tempus Programme of the European Union

Time for Change: Finnish Political Journalism in the 2010s 2013 2022 Suomen kulttuurirahasto

2014    
Journalismi globaalin vuotokulttuurin aikakaudella 2014 2014 Helsingin Sanomain Säätiö
Journalistinen dokumenttiteatteri 2014 2016 Koneen säätiö
Politiikan medioituminen ja journalismin tulkitsevuus 2014 2016 IASR, Koneen säätiö
Yksityisyys ja anonymiteetti verkkoviestinnässä (Priano) 2014 6/2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Anneli Auerin murhaoikeudenkäynti mediassa 2014 19.8.2015 Helsingin Sanomain Säätiö
Tyypin 2 diabetesta sairastavien merkitykselliset 
vuorovaikutuskokemukset

8/2014 2021 COMS, Suomen Kulttuurirahasto (Pirkanmaan 
maakuntarahasto), Diabetesliitto
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Fukushiman merkityksen jäljillä. Mediatapaukset, kierto ja median uudet 
sosiaaliset käytännöt (MECER) 

1.9.2014 31.8.2016 Suomen Akatemia, Japan Society for Promotion 
of Science

Security, privacy and trust: The legitimation challenge of networked 
society 

1.9.2014 31.12.2018 Suomen Akatemia

Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti 2014  Media-alan tutkimussäätiö

2015    
Journalismiopiskelijat kansainvälisessä vertailussa: Suomen osatutkimus 
(JSG) 

2015 2015 Helsingin Sanomain Säätiö

Sisältömarkkinointi ja muuttuva journalismi kuluttajien media-arjessa 2015 2016 Helsingin Sanomain Säätiö
Visuaalisesti verkossa. Miten yksityiset käyttäjät ja yritykset kiinnittyvät 
verkkoon kuvien avulla?

2015 2016 Helsingin Sanomain Säätiö

Je S  uis Charl  ie – globaali mediatapahtuma ja symbolinen kamppailu 
huomiosta

2015 2017 Helsingin Sanomain Säätiö

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla 2015 2017 Koneen säätiö
Turvallisuus, yksityisyys ja luottamus 01/01/15 31.12.2019 Suomen Akatemia

Intiimi kansalaisuus ja elämänpolitiikka anonyymeissä 
verkkokeskusteluissa 2015 2019

Alfred Kordelinin Edistys- ja Sivistysrahasto, 
Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja 
teatterin yksikkö

Medioituminen ja päätöksenteko 2015 2019 Suomen Akatemia
Ukrainan kriisi mediassa 2/2015 11/2015 Helsingin Sanomain Säätiö

Irtisanottujen toimittajien uudet työt 8/2015 11/2016 Työsuojelurahasto, Journalistisen kulttuurin 
edistämissäätiö, Tampereen yliopisto

Pehmeä valta digitaalisissa verkostoissa 1.9.2015 31.8.2018 Suomen Akatemia

2016
Live-twiittaaminen vaalikeskusteluissa – Kansalaiskeskustelun uusi muoto 2016 2016 Helsingin Sanomain Säätiö
Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä 2016 2017 Helsingin Sanomain Säätiö
Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos 2016 2017 Helsingin Sanomain Säätiö
Sovittelujournalismi 2016 2018 Koneen säätiö
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Digitaaliset kasvot 2016 2019 Suomen Akatemia
Suomalaisiin journalisteihin kohdistuva ulkoinen vaikuttaminen 2016 2020 Media-alan tutkimussäätiö
Laadun rajat? 1.1.2016 28.2.2017 Norjan kulttuurineuvosto
Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa 1.6.2016 31.5.2018 Helsingin Sanomain Säätiö
Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa 1.9.2016 31.12.2019 Suomen Akatemia
BlackBox – Sisältömarkkinoinnin mustaa laatikkoa avaamassa 1.11.2016 31.5.2018 TEKES
Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa (VIRJOX) 1.11.2016 31.5.2018 TEKES

2017    
Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja 
medioituneessa yhteiskunnassa

2017  Suomen Akatemia

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen 2017 2018 Liikenne- ja viestintäministeriö
Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet 2017 2018 Helsingin Sanomain Säätiö
Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan 2017 2019 Viestintäalan Keskussäätiö
Kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron ja sosiaalisen median 
aikakaudella

2017 2019 Koneen säätiö

Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO) 2017 2019 Suomen Kulttuurirahasto
Vaalikoneet 2020 1.10.2017 31.12.2019 Helsingin Sanomain Säätiö

2018
Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA) 2018 2018 Viestintäalan Tutkimussäätiö
Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES) 2018 2019 Helsingin Sanomain Säätiö
Mestarikurssien viikot (TaRC) 2018 2020 C.V. Åkerlundin mediasäätiö 
Twitter suomalaisten yritysjohtajien viestintävälineenä  1.6.2018 31.5.2021 Liikesivistysrahasto
Yhtiö vai yrittäjyys? 1.9.2018 28.2.2019 Koneen säätiö
Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen 
(BANSUR)

1.9.2018 31.8.2022 Suomen Akatemia

Sharenting ja muuttuva medialapsuus 2018 2022 Pirkanmaan rahasto, Suomen Kulttuurirahasto, 
Emil Aaltosen Säätiö
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2019    
Visual Studies Lab 1/2019   
mediatyön aikakaudella  1/2019 2023 Suomen Kulttuurirahasto

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) 2019  Suomen Akatemia
Mediapolitiikan seuranta  2019 2019 Liikenne- ja viestintäministeriö
Kuvitetut ilmastotunteet 2019  Koneen säätiö
Oulun seksuaalirikosskandaali hybridissä mediaympäristössä 1.5.2019 1.5.2020 Helsingin Sanomain Säätiö
Käy pöytääni, vieras! Päivälliset naapuridialogia edistämässä 1.5.2019 31.7.2021 Koneen säätiö
yliopistoyhteison kokemukset Tampere3-fuusiossa 2019 2022 Koneen säätiö

Meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa (MEMEPOL) 2019 2022 Suomen Akatemia
Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat. Valokuvallinen totuus 
mediamaiseman digitalisoitumisen jälkeen (PEPI) 2019 2022 Suomen Akatemia

Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa (CORDI) 2019 2022 Suomen Akatemia
Yksityisen pääoman kulttuurit 2000-luvun Suomessa  2019 2024 Suomen Akatemia

2020    
Verkkouutisten kommentointi -kyselytutkimus  2020 2023 Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö (JOKES)

Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – Eduskuntavaalit 2019 1.2.2020 31.12.2022 C.V. Åkerlundin mediasäätiö

Toimittajien yksilöllistyvät polut: laadullinen seurantatutkimus 2020 Helsingin Sanomain Säätiö
Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana 1.6.2020 31.5.2021 Media-alan tutkimussäätiö
Koronakriisin valokuvien tekoälypohjainen analyysi (KORTE) 2020 2021 Helsingin Sanomain Säätiö

2021
Improving Public Accessibility of Large Image Archives 2021 2022 Suomen Akatemia, INSO-ohjelma
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Tuuli Bernardini (os. Lehtinen), Maailmanpankin Meksikon toimiston ympäristöhallin-
nosta vastaava vanhempi ympäristöasiantuntija. ”Paikallisten viestintäkäytäntöjen 
hierarkioita hätkähtämätön Mansefoorumin tutkimusapulainen”, kuten "Räyhä-Ri-
dell" Paikallisuus verkkomediassa -hankkeen loppuraporttiin Mansefoorumista laati-
massaan osuudessa häntä luonnehti. Odottaa toisena koronakesänä ensimmäistä 
kyytiään Tampereen ratikassa. J

Heikki Heikkilä, journalistiikan apulaisprofessori (tenure track). Opettaa toimittajaopis-
kelijoille tutkimuksen tekemistä ja ohjaa heidän gradujaan. Cometin alkuaikoina haas-
tatteli usein toimittajia, nykyisin tekee sitä liian harvoin. On aina ollut kiinnostunut 
journalismin ja yleisön välisestä suhteesta. Tällä hetkellä tutkimuskohteena on ylei-
söanalytiikka ja muu digitaalinen valvonta.

Ari Heinonen, YTT, tutkija. Pääsi mukaan Cometiin jo sen ensimmäisen version eli Jour-
nalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön aikana – ja itse asiassa jo vähän ennen 
sen perustamista, ideointivaiheessa. Sittemmin toimenkuva ollut kiitettävän vaih-
televa. Ollut ainakin tutkija, tutkimushankkeen vetäjä, esitteiden ammattitaidoton 
suunnittelija, johtoryhmän jäsen, juomavaraston hoitaja, tutkimusjohtaja, ns. bulvaani 
(nimellinen hakija toisten tekemässä hankkeessa), muun muassa.

Ulla Järvi, FT, on Suomen tiedetoimittajain liiton pääsihteeri, joka ensin luki Journalismi-
kritiikin vuosikirjaa ja sitten kirjoitti siihen. Hän tutkii ja kolumnoi päivätyön ohessa.

 
Virpi Kaivonen, HuK, KTM, YTM, Mansetorin projektikoordinaattori 2001–2005, kehi-

tyspäällikkö, Story House Egmont. Tuli osa-aikaiseksi toimintatutkijaksi ja projekti-
koordinaattoriksi tietoverkkojen maisteriohjelman opiskelijana ja oman kaupungi-
nosansa kotisivuaktiivina. Gradu syntyi internetin diffuusiosta paikallisyhteisöissä. 

 

Kirjoittajat
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Pauliina Lehtonen, YTT, tutkijatohtori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiede-
kunnassa, sosiaalipolitiikan oppiaineessa. Hän työskenteli tutkijana Cometissa vuosina 
2002–2014 ja toimi Mansetorin koordinaattorina vuosina 2005–2006. Mansetorilla 
oli suuri vaikutus siihen, että tuli lähteneeksi tutkijanuralle. Tuli mukaan Mansefooru-
min toimintaan vapaaehtoisena ylläpitämään Tampereen paikallisagenda 21 -sivuja, 
minkä myötä vedettiin Mansetorin toimintaan ja sen rinnalla toteutettuun Tesoman 
asukasraatihankkeeseen. Molemmat hankkeet tulivat lopulta osaksi Lehtosen kansa-
laisosallistumista kaupunkisuunnittelussa käsitellyttä väitöskirjaa.

Heikki Luostarinen, entinen tiedotusopin professori, jolla on vakaumus: Yliopistossa ei 
kannata tehdä mitään sellaista, mikä on sallittua. Ja kaikkein vähiten sellaista, mihin 
oikein rohkaistaan.

Mari Maasilta, dosentti, Tampereen yliopisto; yliopistonlehtori, Lapin yliopisto. Toimi 
Cometin/Journalismin tutkimusyksikön hankkeissa tutkijana ja suunnittelijana vuosina 
1997–2011  (mm. Maahanmuuttoa koskeva poliittinen keskustelu vuoden 2011 
eduskuntavaalien alla, Maahanmuutto ja media, Etnisyys ja rasismi, Islam suomalai-
sissa joukkotiedotusvälineissä, GRAM).

Maarit Mäkinen, YTT, tutkija Tampereen yliopiston viestinnän yksikössä. Työskenteli 
Cometissa vuosina 1998–2013.

Kaarle Nordenstreng, emeritusprofessori ja tiedotusopin laitoksen johtaja Cometin 
perustamisvaiheessa 1996.

Mari Pienimäki, FT, Cometin tutkimuspäällikkö vuoden 2020 alusta. Työskentelee 
samanaikaisesti päätutkijana NYT!-hankkeessa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. 
Hän aloitti Cometissa tutkijana vuonna 2015, käväisi välillä muissa tiedekunnissa ja 
palasi Cometiin vuonna 2019. Hänet tunnetaan kehittävästä, monitieteisestä tutki-
muksesta erityisesti mediakasvatuksen, valokuvanlukutaidon ja haavoittuvaisten 
nuorten parissa. Alkujaan haaveili taiteilijan urasta.

Pentti Raittila, YTT, journalismin tutkija evp. Tuli Journalismin tutkimuksen ja kehitys-
työn yksikköön kesällä 1997 ja siirtyi  vapauden valtakuntaan syksyllä 2015. Työs-
kenteli tutkimusjohtajana kolmeen otteeseen, aluksi vuosina 1997–2001 ja viimeksi 
vuodet 2007–2015. Välillä ehti vähän tutkiakin: etnisyyttä, rasismia ja venäläisyyttä 
journalismissa, ydinjätteen loppusijoittamisten ja kouluampumisten mediakäsittelyä ja 
vähän viestintäalan koulutustarpeitakin.
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Esa Reunanen, yliopistotutkija, mukana JTY:ssä/Cometissa jo reilut 20 vuotta.

Satu Seppä, projektipäällikkö, YTM, tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
sekatyömyyrä jo vuodesta 1997.

Esa Sirkkunen, YTM, tutkijana Cometissa ja sen edeltäjissä vuodesta 1996.

Juha Stenholm, FM, arkistoharjoittelija historiikin kokoamisen aikana.

Elina Tolonen (ent.  Noppari) työskentelee Cometissa tutkijana ja on 20 vuoden jälkeen 
vihdoin tekemässä väitöskirjaansa.

Katja Valaskivi työskenteli JTY:ssä ja Cometissa määräaikaisilla erikoistutkijan sopimuk-
silla (2007–2012), yliopistotutkijana (2012–2015) ja tutkimusjohtajana (2015–2019). 
Elokuusta 2019 lukien hän työskentelee uskonnon ja digitaalisen maailman tutkimuk-
sen apulaisprofessorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Johanna Vehkoo on vapaa toimittaja ja kirjailija, joka toimitti Journalismikritiikin vuosikir-
jan 2012. Hän toimi myös tutkijana journalismin uusia ansaintamalleja kartoittaneessa 
Submojour-tutkimuksessa vuonna 2013.
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LIITE 1: Tiedotusopin laitosneuvoston 
päätös tutkimusyksikön perustamisesta 
20.3.1996
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Periaatepaperi, hyväksytty JTY:n johtoryhmässä 17.12.2010

Tutkijoiden ja muiden työntekijöiden rekrytoinnissa noudatetaan TaY:n henkilöstöohje-
sääntöön kirjattuja periaatteita. Koska ne erityisesti projektitutkijoiden osalta ovat hyvin 
yleisluontoiset, tämä asiakirja tarkentaa JTY:ssä noudatettavia käytäntöjä. Toisena lähtö-
kohtana pidetään elokuussa 2007 hyväksyttyä JTY:n henkilöstöstrategiaa. 

A. JTY:n vuoden 2007 henkilöstöstrategia lähtökohtana

JTY:n henkilöstöstrategia on uudessa yliopistorakenteessa joiltakin osin vanhentunut, 
mutta seuraavat periaatteet ohjaavat edelleen tutkimusyksikön henkilöstöratkaisuja:

• JTY on keskeinen uusien tutkijoiden ja tiedotusopin laitoksen jatko-opiskelijoiden rekry-

tointikanava. Tutkimusyksikön merkitys liittyy rahoituksen lisäksi mahdollisuuteen kehit-

tää menetelmällistä osaamista ja projektinhallintaan liittyviä taitoja tutkijan uran alkuvai-

heessa. Yksikkö tarjoaa yliopiston muun tohtorikoulutuksen tueksi mahdollisuuden kehittää 

sellaista osaamista, joka pätevöittää väitelleitä työllistymään myös yliopiston ulkopuolelle.

• Tavoitteena on kehittää yksikköä myös post doc -vaiheen tutkijoille pitkäjänteisen työu-

ran mahdollistavana tutkimuslaitoksena.

• Henkilöstöä koskevilla ratkaisuilla pyritään vahvistamaan nykyistä vuorovaikutusta, jossa 

laitoksen opettajat osallistuvat JTY:n hankkeiden valmisteluun sekä itse tutkimuksiin 

tutkijoina ja projektien johtajina.

• Rahoituksen epävarmuus on keskeinen lähtökohta henkilökuntarakennetta pohdittaessa. 

Työntekijöitä valittaessa on akateemisen pätevyyden lisäksi otettava huomioon projekti-

tutkimustaidot ja yksikön itsekannattavuuteen liittyvät liiketaloudelliset intressit.

• Koska JTY hankkii rahoituksensa oman valmistelutyön avulla, rekrytoinneissa otetaan 

huomioon aktiivisuus toimia osana tutkijayhteisöä ja osallistuminen omien ja muiden 

tutkimushankkeiden valmisteluun

• Lähes kaikki JTY:n tutkimustehtävät edellyttävät menetelmäosaamista, projektinhallinta-

taitoja sekä kykyä selkeään raportointiin. Sen lisäksi menestyksellinen sopimustutkimus-

toiminta edellyttää, että yksikön tutkijoiden keskuudessa on monenlaista syvällisempää 

erityisosaamista (sekä menetelmiin liittyvää että substanssiosaamista).

• Kun yksikköön rekrytoidaan työntekijöitä, yhtenä valintakriteerinä on se, että monipuolinen 

erityisosaamisen kirjo säilyy ja mielellään laajenee henkilökunnan keskuudessa. Luonnolli-

sesti kunkin projektin edellyttämä substanssiosaaminen vaikuttaa työntekijöiden valintaan 

Liite 2: JTY:n projektitutkijoiden 
palkkaaminen
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Vuoden 2007 henkilöstöstrategiassa kuvattiin tutkijan uran mahdollista etenemistä ja 
liikkuvuutta JTY:ssä ja sen ulkopuolella seuraavan kaavion avulla:

Koulutustaso

Muu työ 

yliopistossa

(mahdollisesti 

vuorottelee 

JTY:ssä tehtävän 

työn kanssa)

Työ JTY:ssä

Yliopiston ulkopuolinen 

työ (mahdollisesti 

vuorottelee JTY:ssä 

tehtävän työn kanssa)

Opiskelija, yht. 

kand.
- opiskelija

tutkimusapulainen, 

tutkimusassistentti

- tilapäisiä 

määräaikaisia 

virkasuhteita, 

tuntityötä

- toimittajan, tutkijan yms. 

tehtävät mediayrityksissä, 

julkisessa hallinnossa, 

kansalaisjärjestöissä etc.

maisteri /

lisensiaatti

- tuntiopettaja, 

opettaja, 

tutkimus- ja 

projektityö JTY:n 

ulkopuolella

- tutkimusassistentti

- apurahatutkija

- tutkijakoulun 

nuorempi tutkija 

(tohtoriopiskelija)

projektitutkija:

- projektitutkija toisen 

johtamassa projektissa 

- projektin vastaava 

tutkija

- määräaikainen tai 

vakituinen virkasuhde

tohtori

- tuntiopettaja, 

opettaja, 

tutkimus- ja 

projektityö JTY:n 

ulkopuolella

- UTACAS-tutkija 

yms.

- lehtori, 

professori

- projektitutkija

- tutkijatohtori 

erikoistutkija (tulev. 

yliopistotutkija):

- projektin vastaava 

tutkija

- suuren 

tutkimushankkeen 

vastaava tutkija, 

tutkimusryhmän johtaja

- määräaikainen tai 

vakituinen virkasuhde

- tutkijan ym. asiantuntijan 

tehtävät mediayrityksissä, 

julkisessa hallinnossa, 

kansalaisjärjestöissä etc.
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Vaikka nimikkeet ovat vuoden 2011 alusta osin vaihtumassa, yllä oleva taulukko 
kuvaa edelleen varsin hyvin yksikössä työskentelevien erilaisia mahdollisia tutkijan urapol-
kuja. Työsuhteiden vakinaistaminen ei ole edennyt vuonna 2007 esitettyjen suuntaviivo-
jen mukaisesti, ja eteneminen vakinaistamisessa edellyttää yliopiston yhteisiä ratkaisuja. 

Muihin yliopistovirkoihin verrattuna yksikön työtehtäville on tyypillistä niiden 
projektisidonnaisuus. Joissakin tapauksessa henkilö voi työskennellä koko ajan JTY:ssä 
(kuvion tummennetulla alueella), mutta tyypillisempää lienee liikkuminen molempiin 
suuntiin (muihin tiedotusopin laitoksen ja yliopiston sekä yliopiston ulkopuolisiin töihin 
ja sieltä takaisin yksikköön). Väitelleiden tutkijoiden määrän kasvaessa liikkuvuus JTY:stä 
muille työmarkkinoille tulee yhä merkittävämmäksi vaihtoehdoksi.

Yksikön monipuolisen osaamisen turvaamiseksi olisi hyödyllistä, jos kaikkien koulu-
tustasojen tutkijatehtäviin saataisiin työntekijöitä myös yliopiston muilta laitoksilta kuin 
tiedotusopista, mielellään myös muista yliopistoista.

Tutkimusyksikkö pyrkii rekrytoinneissaan siihen, ettei projektityö viivästytä perus- 
tai jatkotutkinnon valmistumista. Tarjoamalla vaihtelevia tutkimustöitä pyritään tukemaan 
tutkijan ammattitaidon kasvua. JTY käyttää mahdollisia ylijäämävarojaan henkilökunnan 
menetelmä- ja muuhun täydennyskoulutukseen, samoin akateemisen julkaisutoiminnan 
sekä tutkijoiden konferenssimatkojen tukemiseen.

B. Määräaikaisten projektitutkijoiden palkkaamisesta

B1. Lähtökohtia

Seuraavat seikat otetaan huomioon kaikissa rekrytoinneissa. Eri projekteissa ne saattavat 
painottua eri tavoin:

a) Tehtävän edellyttämät menetelmälliset ja muut tutkijan taidot ja aihealueen    
tuntemus (mm. aikaisempi työkokemus vastaavissa yksikön hankkeissa)

b) Osallistuminen ko. hankkeen suunnitteluun (myös yli vuoden mittaisissa 
projekteissa etusijalla on hankkeen tutkimussuunnitelman itsenäisesti tehnyt 
tutkija).

c) Yksikön aikaisemmissa projekteissa työskennelleiden ja niissä ansioituneiden 
tutkijoiden tutkijantyön jatkuvuuden ja sen pitkäjänteisen suunnittelun tuke-
minen. Tähän liittyy myös työnhakijan motivaatio ja kiinnostus kehittää itseään 
tutkijana sekä valmius ja halukkuus omaksua uusia tutkimusmenetelmiä ja 
aihealueita.

d) Tieteenalayksikön jatko-opintojen tukeminen (nykyisten jatko-opiskelijoiden 
väitöskirjatyön edistäminen ja uusien jatko-opiskelijoiden saaminen)
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e) Tieteenalayksikön opettajien (professorit, lehtorit) tutkimusedellytysten paran-
taminen tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yksikön projekteihin.

f)  Sellaisten uusien tutkijoiden rekrytoiminen, jotka laajentavat ja syventä-
vät yksikön tutkimuksellista osaamista (muilta tieteenaloilta tulevat tutkijat, 
metodi- ja substanssiosaamisen laajentaminen ja syventäminen)

B2. Tutkijan tehtävien täyttäminen

Lähtökohtana täyttämisessä ovat kohdassa B1 mainitut periaatteet sekä täyttöproses-
sin avoimuus, oikeudenmukaisuus ja joustavuus (pyrkimys välttää vaivalloisia muodollisia 
prosesseja silloin, kun yliopiston säännöt eivät sitä edellytä)

Yksikön osalta päätösehdotuksen palkkauksista voivat tehdä
• JTY:n johtaja yksin (nopeaa päätöstä edellyttävät lyhyet työsuhteet ja tuntityö-

määräykset)
• JTY:n johtaja yhdessä ko. projektin vastaavan tutkijan kanssa (alle vuoden 

työsuhteet). Suomen Akatemian tutkimusprojekteissa hankkeen vastaavalla 
tutkijalla on keskeinen rooli tutkijoiden valinnassa.

• JTY:n johtoryhmä (yli vuoden työsuhteet sekä kahta viikkoa pitemmät yksikön 
perusvoimavaroista rahoitettavat työsuhteet)

Lopullisen työsopimuksen hyväksyy tieteenalayksikön johtaja ja pitkissä työsuhteissa 
rehtori.

Kun tutkijan tehtävään on ollut monta hakijaa (avoimen tai sisäisen haun tai Moodle-tut-
kijapankin kautta), tehdyn valinnan perustelut kerrotaan muille kiinnostuksensa osoitta-
neille. 

Tehtävien avoimeksi julistaminen

Yli vuoden työsuhteet ja tarvittaessa lyhyemmätkin työsuhteet ilmoitetaan avoimesti 
haettaviksi tutkimuskeskuksen sisäisen viestinnän kautta (sähköpostitse/ Moodlessa) 
silloin, kun hankkeeseen etsitään uutta työvoimaa).

Tampereen yliopiston henkilöstöohjesäännön niin edellyttäessä ja harkinnan mukaan 
muulloinkin noudatetaan avointa hakumenettelyä (ilmoitukset sähköpostilistojen ja/tai 
muiden tiedotusvälineiden kautta).
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Yksikön sisäinen tutkijapankki Moodlessa

JTY:n Moodleen perustetaan yksikön sisäinen tutkijapankki, johon jokainen yksikköläinen 
voi päivittää tietonsa ja valmiutensa työskennellä yksikön projekteissa. Tietoja käytetään 
”avoimena hakuilmoittautumisena” alle vuoden mittaisiin projekteihin, joita ei julisteta 
haettaviksi. Uusista työtehtävistä kiinnostuneet tutkijat ovat itse vastuussa tietojensa 
ajantasaisuudesta. Moodlen tutkijapankissa voi ilmaista myös valmiutensa täydennys-
koulutustehtäviin.

Alle vuoden mittaisten lyhyiden työsuhteiden täyttäminen

Alle vuoden mittaiset työsuhteet voidaan täyttää ilman sisäistä tai avointa hakua; jois-
sain tapauksessa tosin nekin voidaan ilmoittaa haettaviksi. Esitykset palkkauksista tekee 
tutkimusjohtaja yksin tai yhdessä projektin vastaavan tutkijan kanssa. Lyhyiden työsuhtei-
den täytössä kohdan B1 lähtökohtien lisäksi vaikuttaa tutkijan valmius ryhtyä välittömästi 
työtehtäviin.

Yli vuoden mittaisten työsuhteiden täyttäminen

Yli vuoden työsuhteet laitetaan yksikön sisäiseen tai avoimeen hakuun, ja esityksen 
rekrytoinnista tekee yksikön johtoryhmä.

Palkkataso

Projektitutkijan palkkataso määritetään työn vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumi-
sen perusteella. Yli 6 kuukauden työsuhteissa palkkataso määritetään virallisissa YPJ-ar-
vioinneissa. Palkkaus määräytyy ensisijaisesti tehtävän, ei tutkintotason mukaan; projek-
teihin hakeutuvilla tulee olla etukäteen tiedossa, mikä on kyseisen hankkeen palkkataso.

Projektin ja uuden työtehtävän käynnistysvaiheessa YPJ-arviointeja ei yleensä tehdä, vaan 
työn vaativuustason arvioinnin tekevät projektin vastaava tutkija ja yksikön tutkimusjohtaja. 
Tehtävän vaativuustaso ilmoitetaan aina, kun se julistetaan avoimeen tai sisäiseen hakuun.

Kun kysymyksessä on projektin vastaavan tutkijan tehtävä, käynnistysvaiheen palkka 
määräytyy yleensä palkattavan henkilön aikaisemman vaati- ja henkitason perusteella. 
Tutkimusta avustavissa tehtävissä sekä tutkimustyössä, johon ei liity projektin johtami-
seen ja raportointiin liittyvää vastuuta, vaatitaso voi olla alempi kuin ko. henkilön aikai-
semmassa tehtävässä.
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Journalismin tutkimusyksikkö
Muistio johtoryhmän kokouksesta 

Aika: maanantai 2.5.2011 klo 14–16
Paikka: Virta, luokka 120
Läsnä: Männistö Anssi (kohdasta 4 alkaen), Nikunen Kaarina, Noppari Elina, Pöyhtäri 
Reeta, Raittila Pentti, Reunanen Esa, Ridell Seija (pj.), Seppä Satu

1. Ilmoitusasiat
Todettiin viime johtoryhmän kokouksen 4.4. jälkeen tehdyt palkkaukset: 

• Herkman Juha, tutkijatohtori, 1.8.2011–31.12.2012. Uudet lukemisyhteisöt 
• Maasilta Mari, tutkija, 1.5.–31.10.2011 (50 %) Mamuvaalit 
• Haara Paula, tutkija, 15.4.–31.10.2011, Mainosaikatutkimus, Mamuvaalit, 

Venäjä Suomen mediassa 
• Ala-Fossi Marko, 18.4.–31.7.2011 tuntityömääräys 100 tuntia, Radioiden 

sisältötutkimus 
• Aino Holma, 1.5.–31.10.2011, Radioiden sisältötutkimus

Todettiin, että Meltwater Buzz -lisenssi on hankittu ajalle 1.5.2011–30.6.2013 hintaan 
8500 € + alv, maksajina mamuvaalit, lukulaitepilot, muotiblogit á 1500 €, loput makse-
taan JTY:n kustannuspaikalta.

Päätettiin ehdottaa, että TAUCHIN kanssa yhteinen ideointitilaisuus siirretään alku-
syksyyn: tilaisuus peruuntui huhtikuun viimeisellä viikolla osallistujien vähäisyyteen.

2.  Projektitilanne
Todettiin, että Nextmedia-hankkeen Sanoman kaupunkilehdet -osuutta koskeva sopimus 
on allekirjoitettavana (2 kk lisätyö NextMediaan, 14 000 €). 
Muistutettiin uusien tutkimushankkeiden ideointikokousten ajankohdista: 

• HS Säätiön toukokuun hakuja varten ideointikokous 3.5. klo 14.30.
• SA:n lokakuun hakua varten ”professorikokouksen” ajankohta on vielä päättä-

mättä, P. Raittila lupasi edistää kokousajan sopimista.

LIITE 3: Esimerkki yhdestä 
johtoryhmän kokouksesta
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3. Capcult-projektin palkkaukset JTY:n perusvoimavaroista
Hyväksyttiin Capcult-projektissa työskentelevien tutkijoiden (Ahti Lassila, Mirja Liikka-
nen, Laura Saarenmaa ja Katja Valaskivi) noin yhden kuukauden palkan kultakin vuonna 
2011  maksaminen JTY:n kustannuspaikallta (varat tähän saadaan ko. projektilta JTY:n 
kustannuspaikalle kertyvistä yleiskuluveloituksista).

4. Ehdotus tutkimuskeskuksen perustamiseksi johtokunnalle
Hyväksyttiin luonnos ehdotukseksi Journalismin tutkimusyksikön muuttamisesta CMT:n 
tutkimuskeskukseksi. Keskusteltiin tutkimuskeskuksen nimeämisestä. Keskustelun 
pohjana käytettiin tähän mennessä eniten kannatusta saaneita ehdotuksia JOUCO ja 
JOVI. Perusteellisen keskustelun jälkeen päädyttiin yksimielisesti esittämään tutkimus-
keskuksen uudeksi nimeksi Journalismin ja viestinnän ja median tutkimuskeskus (Tampere 
Research Centre for Journalism, Media and Communication), josta sekä suomeksi että 
englanniksi käytetään lyhennettä COMET.

4. Journalismikritiikkiseminaari 11.11.11 klo 11 (”Yhdestoista hetki”)
Keskusteltiin syksyn 2011 journalismikritiikkiseminaarin toteutusmuodosta ja päätettiin 
ehdottaa järjestämisyhteistyötä CMT:n toiselle tutkimuskeskukselle T7:lle sekä teatteri-
työn oppiaineelle: keskusteltiin seminaariaiheesta, joka sopisi käsiteltäväksi yhtä hyvin 
journalismin kuin teatterinkin näkökulmasta, esim. kevään eduskuntavaalien ajankohtai-
siksi tekemät populismi ja politiikan journalismi sekä yleisöyden tematiikka. Seminaari 
olisi samalla (entisen) Journalismin tutkimusyksikön 15-vuotisjuhlaseminaari ja uuden 
tutkimuskeskuksen avajaisseminaari. 

Päätettiin edistää seminaarivalmisteluja siten, että A. Männistö on yhteydessä teat-
terityön opettajaan Hanno Eskolaan, P. Raittila selvittelee, onko tiedotusopin journalismi-
kritiikin projektiryhmä ensi syksyn opetusohjelmassa (ja kuka sen vetäisi, jos on) ja siten 
myös kritiikkiseminaarin valmisteluissa, ja S. Seppä selvittää seminaarille vaihtoehtoisia, 
teatteri-ilmaisuunkin sopivia tiloja.

5. Kesäseminaari 15.6. 
Päätettiin pitää tutkimuskeskuksen perinteinen vetäytymisseminaari 15.6. ja valita 
teemaksi ”hyvien käytäntöjen jakamisen päivä”: kukin tutkija tuo keskusteluun asioita, 
jotka jossakin omassa tutkimuksessa ovat toimineet ja onnistuneet erityisen hyvin.

6. Muita asioita
• Päätettiin panna Journalismikritiikin vuosikirjan 2012 toimittaja hakuun  

välittömästi.
•  Sovittiin seuraavan johtoryhmän kokousajaksi torstai 9.6. klo 14.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00
Muistion laati Satu Seppä
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Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön/Journalismin tutkimusyksikön/ 
Cometin tutkimusjohtajat 1996–2021
 
Listaus vuodesta 1996 vuoteen 2002 perustuu Helvi Miettisen 14.6.2002 kirjoittamaan 
muistioon.
 
Heikki Luostarinen 20.3.–31.7.1996
 
Ari Heinonen & Risto Kunelius 1.8.–30.11.1996 (viranhoito jaettu)
 
Risto Kunelius 1.12.1996–30.6.1997
 
Pentti Raittila 1.8.1997–28.2.1999
 
Risto Kunelius 1.3.1999–31.7.1999
 
Ari Heinonen, Pentti Raittila & Heikki Heikkilä 1.8.1999–31.7.2001 (viranhoito jaettu 
Heinosen ja Raittilan kesken 28.2.2001 asti sekä Heinosen ja Heikkilän kesken 1.5.–
31.7.2001).
 
Heikki Heikkilä & Esa Sirkkunen 1.8.2001–31.7.2002 (viranhoito jaettu)
 
Janne Seppänen 1.8.2002–31.12.2003
 
Esa Reunanen 1.1.2004–31.12.2006
 
Pentti Raittila 1.1.2007–31.8.2015
 
Katja Valaskivi 1.9.2015–kevät 2019
 
Tutkimusjohtaja Katja Valaskivi toimi COMS-tiedekunnan tutkimuksesta vastaavana 
osa-aikaisena (50 %) varadekaanina vuosina 2017–2018. Silloin pestattiin hänen työpa-
rikseen osa-aikainen tutkimuspäällikkö. Tehtävässä toimi vuoden 2019 loppuun Sanna 
Kivimäki ja vuoden 2020 alusta lähtien Mari Pienimäki.
 
Tieteellisen johtajan nimike perustettiin vuonna 2005, mutta unohdettiin pitkäksi ajaksi. 
Vuoden 2020 alusta se otettiin uudelleen käyttöön, ja tehtävään ryhtyi kahdeksi vuodeksi 
Asko Lehmuskallio.

LIITE 4: Tutkimusjohtajat 1996–2021
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LIITE 5: Tutkimusideakilpailun juliste 
1998

Tutkimusideakilpailujen kautta käynnistyi moni merkittävä tutkijanura. Tässä julistetun vuoden 

1998 kilpailun voitti Karina Horsti.




