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Tiedetoimittaja-palkinto Teuvo Peltoniemelle 
 
Suomen tiedetoimittajain liitto ry. on myöntänyt vuosittaisen Tiedetoimittaja-palkinnon 
merkittävästä työstä tutkimustiedon soveltamisessa erityisesti päihteiden käyttöön ja 
perheväkivaltaan liittyvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen A-klinikkasäätiön 
viestintäjohtaja, VTL Teuvo Peltoniemelle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1998 lähtien. 
Palkinto luovutettiin Peltoniemelle Tieteen päivien yhteydessä 10.1.2007. Palkintosumma 
on 5000 euroa. 
 
Teuvo Peltoniemi on kouluttautunut sekä tutkijaksi että toimittajaksi. Hän on 
työskennellyt vuodesta 1987 lähtien A-klinikkasäätiössä, jossa hän toimii 
viestintäjohtajana ja päihdealan erikoislehti Tiimin päätoimittajana. Hän on ahkera 
kirjoittaja ja on toiminut myös radio- ja televisiotoimittajana, tutkijana ja yliopisto-
opettajana. Peltoniemi on ollut keskeisenä järjestäjänä jo parinkymmenen vuoden ajan 
toimittajille suunnatuissa Päihdetiedotusseminaareissa. 
 
Teuvo Peltoniemi on myötävaikuttanut joidenkin tärkeiden, mutta heikosti tiedostettujen 
sosiaalisten ongelmien esiin nostamiseen sekä niitä koskevan tiedon lisäämiseen. 
Perheväkivaltaan, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, päihdeperheiden lapsiin sekä 
netti- ja huumeriippuvuuteen liittyvien ikävien asioiden kauhistelusta ja piilottelusta on 
siirrytty ennaltaehkäisyyn. Samalla Peltoniemi on kyennyt - erityisesti median 
välityksellä - ohjaamaan keskustelua asiallisemmaksi ja tasapainoisemmaksi. 
 
Teuvo Peltoniemi on tuonut median ja sitä kautta kansalaisten tietoisuuteen käsitteen 
lasinen lapsuus . Päihdeperheiden asiaan kiinnitetään nykyisin hyvin laajasti huomiota. 
Teuvo Peltoniemi on paitsi puhunut aiheesta, myös itse tutkinut tätä häveliäisyyden 
verhoamaa elämänaluetta. 
 
Suomen A-klinikkasäätiö on ollut päihdehuollon verkkopalveluiden uranuurtajia 
maailmassa. Päihdelinkki on noussut kymmenen vuoden aikana niin kansalaisten 
suoraksi auttajaksi kuin joidenkin ammattiryhmien toimittajat mukaan luettuna 
työvälineeksi. Sen ja tekstiviestipalvelu Promillen ideat ovat levinneet myös muualle 
Eurooppaan ja jopa Siperiaan, ja niiden yhdestä isästä, Teuvo Peltoniemestä, on tullut 
päihdehuollon verkkopalvelujen matkasaarnaaja. 
 
Teuvo Peltoniemi on median suosima päihde- ja riippuvuuskysymysten asiantuntija myös 
kotimaassaan. Hän puhuu vakavista ja tunteita herättävistä asioista kiihkoilematta ja 
tuomitsematta. Hänen esiintymisensä on inhimillistä ja empaattista, ja hän on helposti 
lähestyttävä ja valmis keskustelemaan. 



 
Yhteystiedot: 
Teuvo Peltoniemi, puh. 0400-412838, 
teuvo.peltoniemi@a-klinikka.fi 
www.teuvopeltoniemi.net
 
Lisätietoja: 
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n puheenjohtaja Ulla Järvi, puh. 040 737 8614, 
ulla.jarvi@fimnet.fi ja  
sihteeri Vesa Niinikangas, puh. (02) 251 5633, 050 34 00634,  
vesanias@enostone.fi. 
 
Suomen tiedetoimittajain liittoon kuluu noin 780 jäsentä: tieteeseen erikoistuneita 
toimittajia tiedotusvälineissä, tiedottajia korkeakouluissa, yliopistoissa ja 
tutkimuslaitoksissa, tieteellisten lehtien ja julkaisusarjojen toimittajia sekä muita 
tiedeviestinnässä työskenteleviä. Liitto edistää tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta 
kehittämällä tiedeviestintää. Se järjestää opintomatkoja kotimaassa ja ulkomaille ja 
koulutustilaisuuksia sekä jakaa vuosittain Tiedetoimittaja-palkinnon ja apurahoja. 
Vuonna 2006 Suomen tiedetoimittajain liitto jakoi lähes 80000 euroa apurahoja 
työskentelyyn, koulutukseen ja laitehankintoihin. 
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