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IRJAILIJA, TIEDETOIMITTAJA ja Skepsis ry:n va-
rapuheenjohtaja Tiina Raevaaralle myönnettiin 
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2015 ”ajan-
kohtaisesta ja asiantuntevasta tiedonjulkistami-
sesta eri medioissa”. 15 000 euron palkinnon luo-

vutti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen 
27.11. Tieteiden talolla Helsingissä.

Palkintoperustelujen mukaan vapaana kirjoittajana 
työskentelevä Raevaara (s. 1979) tuo tieteellisen näkökul-
man yhteiskunnalliseen keskusteluun. Raevaara kohdistaa 
tervettä kritiikkiä tiedeuutisoinnille, tuo tieteen menetel-
mät lähemmäksi yleisöä ja karkottaa väsymättä huuhaata.

”Suositussa Tarinoita tieteestä -blogissaan Raevaara kä-
sittelee tiedettä laajasti. Aiheiden kirjo vaihtelee lääketie-
teestä ja fysiikasta ympäristökysymyksiin, liikennesuun-
nitteluun ja rikostilastoihin. Kirjoitukset taustoittavat tie-
deuutisia, oikaisevat väärinkäsityksiä ja tuovat esille uusia 
näkökulmia. Skepsis ry:n varapuheenjohtajanakin toimi-
van Raevaaran lempiaiheita ovat pseudotiede ja huuhaa, 
joiden yhteiskunnallisia ilmentymiä hän tarkkanäköisesti 
paikantaa ja kritisoi.”

Palkintoperusteluissa kiitetään myös sitä, että usein 
kirjoitukset kumpuavat ajankohtaisesta uutisesta, jota 
Raevaara kommentoi nopeasti, muutaman tunnin kulu-
essa uutisen julkaisemisesta. Raevaaran huomiot median 
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tavasta käsitellä tiedettä ovat hyödyllistä luettavaa sekä 
toimittajille että yleisölle.

”Kenties tutkijataustansa takia Raevaara käsittelee 
myös tutkimuksen etiikkaa ja menetelmiä. Nämä ovat 
tieteenteon ymmärtämisen kannalta olennaisia asioita, 
jotka kuitenkin usein jäävät tiedejournalismissa käsitte-
lemättä. Raevaara osallistuu yhteiskunnalliseen keskuste-
luun aktiivisena esiintyjänä ja luotettavana haastateltava-
na. Kun Yle pyysi yleisöä valitsemaan suomalaisen tieteen 
kasvoja, Raevaara sijoittui kuudenneksi.”

Raevaara saa kiitosta lisäksi siitä, että kaunokirjalli-
suuttakin kirjoittavana henkilönä hänellä on kieli hal-
lussaan. Hän esittelee argumenttejaan tyylikkäästi ja 
maltillisesti, myös keskustellessaan erimielisten kanssa. 
Vihapuheen ja provosointien maailmassa Raevaara tuo 
keskusteluihin järjen äänen.

Tiina Raevaaralle valtionpalkinto oli täydellinen yllä-
tys, mutta erittäin tervetullut sellainen.

”Viimeiset pari vuotta ovat olleet todella kiireisiä, ja 
päätyöni eli kirjojen kirjoittamisen ohella olen kirjoitta-
nut tieteestä eri lehtiin, kiertänyt puhumassa tutkijoille ja 
opiskelijoille, vieraillut televisiossa ja radiossa. Koen pal-
kinnon hyvin kannustavana: kannattaa ilmeisesti jatkaa 
samalla tiellä.”

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen, 
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä Tiina Raevaara.
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J
AMES RANDI SAI INNOITUKSEN TARJOTA palkin-
toa paranormaalin ilmiön tuottamisesta valvotuis-
sa oloissa radio-ohjelman paneelikeskustelussa jo 
yli viisikymmentä vuotta sitten, kun parapsykolo-
gi kehotti häntä ”laittamaan rahansa puheidensa 

mukaisesti”.
Randin henkilökohtaisesti rahoittama palkinto oli 

vuonna 1964 aluksi 1000 dollaria, sitten hän nosti sum-
man 10 000 dollariin ja lopulta radioasemaketjun tuella 
siitä saatiin nimensä mukainen ”$ 100 000 Psychic Prize” 
samannimiseen radio-ohjelmaan. Vuonna 1996 varsin 
monivaiheisen rahankeruuoperaation jälkeen internet-
miljonääri Rick Adams lahjoitti palkintoa varten miljoo-
na dollaria.

Vuodesta 1989 Skepsis ry on Randin palkinnon innos-
tamana tarjonnut omaa lähes samansisältöistä paranor-
maalia haastettaan. Haaste oli aluksi yhdistyksen rahoit-
tamana 10 000 markkaa ja sitä on ajan kuluessa useiden 
rahoittajien tuella nostettu niin, että se nykyisellään on 
20 000 euroa.

Sekä Randin palkinnon että Skepsiksen haasteen hake-
miseen sisältyy esitestausvaihe, joka tehdään muun muas-
sa varsinaisen testijärjestelyn suunnittelemiseksi. 1990-lu-
vulla Skepsis ry teki henkilökohtaisen sopimuksen James 
Randin kanssa siitä, että myös Skepsiksen haasteen onnis-
tunut vastaus voidaan hyväksyä hänen palkintonsa esites-

taukseksi. Mikäli hakija olisi perinyt tuolloisen haasteem-
me rahat, hänellä olisi siis ollut myös suora reitti miljoo-
nan dollarin äärelle.

Yrittäjiä Skepsiksen haasteeseen on vuosien varrella 
ollut erityisesti taikavarpujen ja ajatustensiirron saralla, 
mutta vaikka koejärjestelyt aina sovitaan yhteisesti etukä-
teen, kukaan ei ole edennyt esitestausta pidemmälle.

Vuoden 2015 alussa 86-vuotias James Randi ilmoit-
ti jäävänsä eläkkeelle palkintosummaa hallinnoivan ja 
nimeään kantavan säätiön James Randi Educational 
Foundation (JREF) johtotehtävistä. Syyskuun ensimmäi-
nen päivä JREF:n johto ilmoitti, että säätiö tulee muut-
tumaan vuosittaisia stipendejä jakavaksi, eikä vastaajia 
miljoonan dollarin palkinnolle enää suoraan oteta vas-
taan. Palkintoa tullaan silti jatkossakin tarjoamaan jois-
sakin erikoistapauksissa julkisuuden henkilöille, kuten 
selvänäkijöille.

Säätiö tiedottaa muuttuneista säännöistä lisää vuoden 
2016 puolella.

Skepsis ry on nyt neuvotellut JREF:n kanssa erillisso-
pimuksen: mikäli joku onnistuu vastaamaan meidän ny-
kyiseen 20 000 euron haasteeseemme, hän edelleen pääsee 
suoraan miljoonan dollarin palkinnon testiin. Julkisuus ja 
rahat ovat edelleen taattuja, saisimmeko siis varteenotet-
tavia hakijoita?

Aikakauden loppu?
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