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Lukijalle

”Tarvitaan jokaisen henkilökohtaista päätöstä vaalia terveitä elä-
mäntapoja ja median rummutusta siihen kannustamiseksi”, kir-
joitti eräs lääkäri kesällä 2013 valtakunnan suurimman sanoma-
lehden yleisönosastossa. Onhan ”terve ihminen yhteiskunnan te-
hokkain voimavara”, perusteli kirjoittaja tätä vaatimustaan.

Näkemyksen taustalla kumpuavat kaiut vuosisatain takaa. 
Pienen ja vähäväkisen Suomen tärkeimmäksi voimavaraksi on 
aina asetettu kansalainen, jonka on toivottu olevan terve ja vah-
va. Tämän kansalaisen arvo on nähty juuri taloudellisessa tuotta-
vuudessa. Etenkin yhteiskunnan kriittisinä aikoina julkinen puhe 
kansanterveydestä voimistuu ja saa vaativia sävyjä. ”Median rum-
mutus” on nähty välineenä tuon terveyskansalaisen valmentami-
seen. Koska henkilökohtainen elämäntapaohjaus tulisi ylettömän 
kalliiksi, on tiedotusvälineet valjastettu terveysvalistuksen airu-
eiksi. Raittiusliike, tuberkuloosin torjuntatyö, tupakkalakien edis-
täminen, sukupuolipuolivalistus, Pohjois-Karjala-projekti ja lu-
kuisat rokotuskampanjat ovat kaikki käyttäneet joukkotiedotus-
välineitä eli lehtiä, radiota ja televisiota sanomansa levittämiseen.

Potilaan Lääkärilehdessä kolumnia kirjoittava lääkäri Raimo 
Puustinen kertoi käyvänsä ajoittain kirjaston terveyslehtihyllyil-
lä tutustumassa, mistä hänen potilaansa ammentavat terveys-
tietonsa ja -käsityksensä. Puustinen törmää jatkuviin käskyihin: 
Nujerra, taita, lopeta, voita, uskalla, liiku, jumppaa, punnerra, 
vahvista. Hän kysyy, miksi pääosin naisten toimittamat ja naisten 
lukemat terveyslehdet tulvivat tätä käskyttämistä. ”Onko ter veys 
naisille käskyjä ja niiden suorittamista?” Puustinen kysyi (PLL 
27.5.2014).

Terveyden tavoittelu on vaikeaa senkin vuoksi, että terveyden 
määrittely synnyttää enemmän kiistoja kuin hyväksyntää. Usein 
terveys kuvaillaan sairauden poissaoloksi, vaikka aniharva meistä 
lienee täysin vaivoja vailla. Terveyden määrittelyyn onkin liitetty 
toimintakykyisyyden määreitä, jotka johtavat vielä monimutkai-
sempaan ja hyvin kulttuurisidonnaiseen pohdintaan. Kivulloinen 
monisairas voi löytää arjestaan paljon hyvää ja elämisen arvois-
ta, mutta luulosairaalle eivät riitä mitkään tutkimukset vakuutta-
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maan hänen olevan terve. Terveeksi itsensä tuntevaa lihavaa ih-
mistä varoitellaan lukuisista sairausriskeistä, joista hänen pitäisi 
olla alati huolissaan. Laiha tyttö puolestaan joutuu kuulemaan 
olevansa matkalla anoreksiaan.  Koska terveyskäsitys on vahvasti 
kulttuurisidonnainen, myös terveysviestintä on eri maissa ja kult-
tuureissa erilaista. Kulttuurierot näkyvät esimerkiksi siinä, miten 
avoimesti ihmiset kertovat omista sairauksistaan julkisuudessa. 
Meillä Suomessa asenteet ovat väljentyneet ja sairauksien stigma, 
häpeäleima, hellittänyt niin paljon, että ajoittain mediaa seurates-
sa kokee suoranaista kiusaantumista tai jopa ärtymystä siitä, mi-
ten huolettomasti julkkikset puhuvat omista tai lastensa sairauk-
sista. Länsinaapurissa Ruotsissa menestyskirjailijan syöpäsairaut-
ta voi seurata sanomalehden kolumnipalstalta. Itärajan takana 
Venäjällä puolestaan skandinaavinen avoimuus oudoksuttaa; siel-
lä julkkikset eivät noin vain avaudu mediassa sairauksistaan tai 
suostu vaikkapa valistuskampanjoiden keulakuviksi. Myös meillä 
Suomessa sairaudet ja ongelmat ovat julkisuusstatukseltaan erilai-
sia: alkoholismistaan tai psyykkisestä sairaudestaan moni suostuu 
kertomaan lehtihaastattelussa vain kasvottomalla nimimerkillä, 
mutta esimerkiksi syöpä ei enää ole niin stigmatisoiva kuin vielä 
1900-luvun lopulla.

Journalismi sekä kertoo ympäröivästä maailmasta että muok-
kaa yhteisöjen asenneilmastoa ja toimintakulttuuria. Terveys jour -
na lismi paitsi kuvailee sairauksia ja tuo julki potilaan äänen, myös 
antaa sairauksille kuvastoa ja käsitteitä. Määrit te lemällä sairau-
den journalismi tulee samalla määritelleeksi terveyden.  Media on 
olennainen osa modernin terveystietoisuuden rakentumista ja 
vah vis tumista, eikä media toimi vain terveystuotteiden mainon-
nan alustana tai perinteisenä terveysvalistajana. Esittämällä mikä 
on terveellistä ja mikä ei ole, media luo normaaliuden ja kelvolli-
sen elämän ihanteita. Onkin aiheellista kysyä, millaisen yhteiskun-
nan ja elämäntavan varaan nykyinen terveysjournalismi rakentuu?

Keskustelu terveysjournalismista alkaa useimmiten juuri ter-
veysvalistuksesta. 

Asiantuntijahaastattelut sairauksista ja niiden hoidoista sekä 
ammattilaisilta kerätyt vinkit sairauksien ehkäisyistä ja terveel-
lisistä elämäntavoista tunnistetaan helposti. Samoin niin sanotut 
sairaustarinat, joissa sairaudesta tai vammasta kärsivä ihminen 
avautuu julkisesti kokemuksestaan.  Terveysjournalismi pitää si-
sällään kuitenkin paljon muutakin kuin vain sairauksien ehkäisyä 
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ja hoitoa. Vasta keskustelun johdattaminen sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamishankkeisiin tai uuden sairaalaan rakentami-
seen saa aikaan ahaa-elämyksen: politiikasta, rahasta ja vallasta 
puhuminen on sekin terveysjournalismia. 

Vaikka kysymys voi äärimmillään olla elämästä ja kuolemas-
ta, terveysjournalismissa on samat lainalaisuudet kuin yleen-
sä journalismissa. Geriatrian professori Timo Strandberg valitti 
Lääkärilehden pääkirjoituksessa (24/2013), ettei media ole riittä-
västi noteerannut Maailman terveysjärjestön, WHO:n, asettamaa 
tavoitetta vähentää ei-tarttuvien tautien, kuten verenpainetaudin, 
aiheuttamia kuolemia. Strandberg totesi: ”Verenpaine on tiedon-
välityksen kannalta vanha tylsä juttu, jonka ohi ajaa milloin mi-
käkin geenitiedon nippeli”. Mediakritiikissä Strandberg osui ai-
van oikeaan; mediassa uutuus on uutinen. Uudet taudit ja uudet 
hoidot ajavat journalismissa aina ohi vanhojen tuttujen vaivojen. 
Vanha vaiva toki kelpaa uutiseksi, mikäli siihen keksitään ihka 
uusi hoitokeino. Uutisarvoista on myös poikkeaminen tutusta tai 
odotetusta. Kun sairastumme, odotamme saavamme parannusta 
tai ainakin lievitystä vaivaamme terveydenhuollosta. Ongelmat, 
epäonnistumiset ja resurssipula ovat siten uutisia. ”Leikkaus on-
nistui eilen Keski-Suomen keskussairaalassa” -otsikko kertoi-
si jostain todella vakavasta asiaintilasta. Strandberg on oikeassa 
siinä, ettei lääkehoidolla lähes aina kuriin saatavaa ja ikääntyvän 
väestön yleisesti potemaa verenpainetautia kohtaan tunneta me-
diassa samanlaista kiinnostusta kuin niitä tauteja kohtaan, joista 
löytyy vielä tutkittavaa tai ristiriitaisuuksia. 

Mediassa taudit ja niiden hoito saavat aina suuremman huo-
mion kuin terveyden edistäminen. Tavalliset ja tututkin taudit ja 
tautiriskit keräävät ihmisten huomion, etenkin jos niihin liittyy 
pelottavuutta tai uutuutta. Tämä on seurausta journalismin pyr-
kimyksestä tuottaa uutisia ja kerätä yleisön huomio hätkähdyttä-
villä otsikoilla. Terveyden edistäminen tuottaa harvoin yhtä vetä-
viä otsikoita kuin pelottava sairaus. Tästä juontuu kirjamme ni-
mikin: Tautinen media. 

Kirja kokoaa yhteen suomalaista terveysjournalismin tutkimus-
ta, mutta avartaa katseen myös muuhun mediavälitteiseen ter-
veysviestintään.  Ensimmäinen osa Terveysviestintä NYT johdat-
taa lukijan huomaamaan terveysjournalismin muutokset ja pai-
kan osana terveysviestintää. Ensimmäisessä luvussa YTT Sinikka 
Torkkola analysoi, miten terveysviestintää hallinneet asiantunti-
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jat odottavat terveysjournalismin välittävän ensisijaisesti oikea-
ta ja objektiivista tietoa terveydenhuollosta ja lääketieteestä sekä 
palvelevan terveyden edistämisen päämääriä. Medioituminen eli 
median tunkeutuminen kaikille elämänalueille ja median käy-
tön kasvu on kuitenkin horjuttamassa perinteisiä valta-asemia. 
Torkkolan mukaan terveyden ja sairauden medioituminen muut-
taa paitsi terveyden edistämisen, sairastamisen ja hoitamisen käy-
täntöjä myös terveyksiä ja sairauksia itseään. Ulla Järven luvus-
sa aprikoidaan, miksi mediaa kiinnostavat taudit enemmän kuin 
terveys.  Syiksi nähdään sairauden poikkeuksellisuuteen liittyvät 
uutismaiset elementit ja uhkaavaan sairauteen sisältyvä drama-
tiikka. Myös taloudella ja politiikalla on osansa sairauksiin keskit-
tyvässä journalismissa. Sairausjournalismi juontaa juurensa pait-
si kaikelle journalismille tyypillisestä kerrontatavasta, myös ter-
veysviestinnän historiasta, johon luvussa luodaan lyhyt katsaus. 

Kirjan toisessa osassa, Mitä on terveysviestin takana, keski-
tytään analysoimaan tarkemmin mediakerrontaa. FL Vienna 
Setälän monitieteisessä tutkimusotteessa katse kohdistuu tiedo-
tusvälineiden välittämään terveyskuvaan. Hän kuvailee niitä me-
dian esittelemiä arkkityyppejä, joihin tiedotusvälineissä liitetään 
tietynlaisia mielikuvia ja olemisen tapoja.  Setälän mukaan terve-
ys tiivistyy joukkoviestinnässä konkreettisiin elintapoihin, kehon 
biokemiaan ja kuluttamiseen. YTM Anna-Maria Mäki-Kuutti on 
puolestaan analysoinut television lääkärisarjoja, joiden kautta 
hän havainnoi yksilön ja yhteisön suhdetta. Eri aikakausina lää-
kärisarjoissa on katsojia puhuteltu eri tavoin. Varhaisten lääkäri-
sarjojen tiedeusko ja valistushenki ovat vaihtuneet yksilöllisyyden 
ja kuluttamisen korostukseen.

Kirjan kolmas osa on omistettu aiheelle Terveysviestintä sosi-
aalisessa mediassa. Terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat jou-
tuneet uusien haasteiden eteen, kun internet tarjoaa vapaan ka-
navan erilaisille mielipiteille. FT Merja Drake muistuttaa, että 
vaikka internetin tiedonhankinta sisältää joitakin karikkoja, on 
kansalaisten aktiivisesta tiedonhankinnasta ja sisällöntuotannos-
ta koitunut myös paljon hyötyä. Drake tyypittelee erilaisia ter-
veystiedon etsijöitä ja käyttäjiä, heidän motiivejaan ja internetin 
käyttötapojaan.  Kehittämispäällikkö Eija Hukka huomauttaa, 
että nykyisin internetissä olevia sisältöjä ei niinkään haeta, vaan 
ne "löydetään" joko hakukonetta käyttäen tai omien verkostojen 
kautta. Organisaatioiden ylläpitämien, usein vielä aika staattisten, 
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verkkosivujen löydettävyys vähenee sitä mukaa, kun sosiaalises-
ti tuotetun sisällön osuus verkkosisällöissä kasvaa. Hukka antaa 
vinkkejä terveyden parissa toimiville organisaatioille sosiaalisen 
median haltuunottoon. Hän löytää viranomaisille ja terveyden-
huollon asiantuntijoille monia luontevia paikkoja tulla mukaan 
aktiivisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi.

Neljäs osa kirjassa esittelee terveysviestinnän käytännön toimi-
joita yhteisotsikolla Terveysviestinnän arkea. Teemaan johdattaa 
Ulla Järven artikkeli terveystiedon tuottajista, jotka pyrkivät, pää-
sevät tai joutuvat median agendalle. Yhteiskunnan eri tahot, or-
ganisaatiot ja niissä toimivat ihmiset ovat eri asemassa suhteessa 
tiedotusvälineisiin. Toisia halutaan haastatteluihin ja kuviin, toi-
set pyrkivät olemaan julkisuudesta poissa hinnalla millä hyvänsä. 

Toimittajien tavoite on tavoittaa juttuihinsa parhaat mahdol-
liset haastateltavat, jotta lukijat saisivat jutuista haluamansa, oli 
se sitten tietoa, mielipiteitä tai tunteita. TtM Mervi Korhonen on 
haastatellut Savon Sanomien lukijoita ja havainnut, etteivät toi-
mittajat aina onnistu tavoittamaan lukijoitaan parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Erilaiset lukijat eivät nimittäin välttämättä ymmär-
rä kaikkia terveystermejä.

Median toimijat eivät ole yhdenvertaisia eikä edes objektiivi-
suuteen pyrkivä journalismi voi kohdella kaikkia toimijoita sa-
moin pelisäännöin. Etenkin lapset ja nuoret nähdään helposti 
vain viestinnän kohteina, ja heidän asioistaan uutisoidaan hyvin 
ongelmalähtöisesti. Mitä pitää muistaa, kun mediahuomion koh-
teeksi joutuu alaikäinen lapsi tai nuori? Tästä kirjoittaa toimittaja 
Ulla Ojala, joka on kirjoittanut Lastensuojelun keskusliiton op-
paan lasten haastattelijoille ja kuvaajille. Tämän kirjan artikkelis-
sa hän neuvoo, millainen sananvapaus voisi olla alaikäisillä.

Lääkäri Ulla Ahlmén-Laihon artikkelissa puolestaan pohditaan 
lääkärin sananvapauden rajoja ja lääkärin esiintymistä mediassa. 
Ahlmén-Laiho toimi Journalistin ohjeita tulkitsevan Julkisen sa-
nan neuvoston yleisöjäsenenä kolme vuotta ja tutkii nykyisin lää-
kärien ja median suhteita. Lääkärithän ovat kysyttyjä terveysjour-
nalismin asiantuntijoita, mutta heitä toisaalta sitoo vaitiolovelvol-
lisuus, toisaalta velvoittaa avoimuuteen suuren yleisön tiedontarve. 
Julkisuuden ja asiantuntijuuden suhdetta joutuu pohtimaan myös 
yliopiston tiedottaja. Helsingin yliopiston tiedottaja Päivi Lehtinen 
kertoo omasta roolistaan tutkijan, toimittajan ja suuren yleisön 
välissä toimivana tiedeviestinnän asian tuntijana. Julkisuuden mo-
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net kasvot saivat kokea ne asiantuntijat, jotka pyydettiin mukaan 
vuonna 2010 esitettyihin Ylen MOT-ohjelmiin, joissa kyseen-
alaistettiin vallitsevat käsitykset eläinrasvojen vaarallisuudesta ja 
kolesterolia alentavien statiinien hyödyistä. Toimittajien, Tuula 
Vainikaisen ja Ilpo Salosen, artikkelissa kuvataan, mitä tapahtui, 
kun muut tiedotusvälineet innostuivat jatkamaan aiheen käsit-
telyä ja kärjistämään tiede maail man sisäistä vastakkainasettelua.  
Vastakkain asetettiin paitsi lää kärit ja tutkijat keskenään, myös tie-
teellinen tutkimus ja yksittäiset mielipiteet sekä potilaiden kerto-
mukset.  Kirjoittajat muun muassa kysyvät, ottiko yleisradioyhtiö 
riittävästi huo mioon, millaisia seurauksia kansalaisille voimak-
kaasti tunteisiin vetoava journalismi voi aiheuttaa.

Tautinen media -kirja etenee näin yleisestä yksityiseen – tutki-
muksen teorioista tulkintoihin ja käytäntöön. Kirjoittajien pyrki-
myksenä on syventää tietoa mediavälitteisestä terveysviestinnäs-
tä ja tarjota sen yleisölle uusia näkökulmia median seuraamiseen 
ja journalismin tulkintaan. Tiedotusvälineiden toimintatapoihin 
ja journalismin lainalaisuuksiin perehtymällä saa jokapäiväises-
tä viestinnästä enemmän irti. Viestinnässä ei kannata alistua pel-
käksi kohteeksi, siihen kannattaa osallistua itsekin. Toivottavasti 
osallistuminen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ei enää pelota 
ketään, vaikka fiksu kriittisyys on somessakin tarpeen. Toivomme 
kirjamme yleisön seuraavan tämän jälkeen mediaa – jos ei 
ihan uusin silmin – niin ainakin tarkempien silmälasien läpi. 
Medialukutaito on elintärkeä kansalaistaito.

Tautinen media -kirjan työryhmä on saanut tutkimukseen ja 
kirjoittamiseen yhteisen apurahan Kansan Sivistysrahastolta. 
Lisäksi kirjoittajista Ulla Järvi on saanut työtään varten apura-
han Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastolta. 
Anna-Maria Mäki-Kuutti on kirjoittanut Emil Aaltosen säätiön 
nuoren tutkijan apurahalla. Apurahan myöntäjille tuesta lämpi-
mät kiitokset!

Salossa 26. kesäkuuta 2014

Ulla Järvi


