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• Toimittaja, freelancer
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• Yhteiskuntatieteiden maisteri, UTA 2009
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puheenjohtaja 2015 

– Hallituksen jäsen 2011
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Taustaa

• Journalisti-lehti 7.11.2013

”Tuliko toimittajista puoskareiden sylikoiria”

• Vika ei silti aina ole toimittajissa



Vaikeimmat haastateltavat

• Lääkärit (ja opettajat)
• Syyt:

– Puhuvat toimittajasta 3. persoonassa

– Istuvat Isä-Jumalasta seuraavina (omasta mielestään)

– Tietävät ja osaavat kaiken (omasta mielestään)

– Kirjoittavat paremmin kuin minä (niinpä niin)



Tyhmät toimittajat

• Ne ei tiedä mistään mitään

• Jutuissa on epätarkkuuksia

• Jutuissa haastatellaan vääriä ihmisiä

• Juttuihin valitaan ihan väärät näkökulmat



Millainen on hyvä toimittaja?



Unelmien haastateltava

• Vastaa haastattelupyyntöön heti

• Vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä mukaan

• Suosittelee tarvittaessa muita asiantuntijoita

• On rohkea ja varma asiastaan

• On sanavalmis

• Ei briljeeraa, esittää asiat ymmärrettävästi

• Tarkistaa jutun heti

• Ei tee yhtään (turhaa) korjausta



Erot ja yhtäläisyydet

• Lääkärit pelastavat henkiä

• Mutta niin voi tehdä mediakin

• Lääkäreillä on tietoa, medialla välineet sen 

levittämiseen



Toimitusten realiteetit

• Kiire
• Aikaa on vähän, työtä paljon

• Toimittaja ei ole kaikkien maailman 

asioiden asiantuntija
• Siksi hän haastattelee sinua

• Autetaan, ei kampiteta

• Lehtiä pitää myydä
• Siksi ei aina voi olla vain kuivan asiallinen



Onko konsensus mahdollinen?

• Toisen kunnioitus
• Lääkäri tuntee lääketieteen, toimittaja välineensä, yleisönsä ja 

lehtikielen

• Avoimuus
• ”En alennu vastaamaan” ei edistä asiaa

• Sidokset selkeästi esiin

• Todellinen asiantuntijuus
• Ääneen se, joka tietää. Ei se, joka istuu korkeimmalla pallilla



Onko konsensus mahdollinen?

• Tunnistetaan julkaisukanavan vaatimukset
• Sanomalehti ei ole tieteellinen julkaisu

• Tunnistetaan yleisö
• tavalliset ihmiset, eivät kollegat ja tutkijat

• Tarkistetaan vain asiavirheet
• Ei sanamuotoja, ei sanajärjestystä, ei jutun rakennetta eikä ikinä 

koskaan otsikkoa



Toimittajia ja lehtiä on joka lähtöön,

niin kuin lääkäreitä ja vastaanottojakin



Kiitos!

• hanna.e.hyvarinen@gmail.com


