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Agenda

1. Miksi tutkijan kannattaa 
käyttää Wikipediaa?

2. Millainen on hyvä 
Wikipedia-artikkeli?

3. Mistä Wikipedian käyttö 
kannattaa aloittaa?
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Miksi tutkijan kannattaa käyttää Wikipediaa?

● On kaikkien etu, että Wikipediassa on luotettavaa tietoa.

● Tieto voi säilyä Wikipediassa paremmin kuin uutisartikkeleissa ja 

tiedotteissa.

● Tieto voi levitä suomenkielisestä Wikipediasta myös muihin kieliin ja sitä 

kautta ympäri maailmaa.



Wikipedia on tehokas tiedeviestinnän väline

“Wikipedia has the readership most of us can only dream of. 
Contributing to Wikipedia helps in popularizing our fields and research, 
all to the benefit of the wider society.”

“Wikipedia can actually be considered the most consulted singular 
source and, therefore, the most important channel for the public 
communication of science nowadays.”

Jemielniak, D., & Aibar, E. 2016. Bridging the gap between wikipedia and academia.  Journal of the Association for Information 
Science and Technology, 67(7), 1773-1776.



Kaikki käyttävät 
Wikipediaa.





MediaWikipedia

Media käyttää tietoa 
faktana

Mediaa käytetään 
lähteenä



Muista tarkistaa (ja lisätä) lähteet!

● Hyvässä Wikipedia-artikkelissa on käytetty useita eri lähteitä.

● Wikipedia-artikkeleita ei voi käyttää lähteinä. Lähteiden tulee johtaa 
Wikipedian ulkopuolelle. 

● Lähteillä perustellaan tietojen todenmukaisuutta: niiden käyttö vähentää 
kiistatilanteita ja auttaa niiden selvittämisessä.

● Luotettavat lähteet parantavat koko Wikipediaa.



Millainen on hyvä 
Wikipedia-artikkeli?



A great 
presentation 

is
1. Neutraali näkökulma
2. Tarkistettavuus
3. Ei uutta tutkimusta

Sisällöntuotannon 
käytännöt 

Wikipediassa



Wikipedia-
artikkelin 

kieli

● Käytä passiivia.

● Käytä preesensiä.

● Käytä asiallista ja 
ymmärrettävää kieltä.

● Linkitä tuntemattomat tai 
aiheen kannalta kiinnostavat 
termit selittäviin 
Wikipedia-artikkeleihin.



Wikipedia-artikkelin rakenne

● Wikipedia-artikkelin nimi on yleiskielinen.

● Ensimmäinen lause sisältää lihavoituna Wikipedia-artikkelin nimen. 
Ensimmäisessä lauseessa annetaan otsikon aiheelle määritelmä ja 
konteksti.

● Ensimmäinen kappale sisältää tiivistelmän koko artikkelista.



● Tekstikappaleet kertovat aiheesta johdantoa enemmän. Eri aihealueet 
erotetaan toisistaan väliotsikoin.

● Lähteet auttavat muita käyttäjiä varmistamaan tiedon luotettavuuden.

● Aiheesta muualla -otsikon alle voi linkata Wikipedian ulkopuolella olevia 
sivuja, joita ei kuitenkaan ole käytetty lähteinä.

● Luokat kertovat, mihin Wikipedian kategorioihin artikkeli istuu.

Wikipedia-artikkelin rakenne



Hyvät Wikipedia-artikkelit

Suositellut 

Wikipedia-artikkelit





Mistä kannattaa 
aloittaa?



Mitä voit 
tehdä 

Wikipediassa?

● Muokkaa artikkelia.

● Käännä artikkeli toisesta 
kieliversiosta.

● Kirjoita kokonaan uusi 
artikkeli.





Harjoittele 
hiekkalaatikolla!



1. Näin luot Wikipedia-tilin

2. Näin muokkaat olemassa olevia artikkeleita

3. Näin kirjoitat uuden artikkelin

4. Lähteyttäminen
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❏ Valitse riittävän merkittävä aihe.

❏ Ota mallia aihepiirin muista Wikipedia-artikkeleista. Tarkista, mitä tietoja 
aiheesta kannattaa ainakin kertoa. 

❏ Viittaa mielellään useampaan lähteeseen.

❏ Hyödynnä kuvia, joiden tekijänoikeudet sallivat kuvien julkisen käytön.

❏ Artikkelisi voi olla myös rehellisesti tynkä, eli pelkkä johdanto aiheeseen.

Muistilista uuden Wikipedia-artikkelin kirjoittamiseen
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