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Hankkeen toteutus
Tutkimushankkeessa tarkasteltiin vuoden 2015 jälkeen syntyneitä uusia suomalaisia vastamediasivustoja, joita
julkisessa keskustelussa on tavattu kutsua valemedioiksi. Tutkimushankkeessa selvitettiin yleisölähtöisen
mediatutkimuksen keinoin, miksi median käyttäjät seuraavat vastamediajulkaisuja tai osallistuvat julkaisujen
sisällöntuotantoon.
Hanke aloitettiin talvella 2017 haastattelemalla (n=25) MV-lehden, Oikean Median, Vastavalkean, Kansalaisen
ja Magneettimedian lukijoita/tekijöitä, toteuttamalla sisällönerittely (n=357) MV-lehdessä julkaistuista
sisällöistä sekä havainnoimalla muita haastateltavien esiintuomia suomalaisia vastamediasivustoja – niiden
julkaisutoimintaa, - periaatteita ja ilmaisukeinoja. Hanke oli ensimmäisiä suomalaisia valeuutisilmiötä
käsitteleviä akateemisia tutkimushankkeita. Hankkeen pyrkimyksenä oli näin myös ilmiön käsitteellinen
hahmottaminen ja haltuunotto sekä meneillään olleen valeuutiskeskustelun monipuolistaminen.
Tutkimushanke toteutui aikataulussa tutkimussuunnitelman tarkemmin kuvaamalla tavalla. Tutkimuksen
tulokset julkaistiin Mari K. Niemen ja Topi Hounin toimittamassa kirjassa Media ja populismi ja esiteltiin
yleisölle kirjan julkistusseminaareissa Päivälehden museolla Helsingissä ja Tampereella toukokuussa 2018.
Hankkeen perusteella julkaistiin myös yksi kansainvälinen julkaisu ja pidettiin esitelmiä.
Hankkeen aikana synnytettiin pohjoismaista yhteistyötä akateemista vastamediatutkimusta harjoittavien
tutkijoiden kesken. Tutkijayhteistyön osana toteutettiin yksi tutkijavierailu: Lundin yliopiston professori
Kristoffer Holt luennoi Helsingissä ja Tampereella toukokuussa 2018. Tutkijayhteistyö jatkuu edelleen.
Hankkeessa julkaistut artikkelit ovat osa Elina Nopparin (nyk. Tolonen) meneillään olevaa väitöskirjatyötä
”Luottamus journalismiin ongelmallisen tiedon aikakaudella”.
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