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HeaRT eli Health Reporting Training
Project on kaksivuotinen Leonardo
da Vinci- ja Grundvig-ohjelmiin
kuuluva projekti, jonka tuloksia
pyritään hyödyntämään laajasti.
Yhtenä projektin rahoittajana on
Koulutuksen, audiovisuaalialan
ja kulttuurin toimeenpanovirasto
EACEA (Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency). Virallisesti projekti käynnistettiin marraskuussa 2010, ja sen tarkoituksena
on kehittää toimittajien ammatillista
koulutusta terveysjournalismin
alalla.

Terveysjournalistien
koulutus
kesä 2012

Terveysjournalisteille, yleistoimittajille, journalistiikan
opiskelijoille, päätoimittajille ja kustantajille
Terävöitä erikoisosaamistasi ja -tietojasi!

Suomi
Työterveyslaitos
Puhelin: +358 30 474 2559

| Sähköposti: sari.virta@ttl.fi

• Seitsemän koulutuspakettia seitsemässä kumppanimaassa
• joustavia koulutuspaketteja, joiden kesto vaihtelee puolen 		
		 päivästä yhden ja kahden päivän koulutuksiin

Näiden koulutusten järjestämiseen on saatu rahoitusta
Euroopan komissiolta. Esite edustaa ainoastaan
julkaisijansa näkemyksiä, eikä komissio vastaa tässä
esitettyjen tietojen käytöstä millään tavoin.

• tarjolla räätälöityä
		työpaikkakoulutusta

Terveysjournalistien
koulutus
kesä 2012

• Myös verkkomateriaaleja

Järjestetään
seitsemässä
kumppanimaassa:
Viro, Suomi, Saksa,
Kreikka, Romania,
Espanja ja Britannia
Osallistujille
maksuton!

HeaRT eli Health Reporting Training Project 2010–2012

Terveysjournalismin koulutuksen asema Euroopassa
HeaRT-tutkimuksessa saatiin selville, että eri Euroopan maissa oli yhteensä 77 terveysjournalismia käsittelevää
koulutuskokonaisuutta. Muihin akateemisiin tutkimusaloihin verrattuna määrä on erittäin vähäinen. Amk-, kandidaatin- ja maisterintutkintoja oli tarjolla ainoastaan Itävallassa, Saksassa, Tšekissä, Portugalissa, Romaniassa,
Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Sähköinen kurssitietokanta on osoitteessa www.project-heart.eu.

Terveysjournalistien kyselytutkimuksen tulokset

• Elintaso, kaupallisuus ja terveys     

Järjestetään Suomessa

Tarkastelun kohteena ovat sekä kansanterveydelliset ongelmat että inhimillisesti kiinnostavat
kertomukset ja terveydenhoidon ja sairauden vaikutukset yksilön ja perheen tasolla. Samalla keskustellaan myös kaupallisuuden eettisistä kysymyksistä, vaikeuksista lähestyä lääketieteellisiä
yhteisöjä sekä yleisön rajalliseen tietoon liittyvistä riskeistä.

• Terveydenhuolto ja politiikka
Terveys on väistämättä poliittinen aihe monilla tasoilla: tarkastelun kohteena ovat terveyteen ratkaisevasti vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, eri sairauksiin kohdistettujen resurssien priorisointi, kyseisen maan poliittiset päätökset sekä paikallisiin terveydenhuollon uudistuksiin, terveydenhuollon saatavuuteen ja kohtuulliseen hintaan liittyvä politiikka.

• Terveyteen liittyvät erot ja eriarvoisuus
HeaRT-tutkimus sisälsi 176 eurooppalaiselle terveysjournalistille seitsemässä osallistujamaassa tehdyn kyselyn.
67 prosenttia toimittajista vastasi, etteivät he olleet koskaan saaneet erillistä koulutusta terveysjournalismiin.
Kuitenkin 52 prosenttia vastaajista piti lisäkoulutusta tarpeellisena ja 47 prosenttia suotavana.
HeaRT-tutkimuksessa journalistit nimesivät aihealueita, joista he toivoisivat järjestettävän koulutusta. Näiden tulosten perusteella kunkin maan journalistien tarpeisiin on räätälöity koulutuspaketteja.

Tietoa terveysjournalisteille
• Lääketieteen tutkimus ja ymmärtäminen
Toimittajien eniten toivoma aihe. Yleiskatsaus metodologian perusasioihin ja lääketieteellisten
tutkimusten kriittisen lukemisen edellytykset.

Aina keskustelua herättävä aihe on terveydenhuollon saatavuuden ja resurssien kohdentamisen
”oikeudenmukaisuus”. Epäsuhtaa voidaan havaita sekä paikallistasolla että kokonaisten alueiden
välillä (maaseutu- ja kaupunkialueet, kansalliset vähemmistöt jne.) ja erilaisten yhteiskuntaryhmien välillä (yhteiskuntaluokka, etninen alkuperä, kulttuuri jne.).

• Julkisen terveydenhuollon toiminta
Tarkastelun kohteena on julkisen terveydenhuollon laajuus ja sen resurssien riittävyys Euroopan
eri maissa. Luodaan yleiskuvaa oman maan terveydenhuoltojärjestelmästä. Keskustelua käydään
myös siitä, miten yksityissektori voi vaikuttaa maan terveydenhuoltojärjestelmään.

Taitoa terveysjournalisteille

• Terveystaloustiede
Terveydenhuollon toimiala ei aina vastaa tarpeisiin, tai terveydenhuoltoa ei aina ole saatavilla, vaikka saatavuutta pidettäisiin ihmisoikeutena. Tarkastelun kohteena ovat talouden ja liiketoiminnan
merkitys suhteessa yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, tehokkuuteen ja toimivuuteen.

• Terveydenhuollon laatu ja suorituskyky
Miten arvioidaan terveydenhuollon laatua ja suorituskykyä esimerkiksi kustannussäästöjen ”taloudellisuuden” kannalta tai laajemmasta tehokkuus- tai toimivuusnäkökulmasta? Mitkä ovat
näiden aiheiden popularisoinnin haasteet? Kysymyksiä tarkastellaan monipuolisesti: yksityisen
ja julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajien, markkinakilpailun puolestapuhujien ja potilaan
näkökulmista.

• Terveyspolitiikka
Terveyspolitiikan määritelmä ja sen eri tasot (globaali, kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen).
Lisäksi tarkastellaan kliinis-hoitavaan lähestymistapaan perustuvan terveyspolitiikan ja kansanterveydelliseen näkökulmaan perustuvan terveyspolitiikan eroa. Kansanterveydellistä lähestymistapaa ei usein ymmärretä, mutta pitkällä aikavälillä se voi vähentää riippuvuuttamme parantavasta lääketieteestä.

• Eturistiriitojen arviointi
Eturistiriidat eri ilmenemistasoilla: poliittiset ja rahoitukseen liittyvät intressit vaikuttavat lähteisiin ja asiantuntijalausuntoihin, mainonta vaikuttaa päätoimittajiin ja uutismediaan. Usein
eturistiriitojen takaa löytyy lääketeollisuus.

• Lääketieteellisten tutkimusraporttien tulkinta

Järjestetään Suomessa

Koulutuksessa pyritään edistämään lääketieteellisten tutkimusten tulkinnan perusperiaatteiden ymmärtämistä ja esitellään hyviä tiedonlähteitä.

• Tilastotieteen perusteet     

Järjestetään Suomessa

Koulutuksen etuna on lähiopetus, jossa tarkoituksena on selittää tilastollisia menetelmiä maallikoille siten, että he voivat samalla esittää kysymyksiä ja menetelmiä voidaan havainnollistaa.

• Sairaanhoitopiirien ja muiden vuosikertomusten ymmärtäminen
Joistakin yhteisistä piirteistä huolimatta terveyspalvelujen rakenteet vaihtelevat valtavasti Euroopan eri maissa. Tarkastelun kohteena on oman maan järjestelmä.

• Globaali terveys

• Multimediajournalismi

Kilpailevat intressit, ideologiset ristiriidat ja erilaiset poliittiset lähestymistavat ovat aina mukana,
kun tarkastellaan globaalin terveyden uutisointia. Lähestymistavoissa on merkittäviä eroja sekä
keskeisten globaalien toimintaelinten välillä että sosioekonomisesti erilaisten maiden välillä.

Koulutuksessa opetetaan TV- ja radiojuttujen muokkaamista verkkosivuille ja podcastinga
varten, painettujen artikkelien laajentamista webbireportaaseiksi sekä sosiaalisen median
käyttöä.

