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Osallistuin Columbian yliopiston Tutkivan journalismin kesäkurssille New Yorkissa 
heinäkuussa 2012. Säätiö maksoi sekä kurssimaksun että antoi apurahan lento- ja 
majoituskustannuksiin. Itselläni ei juuri ollut aiempaa kokemusta tutkivasta 
journalismista. Työskentelen Helsingin Sanomissa politiikan toimituksen varaesimiehenä. 
 
Yliopisto järjesti kyseisen kurssin nyt ensimmäistä kertaa. 
 
Aika 
Kolme viikkoa heinäkuussa 2012. 
 
Paikka 
Kurssi pidettiin Columbian yliopiston kampuksella New Yorkissa Manhattanilla. 
Käytimme luokkahuonetta ja atk-luokkaa. Kurssin aikana teimme yhden yritysvierailun, 
uutistoimisto Bloombergiin. 
 
Osallistujat 
Kurssille osallistui 21 toimittajaa, 10 eri maasta, kuudelta eri mantereelta. Suurin ryhmä 
toimittajia tuli Sveitsistä (7), toisiksi suurin Suomesta (5). Muuten toimittajia oli Kiinasta 
Columbiaan, Etelä-Afrikasta Uuteen-Seelantiin. Toimittajat olivat pääosin 30–40-
vuotiaita: sekä kirjoittavia toimittajia että esimiehiä. 
 
Kurssin sisältö 
Kurssi keskittyi tutkivaan journalismiin. Kävimme läpi paljon erilaisia tutkivan 
journalismin juttuja, niiden ideointia, työmetodeita, tiedonhankintaa, sosiaalisen median 
hyödyntämistä, lakiasioita, lähdesuojaa, yhteistyötä yli rajojen, tietotekniikan, puhelimen 
ja muiden laitteiden tietosuojaa ja turvallisuutta, julkisuuslakia ja tietopyyntöjä, 
datajournalismia, visualisointia. Myös Yhdysvaltain politiikkaa ja lähestyviä presidentin 
vaaleja sivuttiin, samoin rotuun ja etnisyyteen liittyviä asioita, mitkä kaikki ovat pinnalla 
Yhdysvalloissa. 
 
Itse kirjoittamista, editointia tai sen tyyppisiä asioita ei juurikaan käyty läpi, mikä oli 
järkevä rajaus ottaen huomioon, että suurin osa osallistujista työskentelee muilla kielillä 
kuin englanniksi. 
 



Opetus 
Opetus oli pääosin luennointia. Luentoja pitivät sekä Columbian yliopiston väki että 
ulkopuoliset puhuvat. Monilla luennoitsijoilla oli yks tai kaksi – jopa kolme – Pulitzerin 
palkintoa. Osa luennoista oli enemmän interaktiivista, ja meidät otettiin mukaan 
ratkomaan ongelmaa, etsimään todisteita juttuun tai simuloimaan puhelinhaastattelua 
mahdollisen vuotajan tai lähteen kanssa.  
 
Lisäksi teimme itse mm. excel-harjoituksia atk-luokassa. Datajournalismia opettelimme 
myös rakentamalla erilaista dataa sisältävän kartan verkkoon. 
 
Läpi kurssin työstimme juttusuunnitelmaamme. Kirjallisten muistioiden lisäksi, meidän 
piti myös esittää oma juttusuunnitelmamme useammallekin uutispäällikölle. 
 
Illoiksi ja viikonlopuiksi saimme kotiläksynä paljon erilaista luettavaa. 
 
Kurssi sisälsi yhden yritysvierailun uutistoimisto Bloombergiin. 
 
Työtahti kurssilla oli kova. Opetusta oli yleensä klo 9–17, mutta muutamana päivänä 
päivät olivat pidempiä. Taukoja ei juuri ollut, myös lounaat käytettiin työskentelyyn. Eli 
ruoka haettiin luokkaan ja söimme luentojen aikana. Läksyjä tuli paljon. 
 
Huippuhetket 
Ehkä kaikkein parhaan luennon piti yksityisetsivä ja entinen toimittaja, joka opetti meille 
kädestä pitäen ja hyvin käytännöllisin keinoin, miten entuudestaan tuntemattoman 
ihmisen saa suostumaan lähteeksi, miten ihmisistä saa tietoja irti ja ylipäätään 
haastattelutekniikkaa. 
 
Myös Reutersin toimittajan Blake Morrisonin esitys siitä, miten todistaa jotain, jota ei ole 
olemassa, ja kuinka erottaa epäilykset todistettavista faktoista, oli hyödyllinen ja 
suorastaan vangitseva! 
 
Myös Pulitzer-palkitut The New York Timesin tutkivat journalistit David Barstow ja 
Andrew Lehren tekivät esityksillään vaikutuksen. 
 
Hienoa ja hyödyllistä oli myös tutustua kollegoihin ympäri maailmaa. Tästä 
suhdeverkosta on varmasti tulevaisuudessa hyötyä. 
 
Parannettavaa 
Opetus oli paikoin hyvin perinteistä – luennoitsija luennoi ja me kuuntelimme. Osassa 
luennoissa – etenkin kun kyse oli datajournalismista, tiedonhausta ja eri tietokannoista – 
olisin toivonut enemmän itse kokeilemista, harjoituksia ja tietokantatyöskentelyä atk-
luokassa. 
 
 
 
 



Yhteenveto 
Kaiken kaikkiaan kurssi oli erinomainen. Yllättävän käytännönläheinen, todella 
hyödyllinen ja inspiroiva. Kolme viikkoa oli sopiva aika. Lyhyen kurssin etu on – 
verrattuna esimeriksi vuoden mittaiseen opiskeluun – että oppeja pääsee saman tien 
kokeilemaan käytännössä ja hyödyntämään töissä. 
 
Politiikan toimittajien lisäksi suosittelisin kurssi erityisesti taloustoimittajille ja 
rikostoimittajille, mutta myös urheilutoimittajalle tai esimerkiksi Yhdysvaltain-
kirjeenvaihtajalle kyseinen kurssi olisi varmasti hyödyllinen ja innostava. 
 


