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Terveysjournalistit tarvitsevat lisää koulutusta
Tyypillinen eurooppalainen terveysjournalisti on korkeakoulututkinnon
suorittanut 31–50-vuotias nainen, joka työskentelee mediayhtiön
palveluksessa ja jolla on yli kuuden vuoden kokemus terveysaiheiden
raportoinnista. Hän ei kuitenkaan ole saanut erityistä
terveysjournalismin koulutusta. Tämä selviää kuudessa EU-maassa
tehdystä kyselystä.
EU-rahoitteisen, terveysjournalismia kehittävän HeaRT-projektin kysely kokosi
146 suomalaisen, englantilaisen, virolaisen, saksalaisen, kreikkalaisen ja
romanialaisen journalistin näkemyksiä terveysjournalistien profiilista,
kokemustasosta ja koulutuksesta.
Kyselyn mukaan 81 % terveysjournalisteista pitää terveysaiheiden käsittelyä
uutismediassa hyvänä tai kohtuullisena, mutta vain 7 % erinomaisena. Virossa ja
Suomessa tulokset olivat positiivisimpia. Vähiten mediatilaa saavat globaali
terveys, terveystaloustiede ja terveyserot. Vain terveyskuluttamiseen ja
elämäntapaan liittyviä aiheita käsiteltiin vastaajien mukaan sopivasti kaikissa
maissa. Terveyserojen, terveystutkimuksen ja -tieteen sekä terveyspalvelujen
käsittelyä mediassa ei pidetty kovinkaan laadukkaana.
Suurimmiksi esteiksi ja ongelmiksi terveysaiheiden raportoinnissa journalistit
näkivät sen, että terveysalalla vain harvat toimijat (esim. lääkärit, asiantuntijat)
haluavat antaa tietoa tai puhua medialle. Toinen ongelma oli, että monet
terveysalan yritykset ja vaikuttajaryhmät pyrkivät vaikuttamaan terveysaiheiden
käsittelytapoihin.
Monet niistä vastaajista, jotka kertoivat saaneensa terveysjournalismin
koulutusta, olivat suorittaneet pikemminkin terveysalan kuin terveysjournalismin
opintoja. Kyselyn tulokset ovat samassa linjassa aikaisemman HeaRT-projektissa
tehdyn tutkimuksen kanssa. Siinä havaittiin, että terveysjournalismin koulutusta
on Euroopassa tarjolla niukasti.
Jatkokoulutustoiveita kysyttäessä suurin vastaajajoukko toivoi lisää tietoa siitä,
miten raportoida lääketieteellistä tutkimusta. Tätä seurasivat terveystaloustiede
ja terveyspolitiikkaan ja -periaatteisiin liittyvät asiat. Julkisin varoin rahoitetun
terveydenhoidon toimivuus ja terveyserot kiinnostivat vain harvoja vastaajia.
Journalistit olivat kiinnostuneimpia kehittämään taitoaan arvioida eri tahojen
eturistiriitoja, toiseksi kiinnostavinta oli lääketieteellisien tutkimusraporttien
tulkinta ja kolmanneksi tilastojen ymmärtäminen. Aikapula, ajantasaisen
tilastotiedon puute, vaikeudet tilastojen tulkinnassa sekä lääketieteellisen
koulutuksen puute olivat journalistien tunnistamia työn esteitä.
Kiinnostavimmat koulutustavat olivat kansalliset konferenssit (80 %) ja
workshopit (81 %), verkkoraportit, tiedotteet ja vinkkilistat (77 %) sekä kirjat ja
oppaat (73 %). Vain 47 % valitsisi verkkokursseja, 34 % podcasteja ja 35 %
webcasteja.
Tuloksia käytetään yhdessä aikaisemmin tehdyn kyselyn ja kirjallisuuskatsauksen
kanssa koulutusmateriaalipaketin ja koulutustapahtumien tuottamiseen. Nämä
tuotetaan kunkin maan omalla kielellä ja toteutetaan partnerimaissa kevätkauden
2012 aikana.
Projektin vetäjä, Afroditi Veloudaki toteaa:
"Vaikka kyselyaineisto on aika pieni, kysely on ensimmäinen laatuaan

Euroopassa, ja antaa meille itseluottamusta kehittää joustava koulutuspaketti
vastaamaan terveystoimittajien tarpeisiin. Oletuksemme oli, että
terveystoimittajat tarvitsevat erikoiskoulutusta, ja tämä on nyt todennettu.
Tavoitteemme on kehittää asiantuntemusverkosto, jonka avulla
terveysjournalismin taso EU-maissa voi nousta. Koska suurin osa journalisteista
on mediataloissa töissä, korostuu työnantajien rooli koulutuksen ja osaamisen
kehittämisessä."
Lisätietoja HeaRT-projektista saa verkkosivulta http://www.project-heart.eu/ tai projektin
Suomen osuuden vetäjältä: tiimipäällikkö Sari Virta, Työterveyslaitos, sari.virta@ttl.fi
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