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Kristallipallo haussa 
 
Mikä on trendikästä median ja viestinnän tutkimuksessa juuri nyt, ja onko meillä media-
tutkijoilla erityistä painetta välittää siitä? Nämä kysymykset tulivat mieleeni, kun osallis-
tuin hetki sitten Vaasan yliopiston InnoLabin journalismin muutosta käsittelevään we-
binaariin ja Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksen uuteen Studia Generali-
aan, jossa tutkimuskeskuksen omat tutkijat kertovat käynnissä olevista tutkimuksistaan. 
Molemmissa tuli vahva tunne ajassa kiinni olemisen tärkeydestä. Esimerkiksi Tampereen 
luentosarjan nettisivulla todetaan, että ”perinteiset tutkimuskohteet kuten lehdet, ra-
dio, televisio ja elokuva ovat saaneet rinnalleen infrastruktuurien tutkimusta, mediaeko-
logiaa ja datafikaatiota1. Lisäksi mediatutkijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota 
erityisesti ääneen, kuvaan ja laskennallisiin menetelmiin”. Jatkoin pohdiskelua teke-
mällä pienen ja epätieteellisen katsauksen muutamaan alamme englanninkielisen tie-
teellisen lehden tuleviin tai vuoden sisään julkaistuihin teemanumeroihin2, koska ajat-
telen erikoisnumeroiden kertovan jotain siitä, millaiseen tutkimukseen tunnetaan vetoa 
juuri nyt.  

Teemanumerokatsaus osoitti ensinnäkin, että digitaalisuus on läpileikkaava teema 
suurimmassa osassa tarkastelemiani erikoisnumeroita. Taustalla on tietysti digitalisoitu-
misen aiheuttama, jo vuosikymmeniä kestänyt mullistava muutos, johon sopeutuminen 
on yhä kesken sekä käytännön mediatyössä että alan tutkimuksessa. Digitalisoituminen 
on muuttanut alan toimintaympäristöä ainakin sisältöjen, työkäytäntöjen ja talouden 
näkökulmista. Tutkimuksemme liikkuvat nykyään hybridissä mediaympäristössä, jossa 
perinteisen ja esimerkiksi sosiaalisen median sisällöt vaikuttavat toinen toisiinsa  
(Chadwick 2013). Teemanumeroiden kirjoittajakutsuja lukiessa näyttikin siltä, että pe-
rinteisiä median ja viestinnän tutkimusaiheita, kuten esimerkiksi yleisösuhdetta, media-
työtä, sukupuolta, populaarikulttuuria, promootiokulttuuria ja vuorovaikutusta katso-
taan nyt digitaalisuuden aiheuttamien tai tarjoamien muutosten kautta. Havainto sai 
tukea esimerkiksi tämän tyyppisistä teemanumeroiden otsikoista: ”The Ongoing Trans-
formation of the Digital Public Sphere”, ”Reconsidering Innovation: Situating and Evalu-
ating Change in Journalism” tai “Understanding Each Other when Communicating in 
Emerging Technology Mediated Environments.” 

Uusina ja eri lehdissä toistuvina teemoina näkyivät datafikaatio, algoritmit, virtuaa-
lisuus, automaatio, analytiikka, pelillisyys, ihmisen ja koneen vuorovaikutus ja näihin liit-
tyvät mediainnovaatiot. Myös Media & viestinnässä julkaistaan ensi vuonna Dataistunut 
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media -teemanumero, jossa luodataan mediaympäristön ja mediakokemusten muutok-
sia. Teknologiapainotteisuuden lisäksi nyt meneillään oleva koronapandemia nousi esiin 
muutamassa kansainvälisessä teemanumerossa samoin kuin kiinnostus koko ajan ajan-
kohtaista ilmastonmuutosta kohtaan. 

Sosiaalisen median tutkimus näyttäisi myös olevan edelleen nousussa. Sitä halutaan 
katsoa nyt esimerkiksi yhteiskunnallisen koheesion ja ihmissuhdeverkostojen näkökul-
mista. Lisäksi kiinnostuksen kohteina ovat entistä enemmän sosiaalisen median niin sa-
notut influensserit sekä yrittäjät ja näiden toimintastrategiat. Näiden lisäksi teemanu-
meroissa esiintyvät sosiaalisen median osaltaan mahdollistamat informaatiovaikuttami-
nen, valeuutiset ja vaihtoehto- tai vastamediat. 

Edellä kuvattuja muutoksia ja journalismin alan tulevaisuutta pohdittiin myös Inno-
Labin toimittajille ja tutkijoille suunnatussa tilaisuudessa, jonka asiantuntijapuheenvuo-
roissa tulivat esiin muun muassa yleisösuhteen muutos virtuaalisen tai lisätyn todelli-
suuden sovellusten ja joukkoistamisen näkökulmista sekä uudet pelillisyyttä ja tekoälyä 
hyödyntävät teknologiset sovellukset journalismissa. Kriittisenä näkökulmana esitettiin, 
että journalismi on yhä liiaksi kiinni vanhoissa käytännöissä, vaikka sen toimintaympä-
ristö on muuttunut radikaalisti. Pelkästä uuden teknologian hyödyntämisestä haluttiin 
päästä eteenpäin kohti syvempää uudistumista arvojen ja käyttökontekstien tasolla esi-
merkiksi miettimällä, missä kaikkialla mediaa käytetään ja millaisia motivaatioita käyt-
töön voi liittyä. 

Tunnustan, että trendeistä puhuminen on yleensä aiheuttanut itselleni lievästi kiu-
saantuneen olotilan, koska en ole koskaan kokenut olevani uuden tutkimuksen aallon-
harjalla kulkija tai teknologian nopea omaksuja. Ehkä meidän kaikkien ei tarvitsekaan 
olla. Sitä paitsi kenelläkään ei ole kristallipalloa näyttämään, mikä tutkimusaihe milloin-
kin nousee yhtäkkiä kiinnostuksen kohteeksi. Näin on käynyt esimerkiksi uskontotieteille 
2000-luvulla (Vuola 2016), kun on peräänkuulutettu selityksiä uskonnon roolista radika-
lisoitumisen ja terrorismin lisääntymiseen (Malkki 2016). Onneksi teemanumerokat-
saukseni perusteella näyttää myös siltä, että trendien ulkopuolistakin tutkimusta kaiva-
taan, jos tällaisiksi voi luokitella esimerkiksi toimijuuden, vallan tai marginaalisten yhtei-
söjen tutkimisen. Tai miltä kuulostavat esimerkiksi seuraavat teemanumero-otsikot: 
”Encounters with Western Media Theory” tai ”Celebrity status, fields and value”? 
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