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Tämä pro gradu -tutkielma on katsaus joukkoviestinnän, Euroopan unionin ja nuoren yleisön väli-

siin suhteisiin. Tavoitteena on ensinnäkin selvittää joukkoviestimien asemaa nuorten EU-

tiedonlähteenä ja edelleen tarkastella sitä, minkälaista tietoa unionista nuorille joukkoviestinten 

kautta kantautuu. Vertaan joukkoviestimien asemaa ja EU-uutisoinnin laatua joukkoviestinnän 

normatiivisissa teorioissa esitettyihin demokratian toteutumista edesauttaviin tehtäviin ja arvioin 

näiden tehtävien toteutumista tutkimusryhmänä olevien nuorten kohdalla. Keskityn tässä joukko-

viestinnän ympäristön tarkkailun ja tiedonjakamisen sekä yhteiskunnalliseen toimintaan rohkaise-

misen tehtäviä, jotka tässä perustuvat Christiansin ym. (2009) normatiivisia teorioita erittelevässä 

teoksessa esitettyihin tarkkailevaan (monitorial) ja auttavaan (facilitative) rooliin. 

 

Tärkeässä osassa tutkimusta on sen kontekstin, nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja EU-

uutisoinnin tarkastelu muiden tutkimusten kautta. Empiirinen osa muodostuu kahdesta osasta: taus-

tatutkimuksena tein sähköpostikyselyn EU-tiedotuksen asiantuntijoille tiedustellen muun muassa 

heidän arvioitaan nuorten EU-tietämyksestä, -tiedonlähteistä ja -uutisoinnista. Heidän arvioidensa 

pohjalta laadin kyselyn, jonka teetin yhdessä ammattiopisto- ja yhdessä lukioluokassa Tampereella. 

Koska edellisissä tutkimuksissa on tullut esiin koulutustaustan vahva vaikutus EU-tietämykseen ja  

-asenteisiin, valikoin tutkimukseen kaksi erilaisen koulutuksen omaavaa ryhmää. Tämä paitsi antaa 

kattavamman kuvan nuorista yleensä, myös mahdollistaa ryhmien välisen vertailun. Analysoin tu-

loksia määrällisesti. 

 

Tutkimuksen perusteella joukkoviestimet, erityisesti konsultaatioviestimet sanomalehti ja internet, 

ovat tärkeässä asemassa nuorten EU-tiedonlähteinä ja suoriutuvat normatiivisista tarkkailevasta ja 

auttavasta tehtävästään kohtuullisen hyvin, vaikka EU-tiedon kiinnostavuudessa ja tasapuolisuudes-

sa on parantamisen varaa. Kouluopetuksella puolestaan on tässä paljonkin parannettavaa.  
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 JOHDANTO 

 

EU-asiat vaikuttavat yhä enemmän kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Unioni on läsnä niin kan-

sallisissa instituutioissa, talous-, ulko-, ympäristö-, työ- ja sosiaalipolitiikassa kuin yksityishenkilöi-

den arjessakin. Suomen 16 jäsenvuoden aikana vaikutukset ovat vakiintuneet ja vahvistuneet. 

Markkinoiden Euroopan, talous- ja rahapolitiikan integraation, rinnalle on viime vuosikymmenien 

kuluessa muotoutunut sosiaalisen Euroopan projekti, joka pyrkii rakentamaan sosiaalista yhtenäis-

politiikkaa. Viime aikojen rahoituskriisit ovat tosin johtaneet siihen, että unionissa on keskitytty 

finanssipolitiikan hallintaan ja jäsenmaiden talousvajeen kontrolliin. Yhden jäsenvaltion ongelmat 

vaikuttavat olennaisesti myös muihin. Näin ollen niin sosiaalisen Euroopan projekti kuin talouden 

hallintakin tuo EU-asiat yhä enemmän kansalliselle tasolle. Silti EU:sta tiedetään vähän eikä siitä 

kiinnostuta.  

 

Tutkimuksissa etenkin nuoret vaikuttavat poliittisesti tietämättömiltä ja passiivisilta (esim. Elo ym. 

2008, 40–41). Politiikkatietämys ei kerro kaikkea kansalaisten kyvyistä osallistua yhteisten asioiden 

hoitamiseen, ja etenkin nuorten keskuudessa uudenlaiset vaikuttamisen muodot, kuten kansalaisjär-

jestöissä vaikuttaminen, ovat suosiossa (Sora, 2003–2005 ja Hoikkala, 2009). Kansainvälisessä ver-

tailussa kuitenkin suomalaisten nuorten ongelmana näyttäytyy erityisesti kiinnostuksen puute (Suo-

ninen ym. 2009). Lisäksi unioniasiat jäävät verraten vähälle huomiolle niin kouluopetuksessa kuin 

joukkoviestinnässäkin (Uskali, 2007 ja Kaprio, 2010).  

 

Passiivisuus, tietämättömyys tai välinpitämättömyys ei ole kansalaisvaikuttamisen keinoja. Niin 

myönteisesti kuin kriittisestikin EU:hun ja sen yhdentymiseen suhtautuvien tulisi pyrkiä vaikutta-

maan EU:n sisällä. Toimivan demokratian, eli kansanvallan, ja kansalaisten yhteisen julkisuuden 

toteutumiselle on tärkeää, että kansalaisille jaetaan yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa, ja että kansa-

laiset myös kiinnostuvat siitä. Erityisen tärkeää se on unionin demokratiavajeen ja legitimiteettion-

gelman voittamiseksi. Demokratiavajeella viitataan siihen, että EU-instituutioiden toiminta ei ny-

kyisellään ole kovin demokraattista ja legitimiteettiongelmalla siihen, että suuri osa unionin kansa-

laisista ei ole kiinnostunut eikä osallistu unionin asioiden hoitamiseen (esim. Raunio ja Wiberg, 

1999). 
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Tämä pro gradu -tutkielman idea lähti rakentumaan oman kansalaisaktiivisuuden kautta, kun toimin 

vuoden 2009 EU-parlamenttivaaleissa vaaliavustajana ja ääntenlaskijana. Ryhdyin pohtimaan sitä, 

miten nuoret suhtautuvat EU:ssa vaikuttamiseen, millaiset edellytykset heillä ylipäätään on vaikut-

taa ympäröivän yhteiskunnan asioihin ja lopulta, miten joukkoviestimet osallistuvat näiden edelly-

tysten rakentamiseen. Tutkielma on katsaus nuorten, Euroopan unionin ja joukkoviestimien välisiin 

suhteisiin. Se selvittää sitä, mitä kautta, mistä joukkoviestimistä ja minkälaista tietoa EU:hun liitty-

en kaksi eri koulutustaustoista tulevaa nuorisoryhmää saa. Toisaalta tutkimus arvioi edellisen perus-

teella joukkoviestimien asemaa EU-tiedonvälittäjänä normatiivisiin teorioihin peilaten. Se hahmot-

telee sitä, miten joukkoviestimet osallistuvat nuorten EU:ssa vaikuttamisen edesauttamiseen tiedon-

jakajina ja aktivoijina. Se siis soveltaa normatiivisten joukkoviestintäteorioiden demokratian toteu-

tumista edesauttavia tehtäviä vastaanottajan näkökulmaan testaten, miten hyvin ne nuorten vastaan-

ottajien kannalta toteutuvat. Nämä yleensä lähettäjän, joukkoviestimien ja toimittajien, näkökulmas-

ta rakentuvat ideaaliset tavoitteet olen siis kääntänyt tässä ympäri, ja tarkastelen niitä siis juuri 

päinvastaisesta, niiden vaikutusten ulottuvuudesta käsin. 

 

Viittaan nuorilla yleisesti 14–20-vuotiaisiin ja tutkimukseen osallistuneiden kyseessä ollessa 17–20-

vuotiaisiin. Koska nuoret tulevat olemaan tulevaisuuden vaikuttajia, on heidän mielipiteidensä, kä-

sitystensä ja asenteidensa tutkiminen erityisen tärkeää. Uusi media tarjoaa ennen näkemättömät 

mahdollisuudet perata joukkoviestinnän vastaanotostaan kiinnostamaton sisältö kokonaan pois. 

Näin nuorten vastaanottajien vähäinen kiinnostus yhteiskunnallisia asioita ja niiden muassa EU:ta 

kohtaan voi uhata heidän oleellisen tiedonsaantiaan sekä tulevaisuuden vaikutusmahdollisuuksiaan 

ja -aktiivisuuttaan. Olen alustavasti analysoinut aineistoa jo kandidaatin tutkielmassani
1
 ja käytän 

sitä pohjana tälle laajemmalle työlle. 

 

Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo se, että samoihin aikoihin oman tutkimusideani kehittelemisen 

kanssa aloitettiin Euroopan komission Suomen-edustuston toimeenpanemana kansallinen tutkimus 

täsmälleen samasta teemasta. Tutkimus lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 

EU-asenteista ja tiedontarpeista (Kaprio, 2010) vahvistaa erityisesti kahta tässä tutkielmassa esiin 

nousevaa seikkaa, koulutustaustan vaikutusta ja television roolia EU-tiedonlähteenä. Kansalaisten 

EU-tiedonlähteitä on selvitetty suuren tutkimushankkeen yhteydessä EU-jäsenyysprosessin aikana 

ja välittömästi sen jälkeen (Kivikuru, 1996a). Eurobarometri 56.3 (Euroopan komissio, 2002) tutki 

                                                 
1
 Ojakangas, Tuuli (2010): En tiedä, eikä paljon kiinnosta. Tiedotusopin laitos, kandidaatin tutkielma. Tampereen yli-

opisto. 



3 

 

 

 

suomalaisten tiedonsaantia unionin laajentumiseen liittyen osana mielipidetutkimusta. Nuorten ikä-

luokat ovat olleet yleensä ottaen vähäisessä osassa EU:hun liittyvässä tutkimuksessa.  

 

EU-tiedolla viittaan kaikkeen siihen yhteiskunnallisesti merkittävään tietoon, joka tavalla tai toisella 

liittyy Euroopan unioniin ja EU-tiedonlähteillä niihin tahoihin, joista ihmiset tätä tietoa saavat. 

Joukkoviestimet tarkoittavat tässä tutkimuksessa televisiota, radiota, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä 

kaikkien edellisten aineistoja internetissä. 

 

Joukkoviestimille on normatiivisissa teorioissa laskettu demokratian toteutumisen edesauttajan vel-

vollisuus. Tämä velvollisuus ajatellaan kumpuavan alun perin lehdistön oikeudesta itsenäisyyteen ja 

riippumattomuuteen ja toisaalta sen ainutlaatuisesta asemasta demokraattisen yhteiskunnan tiedon-

välityksessä ja julkisen keskustelun organisoijana. Lainaan tarkastelemani tarkkailevan (monitorial) 

ja auttavan (facilitative) normatiivisen roolin Christiansin ym. (2009) tuoreesta normatiivisten teo-

rioiden jaottelusta. Joukkoviestinnän tarkkaileva rooli liittyy oleellisen, kiinnostavan ja objektiivi-

sen tiedon tasapuoliseen ja tehokkaaseen välittämiseen ja auttava rooli näyttäytyy tässä erityisesti 

kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja -aktiivisuuden edesauttajana ja parantajana. Erityisesti 

normatiiviset roolit koskevat joukkoviestinnän osa-aluetta, journalismia. Siksi tämäkin tutkielma 

keskittyy erityisesti EU-uutisointiin. Journalismin normatiivisia kriteereitä käyn läpi erityisesti 

McQuailin (2009 ja 1992) kirjoitusten pohjalta. 

 

Suuressa osassa tätä tutkimusta on tutkimuskohteen kontekstin tarkastelu muihin tutkimuksiin poh-

jaten. Käyn läpi erilaisia tutkimuksia yhteiskunnalliseen tietoon, nuoriin ja EU:hun liittyen. Myös 

EU-julkisuuden ja -journalismin tutkimuksen esittely saa paljon tilaa. Näin pyrin saamaan tutki-

muskohteistani, EU-uutisoinnista ja nuorista kansalaisista, mahdollisimman avaran kuvan. Otan 

esittelemistäni teksteistä myös tarkastelukulmia ja vertailukohtia omaan empiriaani. Empiriaa kerä-

sin kahdessa eri vaiheessa. Esitutkimus oli suomalaisille EU-tiedottajille suunnattu kysely, jossa 

hain näiden EU-tiedonvälityksen asiantuntijoiden näkemyksiä nuorten tilanteeseen. Kyselyyn vas-

tanneiden näkemykset olivat usein positiivisempia kuin nuorten näkemykset. Taustakyselyn huomi-

oita olen käyttänyt hypoteesien ja tulosten pohdinnan pohjana. 
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Varsinainen tutkimusaineisto koostuu kyselytutkimuksen vastauksista. Selvitin tutkimusongelmaani 

kyselytutkimuksella yhdessä lukio- ja yhdessä ammattikoululuokassa
2
. Kyselyyn osallistui yhteensä 

46 nuorta, jotka olivat vastatessaan 16–19-vuotiaita. Tutkielman empiirinen osa selvittää siis ensin 

joukkoviestinten asemaa nuorten EU-tiedonlähteenä muihin lähteisiin verrattuna. Se selvittää myös 

nuorten mielipiteitä EU-uutisoinnista. Tässä yhteydessä kysytään lisäksi, minkälaista tietoa EU:sta 

nuorille kantautuu ja erityisesti sitä, minkälaista EU-tietoa heille kantautuu joukkoviestinten väli-

tyksellä. Vastaukset kuvaavat nuorten asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia, ei yksittäiseen tietoon 

tai yksityiskohtien tarkkaan muistamiseen. Taustatekijöinä on huomioitu nuorten mediankäyttö, 

EU-asenteet ja kiinnostus unioniasioita kohtaan, arvio omasta EU-tietämyksestä sekä koulutustaus-

ta. Otos jakautuu lukiolais- ja ammattiopisto-opiskelijaryhmään. Näin siksi, että koulutustaustan on 

havaittu olevan hyvin vaikuttava tekijä yhteiskunnallisessa tietämyksessä ja kiinnostuksessa. Ryh-

mien välinen vertailu kulkee mukana koko analyysin läpi. Palaan määrällisen analyysin jälkeen teo-

riaan tarkastelemalla tuloksia ja tekemällä niistä vertailuja joukkoviestinnän normatiivisen tarkkai-

levan ja auttavan roolin näkökulmasta niiden asettamien oletusten täyttymistä arvioiden. 

 

Ensimmäisessä luvussa erittelen tutkielman teoreettista taustaa, joukkoviestinnän normatiivisia teo-

rioita, niiden taustoja ja niistä kumpuavia ideaalisia tehtäviä. Toisessa luvussa tarkastelen tutkimus-

kohteeni kontekstia. Pohdin yleisesti yhteiskunnallisesti merkityksellisen tiedon tärkeyttä erityisesti 

kansalaisuuden näkökulmasta ja joukkoviestinten asemaa tällaisen tiedon välittämisessä. Esittelen 

tarkemmin myös aiempaa yhteiskunnalliseen tietämykseen, EU:hun ja siihen liittyvään tiedonväli-

tykseen sekä nuoriin liittyvää tutkimusta. Kuvailen lisäksi EU-julkisuuden ja -tiedonvälityksen toi-

mintaa ja sen esteitä. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni ja tutkimusryhmäni ja seuraavas-

sa luvussa itse tulokset. Joukkoviestinnän suoriutumista normatiivisista tehtävistään arvioin tulosten 

pohjalta luvussa viisi. Viimeisessä osiossa pohdin tuloksia yleisemmällä otteella ja arvioin tutki-

muksen toteutusta. Tutkielman lopussa pohdin vielä, mitä osin utopistisiakin mahdollisuuksia on 

parantaa yhteiskunnallisen tiedon, kuten myös EU-tiedon, välityksen suurimmaksi ongelmaksi 

noussutta kiinnostavuutta. Pohdin tuloksista nousevia viitteitä siitä, mihin suuntaan EU-uutisointia 

voitaisiin kehittää, jotta se näyttäytyisi nuorille entistä huomiota herättävämpänä ja vastaisi entistä 

paremmin joukkoviestinnän ihanteellisiin tavoitteisiin. 

 

 

                                                 
2
 Teetin kyselyn Hatanpään lukion toisen vuosikurssin luokassa ja Tampereen ammattiopiston liiketalouden toisen vuo-

sikurssin luokassa. Kyselylomake on tutkimuksen liitteenä 2. 
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1. TEOREETTINEN TAUSTA  

 

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, hallitusmuotoa, jossa kansa hallitsee. Sen arvoja ovat muun 

muassa tasavertaisuus, vapaus ja yleinen etu (Held, 1987, 3). Suomessa vallitsee edustuksellinen 

demokratia, jossa kansa käyttää valtaansa valitessaan edustajansa päättämään yhteisistä asioista 

säännöllisin väliajoin. Demokraattiselle yhteiskunnalle on elintärkeää, että kansalaiset osallistuvat 

vähintään äänestämällä sen toimintaan. Muutoin sen järjestelmä ei ole toimiva eikä legitiimi. De-

mokraattisesta järjestelmästä juontuu erilaisia normatiivisia vaatimuksia yhteiskunnan instituutioil-

le. Käsittelen seuraavassa joukkoviestinten ja demokratian suhdetta kansalaisten yhteiskunnallisen 

osallistumisen näkökulmasta. Joukkoviestinten roolia on usein kuvattu demokratian kulmakiveksi. 

Mitkä siis ovat teoreettiset taustat joukkoviestinten osallistumiselle demokratian edellytysten tar-

joamiseen? 

 

Joukkoviestinnälle, ja erityisesti sen osa-alueelle, journalismille, on asetettu useita yhteiskunnallisia 

rooleja. Informaation jakaminen on niistä ilmeisin. Journalismi on kuitenkin myös muuta kuin tie-

don keräämistä, jalostamista ja jakamista. Demokraattisessa yhteiskunnassa tiedonjaon lisäksi jouk-

koviestinnän katsotaan eri teorioissa hoitavan muun muassa demokraattiselle prosessille elintärkeitä 

julkisen keskustelufoorumin ja toisaalta vallan vahtikoiran rooleja. Ennen paneutumista tarkemmin 

näihin rooleihin, haen laajempaa taustaa joukkoviestinten erityiseen asemaan demokratian edesaut-

tajina. 

 

1.1. Joukkoviestintä ja demokratian edesauttaminen 

 

Tutkielman teoriatausta lähti rakentumaan sosiologi Jürgen Habermasin ajattelun kautta. Habermas 

tarjoaa laajan yhteiskunnallisen näkökulman niihin teoreettisiin perusteisiin, joihin joukkoviestin-

nän normatiiviset tehtävät demokratiassa pohjaavat. Hänen Julkisuuden rakennemuutos  

-klassikkoteoksestaan (2004) tunnettu teoria jaottelee yhteiskunnan yksityiseen, sosiaaliseen, kult-

tuuriseen ja poliittiseen tilaan. Media toimii julkisessa tilassa, johon kulttuurinen ja poliittinen tila 

kuuluvat. Julkinen tila tarkoittaa lyhyesti sanottuna kansalaisyhteiskunnan tilaa hallinnon ja kansa-

laisten välillä. 
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Julkisen tilan on demokratiassa tarjottava itsenäinen ja avoin areena julkiselle keskustelulle ja julki-

sen mielipiteen syntymiselle. Joukkoviestintä ylläpitää julkisen tilan monipuolisuutta ja tarjoaa ka-

navia viestinnälle ja valvonnalle kansan ja valtaapitävien välillä. Joukkoviestimet eivät ole ainoita 

julkisen viestinnän toimijoita, mutta keskeisiä sellaisia. Habermasin ajattelua median näkökulmasta 

tulkitsevan tutkija Tarmo Malmbergin (2004, 42–43) mukaan Habermas näkeekin mediat ensisijai-

sesti poliittisen demokratian välineinä ja niillä on normatiivinen luonne.  Joukkoviestinnän avulla 

yhteiskunta tasapainoilee liiallisen yksilöitymisen ja toisaalta liiallisen homogenisoitumisen, yhteis-

kunnallistumisen, välillä. Niiden avulla ja kautta toteutuu demokratian toimimiselle välttämätön yh-

teiskunnallinen keskustelu. (Ema.). Tutkimuksessani juuri tämä seikka on olennainen, sillä käytän 

Habermasin ajattelua juuri normatiivisena lähtökohtana asettaessani joukkoviestimet asemaan, jossa 

niillä on sekä kyky että velvollisuus osallistua oman toimintaympäristönsä, demokraattisen yhteis-

kunnan julkisen tilan uusintamiseen ylläpitämällä ja mahdollistamalla julkisen, avoimen keskuste-

lun yhteisistä asioista. Tähän niiden tulisi pyrkiä juuri kääntämällä sisältöjensä arvokurssia yhteisöl-

lisempään suuntaan, mutta erilaiset yleisöt huomioiden unohtamatta yhteiskunnallisesti tärkeän tie-

don jakamista. 

 

Toimivan yhteiskunnan päätöksenteko perustuu habermaslaisittain yleisistä asioista käytävään jul-

kiseen keskusteluun, jota käyvät yksityiset ihmiset pohtien yhteisiä asioitaan. Keskustelujen tulee 

julkisuudessa olla vapaita, rationaalisia ja avoimia kaikille. Habermas pitää avainasemassa journa-

listisia medioita, joiden tehtävänä on pitää yllä ajankohtaiskeskustelua, antaa kanava yleisen mieli-

piteen muodostumiselle ja lopulta toimia kollektiivisena tahdonmuodostajana (Malmberg, 2004, 

44). Nähdäkseni viihde voi toimia yksilön ja yhteiskunnan hyväksi tarjoamalla vaikkapa kulttuuri-

sen kehityksen aineksia ja lepohetkiä reaalimaailmasta, mutta journalistinen sisältö toimii tiedon- ja 

mielipiteiden jakajana sekä keskustelun alustana. 

 

Habermas päätyi siihen, että hänen ihannoimansa porvarillinen avoin ja tasa-arvoinen julkisuus ei 

nykyoloissa enää ole mahdollinen (Habermas, 1985, 17–22). Tosin tällainen julkisuus ei täysin to-

teutunut koskaan esimerkiksi kaikkien osallistumisen mahdollisuuden osalta
3
. Malli ei sinänsä so-

                                                 
3
 Habermasin hahmottelemaa avointa julkisuutta on kritisoitu sen epärealistisuudesta. Kritiikkiä ovat vuosien saatossa 

esittäneet muun muassa Nancy Fraser (2009) ja Craig Calhoun (1993). Tarmo Malmbergin mukaan (2004, 69) Haber-

masin tarkoittamaa julkista, avointa, demokraattista ja rationaalista keskustelua ei toteutunut koskaan ja jopa Haberma-

sin historiallisen ideaalin 1700-luvun lopun sanomalehtikeskustelusta on sanottu olevan epätodellinen. Habermas 
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vellu nyky-yhteiskunnan massademokratian muuttuneisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi EU:n pluralis-

tisessa, monikielisessä ja -kansallisessa järjestelmässä erot kielissä, kulttuurissa, hallinnossa, käsi-

tyksissä ja käsitteissä sekä tavoitteissa estävät tai vähintään vaikeuttavat suuresti koko Euroopan 

kattavan kaikille avoimen rationaalisen keskustelun syntymistä. Samoista syistä myöskään kansalli-

sissa raameissa Habermasin kriteerit eivät täyty. 

 

Habermasin ajattelu on kuitenkin tuonut tärkeän ulottuvuuden demokratia-ajattelulle, joka korostaa 

julkisen keskustelun harkitsevuutta ja järkevyyttä. Tällaisia keskustelun tärkeyttä korostavia demo-

kratiamalleja kutsutaan deliberatiivisiksi. Keskustelu on kansan perusta deliberatiivisessa demokra-

tiassa. (Dahlgren, 2006, 28). Deliberatiiviset teoriat lähtivät liikkeelle John Deweyn julkisuusajatte-

lusta. Deweyn mukaan (1927, 218–219) julkinen tila syntyy, kun kansalaiset ymmärtävät poliittis-

ten päätösten vaikutuksen omaan elämäänsä ja alkavat keskustella niistä julkisesti. Dewey ajattelee 

tiedon julkaisemisen olevan aina puolueellista. Vasta ihmisten välisessä pluralistisessa keskustelus-

sa tieto jalostuu. Aktiivinen kansalaisuus ei ole Deweylle näin pelkkää äänestämistä, vaan myös so-

siaalisten ongelmien määrittelyä. Itse näen äänestämisen ikään kuin minimi- tai lähtötasona, joka 

kuuluu kansalaisvelvollisuuksiin. Ideaalitilanteessa kansalaiset osallistuisivat yhteiskunnan asioihin 

myös keskustelemalla ja poliittisella tai ei-poliittisella yhdistys- ja järjestötoiminnalla. 

 

Osaksi Deweyn ajatteluun ja sen kritiikkiin pohjaten Veikko Pietilä muodosti englannin ’public’-

sanasta suomenkielisen termin ’julkiso’ kuvaamaan tilannetta, jossa yleisön jäsenet siirtyvät aktii-

visten toimijoiden rooliin osallistuen sosiaalisten ongelmien määrittelyyn. Julkiso ei määrity yksis-

tään suhteessa joukkoviestintään, vaan voi muodostua itsenäisestikin. (Pietilä, 2010, 201–212). Ak-

tiivinen yleisöys, kansalaisuus ja julkisous ovat tavoiteltavia toimijarooleja, jotka nähdäkseni kui-

tenkin käytännössä toteutuvat harvoin. Aktiivinen yleisöys rakentuu suhteessa joukkoviestintään ja 

ideaalitilanteessa joukkoviestintä myös edesauttaa aktiivisuutta aina itsenäisesti kehkeytyvien julki-

sojen muodostumiseen saakka. Tähän liittyy olennaisesti James Careyn (1989) näkemys journalis-

min aktivoivasta tehtävästä, josta lisää myöhemmin auttavan roolin yhteydessä. Pohdin omaa ase-

moitumistani yleisön käsitteeseen tuonnempana tutkielman käsitteitä esittelevässä kappaleessa. 

 

Dahlgren (2006) kritisoi deliberatiivisia teorioita liiallisen rationaalisuuden korostamisesta. Dahl-

gren hylkää vaatimuksen yhteiskunnallisen keskustelun tiukasta muodollisuudesta ja rationaalisuu-

                                                                                                                                                                  
muokkasi ajatuksiaan myöhemmässä tuotannossaan kritiikin pohjalta ja pani esimerkiksi enemmän painoa ihmisten 

väliselle arkiviestinnälle (Malmberg, 2004, 54). 
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desta, joka lähtökohtaisesti rajaa keskustelun potentiaalista rikkautta ja saattaa latistaa kiinnostusta. 

Hän korostaa, että yhteiskunnallisen sitoutumisen motiivina ei ole pelkästään järki, vaan myös into-

himo. Siksi virallisen keskustelun lisäksi arkinen epävirallinen (eikä niinkään rationaalinen) puhe, 

tässä tapauksessa erityisesti median välittämänä, on poliittisesti relevanttia. (Ema. 26–30).  

 

Vaikka yhteiskunnallisen keskustelun ei nähdäkseni tarvitse olla tiukan rationaalista, vaan myös 

arkipuhe ja -järki ovat tarpeen, ei hedelmällistä keskustelua, punnittuja mielipiteitä ja päätöksente-

koa sekä tavoitteellista yhteiskunnallista käyttäytymistä voi syntyä ilman jonkinlaista tietopohjaa ja 

siihen perustuvaa ymmärrystä. Vaikka avoimen julkisuuden ideaali ei todellisuudessa puhtaana voi 

toteutua, se antaa lähtökohdat yhteiskunnan eri toimijoiden demokratian kannalta funktionaalisille, 

eli demokratian toteutumista edesauttaville tavoitteille. Nämä tavoitteet ovat niitä, joihin yhteiskun-

nan toimijoiden tulisi demokratian turvaamiseksi pyrkiä. Vaikka siis ajatus täysin demokraattisesta 

ja avoimesta julkisuudesta ja siellä käytävästä rationaalisesta keskustelusta ei ole käytännössä mah-

dollinen, niitä voidaan pitää normatiivisena ihanteena ja ne ovat myös lähtökohtana myöhemmille 

teorioille.  

 

Tämän tutkielman lähtökohta on siis se, että joukkoviestinnän tulisi pyrkiä takaamaan kansalaisille 

mahdollisuus demokraattiseen ja rationaaliseen keskusteluun, vaikkei se täydellisesti toteutuisikaan. 

Keskustelun pohjana joukkoviestinnän yleisöllä tulee olla tarvittava määrä yhteiskunnallisesti tär-

keää tietoa, jonka jakajana joukkoviestinnän on osaltaan toimittava. Näin joukkoviestimet osallistu-

vat oman toimintaympäristönsä, demokraattisen julkisen tilan, uusintamiseen. Demokratiaa käsitte-

levissä poliittisissa teorioissa ja tutkimuksessa (esim. Hagen, 1994 ja Golding, 1994) joukkoviestin-

nän uutissisältöjen oletetaan auttavan valistuneen kansalaisuuden kehittämisessä tarjoamalla tietoa 

rationaalisten valintojen perustaksi. Tällaisen valistuneen kansalaisen tuottamista on pidetty tiedo-

tusvälineiden tehtävänä, mutta toisaalta on epäilty niiden tarjoavan kansalaisille riittämättömän pe-

rustan toteuttaa tehtäväänsä. (Alastalo, 1996, 377). Dahlgren (2006, 24) tosin huomauttaa kansa-

laisvapauksien vastapuolena muodostuneesta kansalaisten välinpitämättömyydestä demokraattisen 

järjestelmän velvollisuuksien edessä. Vastuu yhteisiin asioihin vaikuttamiseen osallistumisesta ei 

toki ole ainoastaan joukkoviestinnän harteilla, vaan myös jokaisella kansalaisella itsellään, perheellä 

ja koulutuksella. 

 



9 

 

 

 

1.2. Normatiiviset joukkoviestintäteoriat 

 

Joukkoviestinnän ideaalisia rooleja käsitteleviä normatiivisia teorioita on ollut läpi joukkoviestin-

nän historian ajan. Ajatus joukkoviestinnän vastuusta kansalaisuuden ja demokratian rakentamises-

sa ja ylläpitämisessä syntyi 1900-luvun alussa, kun länsimainen moderni demokraattinen yhteiskun-

ta vakiinnutti muotonsa. Uusi yhteiskunnan muoto synnytti uusia teorioita yhteiskunnan toimijoiden 

rooleista.  

 

”Liberaalin massademokratian teoreettiset mallit edellyttivät, että kaikilla tuli olla universaa-

li pääsy tiettyihin perustavanlaatuisiin tiedollisiin ja kulttuurisiin lähteisiin. Kansalaisuus 

edellytti perustavaa ja puolueetonta tietoa kehityskuiluista, jotka vaikuttivat heidän yksityi-

siin ja poliittisiin valintoihinsa (…).” 

(Murdock, 2002, 44).  

 

Normatiivisuus viittaa juuri teorioiden ideaalisuuteen, siihen, että ne hahmottelevat sitä, mitä jour-

nalismin pitäisi olla ja tehdä. Ideaaleja on erilaisia, ja ne vaihtelevat yhteiskuntien ja poliittisten jär-

jestelmien välillä. Siten ne ovat kulttuurisia konstruktioita tai paradigmoja, eivät todellisuuden teo-

reettisia jäljitelmiä. Seuraavassa käsittelemäni teoriat eivät ole universaaleja, vaan erityisesti länsi-

maisen demokratian näkökulmasta rakennettuja. Teorioita ja niissä eriteltyjä joukkoviestinnän nor-

matiivisia tehtäviä on suuri määrä, joista tässä keskityn erityisesti tämän tutkimuksen teemoja kos-

keviin näkökulmiin. 

 

Clifford Christians ym. (2009) ovat tehneet yhteenvedon joukkoviestinnän normatiivisista teorioista 

ja muokanneet niistä oman mallinsa. He lähtevät siitä, että alun perin lehdistöteorioissa oli lehdistön 

normatiivisia tehtäviä pohtivia ja toisaalta sen faktuaalista roolia kuvaavia teorioita. Jälkimmäiset 

pyrkivät objektiiviseen näkökulmaan, kun taas ensimmäiset lähestyvät kohdettaan subjektiivisten, 

kulttuurisidonnaisten arvojen kautta.  

 

Lehdistön sosiaalisen vastuun idea juontuu aina Hutchinsin komission (1947) tunnettuun raporttiin, 

jonka mukaan demokratia on riippuvainen luotettavan informaation leviämisestä ja relevanttien 

mielipiteiden moninaisuudesta. Joukkoviestinnän vastuun teorisointi sai alkunsa siitä, kun huomat-

tiin lehdistönvapauden olevan riittämätön takaamaan monipuolisen ja relevantin tiedon välittymi-

sen. Lehdistön omistuksen keskittyminen ja vallan kerääntyminen harvoille suurille lehdille sekä 
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sensationalismin nousu saivat edellä mainitun Hutchinsin komission ja sitä Isossa-Britanniassa seu-

ranneen Royal Commissionin (1949) muotoilemaan vastaiskuksi sosiaalisen vastuun ajatuksen ja 

siihen liittyvät tehtävät. Vastuu ajateltiin pohjautuvan lehdistön etuoikeutettuun sosiaaliseen ase-

maan itsenäisenä ja vapaana julkisena toimijana. 

 

Normatiivisten teorioiden klassikko, Fred Siebertin ja kumppaneiden Four Theories of the Press 

(1956) jaotteli nimensä mukaisesti neljä erilaista yhteiskuntajärjestelmää, joissa joukkoviestimet 

kantoivat erilaisia rooleja. Nämä olivat autoritaarinen, liberalistinen, sosiaalisen vastuun ja neuvos-

tokommunistinen konsepti. Myöhemmin tämä perustava teos vanheni ja uusia erilaisia, myös alu-

eellisia eroja tunnistavia teorioita tuli mukaan. Teorioiden taustalla oli usein jo 1940-luvulta periy-

tyvä huoli lehdistön keskittymisestä ja sittemmin kaupallistumisesta. Yksityisen sektorin kehitys-

kulkujen vastapainoksi muodostettiin eurooppalaiset julkisen palvelun radio- ja televisioyhtiöt, joi-

den luonne jo lähtökohtaisesti oli yhteiskunnallisesti vastuullinen. Julkisen palvelun tavoitteena oli 

”tiedottaa, kasvattaa ja viihdyttää” (The BBC Story, 2010). Tällainen ideaali kuulostaa nykypäivänä 

vanhahtavalta ja elitistiseltä ajatuksessaan kansan kouluttamisesta, mutta yhtä kaikki, tavoite on hy-

vä. Jos joukkoviestimet pyrkivät toteuttamaan tavoitettaan monipuolisesti, niiden ei tarvitse jämäh-

tää yhteen, esimerkiksi ainoastaan julkisen palvelun, malliin. 

 

Four Theories of the Press asemoi normatiiviset teoriat tyypillisesti vallitsevan ideologian vahvis-

tamisen välineiksi. Christians ym. (2009, alkusanat ja Nordenstreng, 2006, 3–35) kuitenkin uskovat 

niiden voivan toimia myös kansan voimauttamisessa ja journalismikritiikin välineenä. He erottavat 

kolme analyyttista tasoa: filosofisen, poliittisen ja joukkoviestinnän tason. Filosofinen taso hahmot-

telee perustat, joille erilaiset poliittiset demokratiamallit pohjaavat. Erilaiset demokratiat puolestaan 

asettavat joukkoviestinnälle hiukan erilaisia tehtäviä. Tasojen eri mallit eivät mene yksi yhteen toi-

sensa kanssa, vaan yksittäinen joukkoviestinnän rooli voi toimia useammankin filosofisen perinteen 

ja demokratiamallin pohjalta. 

 

Christiansin ym. (ema.) erottelemat filosofiset traditiot ovat liberalistinen, korporatistinen, sosiaali-

sen vastuun ja osallistuvan kansalaisuuden perinteet. Liberalistinen traditio korostaa yksilön oike-

uksia ja markkinaperiaatetta ilman sääntelyä, korporatistinen puolestaan yhteiskunnan yhteisyyttä, 

konsensusta ja yhteisiä arvoja. Sosiaalisen vastuun perinne kannattaa joukkoviestinnän vapautta, 

mutta pitää myös interventioita hyväksyttävinä julkisen viestinnän laadun takaamiseksi sekä olettaa 

yksilöllä olevan vastuu palvella laajan osallistumisen demokratiaa. Osallistuvan kansalaisuuden pe-
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rinne pohjaa vaihtoehtojoukkoviestinnälle, joka voimauttaa, ajaa kollektiivisia oikeuksia ja kritisoi 

valtaviestimiä. Kansalaisjournalismikokeilut pohjaavat tälle perinteelle.  

 

Poliittisella tasolla erotellaan pluralistinen, hallinnollinen, kansalais- ja suoran demokratian malli 

(White, 2009, 91–112). Demokratia perustuu ajatukselle hallitsijoiden vastuusta kansalle. Kansa 

toimii yhdessä ja vaikuttaa hallitsijoihinsa ja elämäänsä julkisen viestinnän kautta. Pluralistisessa 

demokratiassa vallitsee vapautta ja yksilöllisyyttä korostava liberalistinen perinne, minkä pohjalta 

joukkoviestinnän rooleja on vaikea asettaa. Hallinnollinen demokratia on hyvinvointivaltioajattelun 

perusta: hallinnollinen kontrolli takaa kansalaisille hyvät palvelut. Koska joukkoviestinnän vapaa-

seen toimintaan markkinoilla ei luoteta, valtiovalta pyrkii takaamaan kansalaisille hyvätasoisen jul-

kisen palvelun. Viime vuosikymmeninä kehitys on kuitenkin vienyt poispäin valtion suorasta kont-

rollista kohti joukkoviestintäyritysten yksityisomistusta ja alan itsesääntelyä. 

 

Kansalaisdemokratia puolestaan tähtää kansalaisten aktiiviseen osallistumiseen mielipiteiden ja yh-

teisten intressien kautta. Joukkoviestinnänkin tavoitteena on aktivoida kansalaisia tarjoamalla rele-

vanttia ja laadukasta tietoa sekä toimimalla avoimena kanavana kansalaisille sekä käsittelemällä 

kansalaisuutta koskevia teemoja. Paikallisuus ja taloudellinen kannattamattomuus ovat tyypillisiä 

kansalaisdemokratialle perustuvalle joukkoviestinnälle. Suora demokratia toimii enemmistöpäätän-

nällä, jota toteuttaakseen hallinto kuuntelee aktiivisesti kansalaisia ja aktivoi heitä. Suoralle demo-

kratialle tyypillisiä ovat erilaiset ruohonjuuritason liikkeet ja pienet mediat. Joukkoviestinnän on 

tarjottava kanavia kaikkien merkityksellisten äänten ja vaatimusten ilmaisemiseen. 

 

Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, on vallinnut korporatistinen filosofinen perinne, jossa 

joukkoviestintä ei ole pyrkinyt niinkään keikuttamaan vallitsevan järjestyksen venettä, vaan tuke-

maan sitä tasapuolisella tiedonjaolla. Viime aikojen vaalirahakohut ovat yksi esimerkki hiljalleen 

kohti liberalistisempaa ajattelua muuttuvasta ilmapiiristä (esim. Journalismin tutkimusyksikön vaa-

lirahakriisin tutkimusprojekti 2008–2011). Suomen demokratiamalli on Kaarle Nordenstrengin 

(2009, 41–44) mukaan hallinnollinen, eikä kansalaisdemokratia ole saanut vahvaa jalansijaa maas-

sa. Hyvinvointimalli onkin tyypillisesti ylhäältä johdettu, eikä valtion tietyntasoista interventiota 

pidetä huonona. Toisaalta kuitenkin hyvinvointivaltion mallin kehityksen taustalla ovat vahvat maa-

laisliittolaiset ja sosialidemokraattiset kansanliikkeet, jotka kanavoivat kansalaisyhteiskunnan tar-

peita poliittiseen päätöksentekoon ammattiyhdistysliikettäkään unohtamatta. Kansalaisyhteiskun-

nasta on siis noussut poliittista painetta, joka on johtanut hyvinvointivaltion syntymiseen. Joka ta-
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pauksessa Suomessakin, kuten sanottu, on kuitenkin menty yhä enemmän deregulaation suuntaan. 

Normatiivisena pyrkimyksenä teorioissa on deliberatiivinen, osallistuva ja keskusteleva tai jopa 

suora demokratia (ema.).  

 

Joukkoviestinnän normatiivisiin teorioihin liittyy läheisesti julkisen mielipiteen tai julkisen intressin 

käsite, johon en tässä syvemmin paneudu. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisia ovat joukkovies-

tinnän tehtävät, joita käsittelen seuraavassa. Vaikka normatiiviset tehtävät yleensä, kuten Christian-

sin ym. teoksessa, määritellään lähettäjälähtöisesti median ja journalistien näkökulmasta, tässä tar-

kastelen niitä vastaanottajien kannalta. Ajatus on siis ikään kuin peilata joukkoviestinnän ihanteelli-

sia tavoitteita vastaanottajien todellisuuteen ja tarkastella, miten tavoitteet siellä toteutuvat ja mitä 

ne saavat siellä aikaan.  

 

1.3. Joukkoviestinnän roolit 

 

Rooli-ajattelu on tullut joukkoviestinnän tutkimukseen sosiologian alalta. Ajatukseen joukkoviestin-

ten tehtävistä tai rooleista liittyy läheisesti strukturalistisen funktionalismin malli sosiaalisesta jär-

jestyksestä. Funktionalistien mukaan jokaisella sosiaalisella instituutiolla on erityinen rooli tai funk-

tio sosiaalisen tasapainon ylläpitämisessä ja konsensuksen rakentamisessa. (Murdock, 2002, 55). 

Jokaisella toimijalla on siis oma tehtävänsä, joka sen täytyy täyttää, jotta järjestelmä toimisi. Jouk-

koviestimet ja viestintäjärjestelmät ovat avainasemassa demokraattisen yhteiskuntamallin ylläpidos-

sa, yhtenäisyyden luomisessa, tiedonjaossa ja keskustelun mahdollistamisessa.  

 

Joukkoviestimet vastaavat demokraattisen yhteiskunnan tarpeisiin paitsi ylläpitämällä sen kiinteyt-

tä, arvoja ja normeja, myös keräämällä ja jakamalla tiedollisia resursseja ja toimimalla keskustelu-

foorumina sekä toisaalta vahtimalla vallanpitäjiä. Joukkoviestinnän funktiot ovat esimerkiksi Char-

les R. Wrightin (1960, sit. McQuail, 1992, 237) mukaan varmistaa vallitsevan sosiaalisen järjestyk-

sen jatkuvuus, säilyttää kontrolli, luoda laajaa arvokonsensusta, integroida yhteiskunnan toimintaa 

sekä ankkuroida yksilöitä ja ryhmiä yhteiskuntaan.  

 

Funktionalismia on arvosteltu siitä, että se asettaa länsimaisen demokratiamallin ja erityisesti yh-

dysvaltalaisen toimintatavan muiden yläpuolelle pitäen niitä itsestään selvinä teinä modernisaatioon 

(emt.). Kriitikoiden mielestä vallitsevan sosiaalisen järjestelmän vahvistaminen on hallitsevan elii-
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tin pussiin pelaamista. Tutkimuksessani sosiaalisen konsensuksen ja järjestyksen ylläpitämisen 

funktio tulee esiin kysymyksessä poliittisten instituutioiden luotettavuuden ja uskottavuuden luomi-

sesta. Korostan kuitenkin enemmän median yhteiskunnallisen tiedon jakamisen ja yhteiskunnalli-

seen toimintaan aktivoimisen roolia. Nämä tehtävät luovat tietä myös asiallisen kriittisen ajattelun 

syntymiseen, mitä funktionalistinen konservatiivinen ajattelu ei korosta. Sosiaalisen järjestyksen ja 

koheesion ajatus liittyy vahvasti joukkoviestinnän yhteisyysmalliin, kun puolestaan tiedonvälitys 

mielletään yleensä lähinnä siirtomalliajatteluun. 

 

Käsittelen seuraavassa tarkemmin Christiansin ym. (2009) jaottelemia joukkoviestinnän rooleja. 

Käytän niistä omia suomennoksiani, jotka eivät täysin vastaa alkuperäisiä englanninkielisiä termejä. 

Pyrin kuitenkin määrittelemään roolit edellä mainitun teoksen pohjalta mahdollisimman tarkasti. 

Joukkoviestinnän neljä roolia on tarkkaileva (’monitorial’), auttava (’facilitative’), radikaali ja yh-

teistyö (’collaboration’). Nämä roolit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan yhtäaikaisia eri tasoilla ja 

limittäisiä. Christians ym. keskittyvät niihin joukkoviestinten rooleihin, jotka ovat erityisen rele-

vantteja demokraattiselle prosessille. Roolit ovat malleja joukkoviestinnän erilaisille toiminnan 

muodoille. 

 

Radikaali, sosiaaliseen muutokseen tähtäävä, rooli pyrkii paljastamaan vallan väärinkäytöksiä ja 

nostamaan kansalaisten tietoutta vääryyksistä, epätasa-arvosta ja muutoksen mahdollisuudesta. Sii-

hen liittyy näin myös kansalaisten aktiivisuuden rohkaiseminen osallistuvan demokratian edesaut-

tamisessa. Radikaali rooli on paljon esillä normatiivisissa teorioissa. Käytännössä roolin harjoitta-

minen on vähemmistömedioiden harteilla. Radikaalia roolia en tarkastele tässä tutkielmassa. 

 

Yhteistyön rooli viittaa joukkoviestimien ja valtiovallan väliseen yhteistyöhön, joka korostuu erityi-

sesti yhteisten uhkien tai muiden kansakunnan akuuttia tilaa koskevien erikoistilanteiden kohdalla. 

Kuitenkin myös normaalitilanteissa instituutioiden välillä vallitsee tietynlainen, yleensä piilevä, va-

paaehtoinen yhteistyön mekanismi. Tätä roolia ei juuri käsitellä normatiivisessa kirjallisuudessa, 

ehkä eniten sen vuoksi, että se on vastoin liberalistisia vapauden periaatteita (McQuail, 2009a, 127). 

Funktionaalinen sosiaalisen järjestyksen ylläpitotehtävä limittyy selkeästi yhteistyön rooliin. Jouk-

koviestinten ei tästä näkökulmasta tule edistää kansalaisten kyynisyyttä politiikkaa kohtaan, vaan 

edistettävä luottamusta ja toimittava poliittisen vallan oikeuttamisen mekanismina. Yhteistyön roo-

lin toteutumista tarkastelen lyhyesti sen kautta, kuinka luottamusta herättävänä EU nuorille joukko-

viestinnässä näyttäytyy. 
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Joukkoviestintään kohdistuu normatiivisia tehtäviä niin vallanpitäjien kuin kansalaistenkin puolelta. 

Vallanpitäjien palveleminen tarkoittaa tiivistetysti tehtävää tarjota eturyhmille ja poliitikoille mah-

dollisuus oman asian älykkääseen ja valaisevaan ajamiseen (Rajala, 1998, 31). Toisaalta siis yhteis-

työn roolin näkökulmasta se tarkoittaa sosiaalisen järjestyksen ylläpitämistä herättämällä luottamus-

ta yhteiskunnan vallitsevaan järjestykseen. Tässä tutkimuksessa suurempaan osaan pääsevät kuiten-

kin etupäässä kansalaisten suunnasta tulevat vaateet. Siksi seuraavassa käsittelen tarkemmin tark-

kailevaa ja auttavaa roolia.  

 

1.3.1. Tarkkaileva joukkoviestintä 

 

Joukkoviestinnän ilmeisin rooli demokratiassa on siis tiedonvälittäjä. Se on läsnä tavalla tai toisella 

kaikissa rooleissa, joten se on tehtävistä perustavin (Nordenstreng, 2009, 32). Normatiivisten teori-

oiden neljästä roolista ilmitasolla tiedonvälitys liittyy tarkkailevaan rooliin, joka viittaa tiedon ke-

räämiseen, jalostamiseen, julkaisemiseen ja levittämiseen ajankohtaisiin tapahtumiin liittyen ja ylei-

sön intresseihin vastaten sekä tiedon jakamisen lähteiden ja asiakkaiden mukaan luettuina hallinnon, 

mainostajien ja yksilöiden tarpeet huomioiden. Tehtävään siis liittyy kaikenlaisen yleisesti hyödylli-

sen tiedon tarjoaminen sitä etsiville. (Ema.). Rooliin kuuluu myös vallan vahtikoiran tehtävä, jonka 

olennainen osa on kriittinen journalismi. Päätavoite on kuvata todellisuutta ja tuottaa objektiivisia 

katsauksia, mutta asiaan kuuluvat myös relevanttien kommenttien ja tulkintojen tuottaminen, tutki-

minen, havainnointi ja tulkitseminen. 

 

Roolin perusta juontuu aina Harold Lasswellin (1948, sit. McQuail, 2009b, 139) määrittelyyn jouk-

koviestinnän perusfunktiosta, tarkkailusta, jota usein käytetään lyhennelmänä viittaamaan juuri ha-

vainnointiin, tiedon keräämiseen ja tiedolliseen sisältöön sinänsä. Lasswellin tarkkailua ohjaavat 

relevanssin ja luotettavuuden kriteerit. Tähän liittyy ennemminkin vastaanottajan intressit kuin val-

tainstituutiot. Perustana on viime kädessä demokraattisen prosessin edistäminen ja siihen liittyvä 

kansalaisten harjoittama tarkkailu joukkoviestinten kautta. Tarkkaileva kansalainen etsii aktiivisesti 

tietoa osallistuakseen prosessiin. (Ema. 140).  

 

Kansalaisille on välitettävä objektiivista ja luotettavaa tietoa mielipiteidensä pohjaksi. Tähän liittyy 

myös Blumlerin (Blumler ja Gurevitch, 1995, sit. Rajala 1998, 30) ajatus poliittisen lukutaidon ke-
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hittymisen edesauttamisesta. Ottaessaan osaa äänestämällä tai muutoin poliittiseen päätöksente-

koon, ihmisillä tulisi olla tietoa puolueiden ja niiden johtajien käsityksistä päätöstensä perusteeksi.  

 

Tarkkaileva rooli on tunnustetuin ja hyväksytyin niin median, yleisön kuin lähteiden ja asiak-

kaidenkin näkökulmasta. Rooli voi vaihdella eri yhteyksissä passiivisesta tiedon kanavoinnista vah-

tikoirana toimimiseen, mutta tähän rooliin ei kuulu puolueellinen asioiden edistäminen, vaan jour-

nalistista työtä määrittävät mielipiteen ja todistettavissa olevan faktan erottamisen käytännöt. (Mc-

Quail, 2009a, 125–126). Parhaimmillaan tarkkaileva rooli on olennainen hallituksen vastuun säilyt-

tämisessä kansalle ja julkisen tilan terveen toiminnan takaamisessa (McQuail, 2009b, 144). 

 

Kriittiset teoreetikot näkevät usein uutiskäytäntöjen vahvistavan vallitsevaa maailmankatsomusta ja 

ideologiaa, jotka puolestaan hyödyttävät viime kädessä vallanpitäjiä ja eliittejä. Tässä journalisteille 

jää hyvin passiivinen rooli yhteiskuntaan vaikuttamisessa. McQuailin mukaan tarkkailevan roolin 

tiedotustehtävään liittyy kuitenkin eriasteista journalistin aktiivisuutta vaativia toimintoja. Esimer-

kiksi erilaisista tapahtumista tiedon saaminen ja sen välittäminen on passiivista, valikoiva havain-

nointi, raportointi ja julkaiseminen hiukan aktiivisempaa, tulevaisuuden ennakointi ja tulevista ta-

pahtumista varoittaminen jo aktiivista toimintaa ja tiedon etsiminen, tutkiminen ja epäoikeudenmu-

kaisuuksien paljastaminen puolestaan sekä aktiivista että omistautunutta (McQuail, 2009b, 146). 

 

Tiedonvälitystehtävää ja siihen liittyvään objektiivisen journalismin ideaalia kritisoivat korostavat 

yleisön tietoisuuden ja joukkoviestinnän kanavien ja näkökulmien moninaisuuden tärkeyttä. Tämä-

hän on tärkeää myös objektiivisuutta kannattavan ajattelun piirissä. Objektiivisen tiedonvälityksen 

tavoittelu näyttääkin olevan ideaaleista sopivin demokratioille. Tarkkaileva rooli kokonaisuudes-

saan ja kaikessa kirjossaan sopii liberaaliin yksilölliseen demokratiaan, mutta erityisesti deliberatii-

viseen osallistuvaan demokratian muotoon. Nämä demokratiamuodot olettavat, että kansalaisten 

äänestääkseen on tiedettävä tarpeeksi tehdäkseen punnittuja ja rationaalisia päätöksiä, etenkin vaa-

leissa. Joukkoviestimet, erityisesti lehdistö ovat tällaisen informaation suurin lähde, sillä mikään 

muu instituutio ei pysty tarjoamaan tarpeeksi, olkoonkin näennäisesti, tasapuolista tietoa niin laaja-

mittaisesti ja ajankohtaisesti. Yleisön oletetaan kykenevän oppimaan kaiken, mitä heidän tarvitsee 

tietää niin sanotusta todellisuudesta, ja pystyvän toimimaan omien intressiensä pohjalta. Joukko-

viestintä on vastuussa tarkkailevan roolinsa toteuttamisesta yleisölleen. Käytännössä ne kuitenkin 

epäonnistuvat tehtävässään usein. Kansainvälisiä tapahtumia ei uutisoida tarpeeksi kattavasti, jouk-
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koviestimet ja niiden uutisointi eivät ole moninaisia keskittymisen takia eikä vallitsevaa valtaa on-

nistuta kritisoimaan riittävästi. (Ema. 148).  

 

1.3.2. Auttava joukkoviestintä 

 

Auttavaan rooliin kuuluu julkisuuteen pääsyn tarjoaminen sitä oikeutetusti vaativille ja maksaville 

asiakkaille. Journalismin tehtävä ei ole ainoastaan raportoida kansalaisyhteiskunnan järjestöistä ja 

toiminnasta, vaan myös vahvistaa ja tukea niitä. (Nordenstreng, 2009, 31). Auttava rooli on yhteen-

veto useista sosiaalisen vastuun ja neljäs valtiomahti -ajattelun elementeistä, jotka korostavat julki-

sen keskustelun ja kansalaisten päätöksenteon tukemista. Sitä ei normatiivisessa teoriakirjallisuu-

dessa käsitellä samoissa määrin, kuin tarkkailevaa roolia, mutta funktionalistisessa ajattelussa se on 

vahvasti läsnä. (McQuail, 2009a, 126).  

 

Tämä rooli liittyy läheisesti edellä kuvattuun deliberatiiviseen demokratia-ajatteluun, sillä se koros-

taa avointa pääsyä julkisuuteen ja edistää aktiivista kansalaisuutta keskustelun ja osallistumisen 

kautta. Ajatus on, että aktiivisessa yhteisössä syntyy asioita ja hyötyjä, joita yksin ei ole mahdollista 

keksiä. Julkinen mielipide syntyy näin yhteisöjen sisäisessä ja välisessä keskustelussa. Tällainen 

mielipide edustaa avoimessa keskustelussa syntynyttä kollektiivista viisautta, ei niinkään yksilöiden 

henkilökohtaisia etuja (Christians, 2009, 158). Kansalaisdemokratia, johon tällainen deliberatiivi-

suuden ideaali kuuluu, perustuu interaktiivisuudelle, ja ”näin julkinen viestintä on jaettuja intressejä 

ja yhteisiä tavoitteita” (ema.). Tiedon lisäksi olennaisia ovat ryhmien ja asenteiden tiettäväksi teke-

minen eri yhteiskunnan ryhmien välillä. 

 

James Careyn (1989, sit. Christians, 2009, 158) mukaan journalismi muodostuu suhteessa yleisöön-

sä, minkä vuoksi sen tulisi pyrkiä tarjoamaan yleisölle mahdollisuus aktiivisesti osallistua keskuste-

luun ja tällä tavoin asemoida yleisö muuksi kuin passiiviseksi sivustaseuraajaksi. Journalismi tulisi 

Careyn mielestä stimuloida, järjestää, pitää liikkeessä ja tallentaa keskustelua kulttuurissa. Joukko-

viestinten tehtävä on tässä edistää dialogia yleisön keskuudessa viestinnällä, joka sitouttaa heitä 

osallistumaan aktiivisesti. Uutisjoukkoviestintä siis tukee ja vahvistaa hallinnon ja markkinoiden 

ulkopuolisen kansalaisyhteiskunnan osallistumista yhteisiin asioihin. (Emt. sit. Christians, 2009, 

159). Kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat ei-hallinnolliset ja ei-kaupalliset toimijat sekä vapaaehtoiset 

yhdistykset. Toimiva yhteiskunta puolestaan tarvitsee toimintakykyisen kansalaisyhteiskunnan. 
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Auttavassa roolissaan joukkoviestintä edesauttaa pluralismia, ”erilaisten kulttuurien ja maailman-

katsomusten mosaiikkia”. Joukkoviestinten on toimittava vastuullisesti kunnioittaen niitä moraalisia 

kehyksiä, jotka ohjaavat ja merkityksellistävät yhteiskuntaa. ”Sosiaalisesti vastuulliset uutiset mää-

rittyvät niiden velvollisuuksista yhteisöä kohtaan” (emt. sit. Christians, 2009, 160). Tässä pelkkä 

tiedonvälitys ei riitä, vaan joukkoviestintä ikään kuin auttaa yhteiskuntaa toimimaan paremmin. 

Edelliseen liittyy puolestaan ajatus tiukan objektiivisuuden kriteerin hylkäämisestä kansalaisten it-

senäistä toimintaa edesauttavien keinojen etsinnän tieltä.  

 

Auttava rooli on vaikeasti yhdistettävissä todellisuuden taloudellisen eduntavoittelun ja kilpailuti-

lanteen muokkaamiin journalistisiin käytäntöihin ja sen toteuttaminen onkin usein rajoittunut erilai-

siin pienimuotoisiin, mutta laajalle levinneisiin, kansalaisjournalistisiin kokeiluihin ja vaihtoehto-

medioihin. Silti siinä on paljon aineksia, joista myös valtavirran joukkoviestimet voisivat hyötyä 

puhumattakaan kansalaisten aktiivisemmasta osallistumisesta yhteiskuntansa asioihin. Tässä on kui-

tenkin myös joukkoviestinnän suurin haaste: kuinka oikeastaan saada ihmiset osallistumaan aktiivi-

semmin ja systemaattisemmin? 

 

Christiansin ym. neljä eri roolia asemoituvat eri tavoin: radikaali liittyy vallan näkökulmaan, yhteis-

työn rooli määritellään valtiovallan tai muiden voimakkaiden instituutioiden mukaan, kun taas tark-

kaileva rooli asemoituu kansalaisuuden ja instituutioiden väliin ja auttava keskittyy kansalaisuuden 

toteuttamiseen ja parantamiseen (McQuail, 2009a, 135). 

 

1.3.3. Journalismin objektiivisuus, kiinnostavuus ja aktivoivuus 

 

Normatiiviset teoriat alleviivaavat yleensä erityisesti vakavien uutisten, politiikan, talouden ja suur-

ten maailmantapahtumien, olennaisuutta. Journalismilla on joukkoviestinnässä siksi erityinen ase-

ma, että juuri sen oletetaan säännöllisesti levittävän luotettavaa ja todenmukaista informaatiota ja 

punnittuja kommentteja. Vaikka muutkin joukkoviestinnän genret voivat toimia tiedon- ja kom-

menttien lähteenä, niiden ei oleteta toimivan journalismin tapaan ja välittävän julkisesti tärkeäksi 

miellettyä tietoa. Journalismi liitetään selkeämmin ja tarkemmin demokratian puolustamiseen (Nor-

denstreng, 2009, 19). Tämä tutkielmakin keskittyy erityisesti joukkoviestinnän journalistiseen osa-

alueeseen, EU-uutisointiin, vaikka tarkastelee joukkoviestintää myös kokonaisuutena. 
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Niin sanottujen vakavien uutisten ajatellaan olevan niitä, joilla on pitkällä aikavälillä syvempää vai-

kutusta ihmisten elämään, kuin muilla niin sanotusti kevyemmillä aiheilla. ”Teoriassa sellainen tieto 

voisi lopulta auttaa ihmisiä muuttamaan tai kontrolloimaan olosuhteitaan.” (McQuail, 1992, 214). 

Sellainen tieto voisi myös edesauttaa deliberatiivisuutta ja julkisojen muodostumista. Juuri tämä on 

käsillä olevan tutkielman lähtökohta. Tällaista lähestymistapaa leimaa ajatus relevanssista viime 

kädessä ennemminkin yhteiskunnalle kuin yleisölle. ”Tämä alleviivaa sitä mahdollisesti syvääkin 

kuilua objektiivisesti tuotetun tärkeän ja ihmisiä subjektiivisesti kiinnostavan tiedon välillä.” (Emt. 

215). 

 

Journalismi ja uutiset ovat paitsi faktuaalisia selontekoja, myös arvojen ilmaisuja, heijastuksia ja 

tuloksia (McQuail, 1992, 223). Niihin vaikuttavat niin lähteet, tekijät kuin vastaanottajatkin. Journa-

lismin normatiivisten tehtävien oikeutus sisältyy tavallaan jo itsessään journalismin käsitteeseen ja 

journalistien itseymmärrykseen: yleisön ja yhteiskunnan palveleminen sekä vastuu niille, joista uu-

tisoidaan ja journalisteille itselleen sekä heidän työnantajilleen (McQuail, 2009b, 143). Journalis-

min luonnetta on vaikea määritellä tarkoin, sillä se on monimuotoista ja eroaa paikoittain ja histori-

allisesti eri ajoissa. Kuitenkin länsimaisesta journalismista on erotettavissa dominoiva tyyppi, jonka 

pääpiirteitä ovat uutisten ja mielipiteiden moninaisuus, uutisoinnin neutraalisuus ja objektiivisuus, 

suuntautuminen markkinoihin sekä ammatillinen käytäntö yhteisten normien mukaan. (McQuail, 

2009a, 115–116). 

 

Objektiivisuuden ideaali olettaa journalistisen tekstin kuvaavan maailmaa todenmukaisesti, puolu-

eettomasti ja kattavasti. Journalistin näkökulmasta tämä tarkoittaa uutisoinnin tasapuolisuutta, vir-

heettömyyttä ja todenmukaisuutta, kaikkien relevanttien näkökulmien huomioimista, faktojen erot-

tamista mielipiteistä, mutta mielipiteiden pitämistä olennaisina, journalistin oman asenteen, mielipi-

teen ja sidonnaisuuksien vaikutusten minimointia sekä vinoutuneiden tarkoitusten välttämistä (Mc-

Quail, 1992, 185). Laadukas tieto on näiden objektiivisuuden ja neutraalisuuden normien mukaan 

virheettömyys, kattavuus, relevanssi ja todistettavuus. Laatuun puolestaan perustuu koko journalis-

mi-instituution uskottavuus. (McQuail, 2009b, 147–148). 

 

Journalismin objektiivisuus on kritiikistä huolimatta edelleen kantava ideaali. Objektiivisuudesta on 

kiistelty, ja se onkin suhteellinen ominaisuus. Tietoa on arvotettava ja toisaalta jo journalismin roo-

liin kuuluva yleisön puolustaminen kriittisyydellä sisältää jonkinasteisen puolen valinnan. (McQu-
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ail, 2009b, 140). Täydellinen objektiivisuus ei ole mahdollinen, sillä journalismin tuottamiseen vai-

kuttavat auttamatta useat tekijät. Lisäksi kysymykseen todenmukaisesta maailmankuvaamisesta liit-

tyy tietoteoreettinen kysymys siitä, voiko maailmasta ylipäätään sanoa mitään totta. McQuailin 

(2009a, 119) mukaan objektiivisuus on ennemminkin hyvän käytännön piirre kuin abstrakti ideaali. 

Objektiivisen ja neutraalin uutisoinnin tavoittelu on kuitenkin olennainen ja yleisesti hyväksytty 

periaate, joka kritiikistä huolimatta ohjaa journalistisia käytäntöjä. 

 

Yksi normatiivisten teorioiden kestohuolista on poliittisen osallistumisen takaaminen (McQuail, 

1992, 311). Kansalaiset tarvitsevat tasapuolista ja monipuolista tietoa mielipiteiden muodostami-

seksi ja valintojen tekemiseksi, mutta myös ”tunteellisia tyydytyksiä poliittisen osallistumisen 

edesauttamiseksi” (Blumler ja Gurevitch 1995, sit. McQuail, 2009a, 123). Journalismin siis pitäisi 

pyrkiä paitsi tarjoamaan tärkeää ja kriittistä tietoa yhteiskunnasta ja politiikasta, myös esittämään 

nämä asiat tavalla, joka kiinnittää huomiota ja rohkaisee yhteiskunnalliseen toimintaan. Demokrati-

an kannalta relevanttia on juuri tällainen auttava ja aktivoiva tieto, joka voi joko auttaa toimimaan 

jo olemassa olevien asenteiden mukaan, muokata vanhoja asenteita tai aktivoida uusia. Kiinnosta-

vuus ja aktivoivuus ovat vähän esillä normatiivisissa teorioissa, ja se lähinnä yhdistyy muihin ideaa-

leihin, kuten tässä Christiansin ja muiden auttavaan rooliin. 

 

Joukkoviestimet kiinnittävät hyvin vähän huomiota esimerkiksi yleisön vähäiseen kiinnostukseen 

politiikkaa kohtaan. Toisaalta kiristyvä kilpailutilanne on saanut aikaan kiinnostavuuden kriteerin 

nousun. Mediataloissa kiinnostavuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.  Käsitteenä kiinnos-

tavuus on epämääräinen, ja sitä on tutkittu esimerkiksi Journalismin tutkimusyksikön laajassa tut-

kimusprojektissa Kohti kiinnostavaa journalismia (2010). Se kuitenkin ohjaa journalistista työtä 

kiristyvässä kilpailutilanteessa yhä enemmän itsenäisenä tavoitteena. Liiallinen kiinnostavuuteen 

tuijottaminen voi pahimmillaan johtaa uutisoinnin pinnallistumiseen, yksipuolistumiseen ja poliit-

tisten aiheiden sivuun jäämiseen. 
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2. TUTKIMUSKOHTEEN KONTEKSTI: Yhteiskunnallinen tieto, 

joukkoviestimet ja EU 

 

2.1. Yhteiskunnallisen tiedon merkityksestä: Kansalaiset lampaina 

EU-narussa 

 

”Poliittinen tietämys ja kiinnostus yhteiskunnallisissa asioissa ovat aktiivisempien sitoutumisen 

muotojen edellytyksiä. Jos ei tunne pelin sääntöjä ja pelaajia eikä välitä lopputuloksesta, ei to-

dennäköisesti yritä pelata itsekään.”  

(Putnam, 2000, 35, suomennos TO) 

 

Näin kuvaa poliittisen tiedon merkitystä amerikkalainen sosiaalisen pääoman tutkija, sosiologi Ro-

bert D. Putnam. Tieto on valtaa, jonka omaamisella tai puutteella voi olla kauaskantoisiakin seura-

uksia. Alhaiset äänestysprosentit, vähäinen yhteiskunnan tuntemus ja huono yhteiskunnallinen tie-

tämys ovat uhka demokraattisen järjestelmän toimivuudelle. Vaikuttaakseen tehokkaasti omaan 

elinympäristöönsä ja sitä koskeviin päätöksiin kansalaisen on tunnettava elinympäristönsä, eli yh-

teiskuntansa sekä sen päätöksentekojärjestelmä. Jos tietoa ja kiinnostusta ei löydy, johtaa se eliitti-

vetoiseen järjestelmään, jossa homogeeninen, pieni, valveutunut ja samanmielinen menestyvien 

vaikuttajien joukko pääsee hallitsemaan yksinvaltaisesti. Viestinnäntutkija Tuomo Mörä toteaa: 

 

”Kansalaisten vieraantuminen poliittisesta päätöksenteosta sekä vallankäyttäjien ja kansa-

laisten välinen kuilu ovat pitkään olleet huolenaiheita niin tutkijoiden, journalistien kuin 

päättäjienkin keskusteluissa. Viime kädessä huolessa on kyse demokratian toimivuudesta ja 

poliittisen järjestelmän legitimiteetistä. Monet kansallisvaltioiden ongelmat näyttävät vain 

pahentuneen Euroopan tasolla: äänestysprosentit ovat Euroopan parlamentin vaaleissa hyvin 

alhaiset, kansalaisten identifioituminen unioniin on usein heikkoa, tiedot EU:sta ovat usein 

alhaisella tasolla ja kiinnostus EU-asioita kohtaan näyttää kasaantuvan suhteellisen pienelle 

eliitille.” 

 (Mörä, 2008, 160) 
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Tapio Raunio ja Juho Saari (2006, 12–16) puhuvat kansalaisten ”eurooppalaistumisesta”. Se on va-

paaehtoinen, yhteisöllinen muutos, joka vaatii kansalaisilta aktiivisuutta ja tietoa. Sen kääntöpuole-

na on ”eurooppalaistaminen”, ylhäältä johdettu ja pakotettu muutos, joka on passiivisuuden, osallis-

tumattomuuden ja tiedon puutteen tulosta. Kansalaisten, ja etenkin tulevaisuuden vaikuttajien eli 

nuorison tiedon ja kiinnostuksen tasosta riippuu, kummanlaiseksi Euroopan yhä syvenevä integraa-

tioprosessi Suomen osalta muodostuu. Lähtökohdat kansalaisten aktivoimiseen ja kiinnostuksen 

herättämiseen ovat vähintäänkin haastavat. Jos aktivointi tai kiinnostuksen herättäminen ei onnistu, 

poliittisesti aktiivinen eliitti saa vapaasti lähteä viemään muuta kansaa haluamaansa suuntaan kuin 

pässiä, tai pikemminkin kuin lammasta narussa. Tällaista kehitystä on jo ollut nähtävissä koko 

Suomen EU-jäsenyyden ajan. Koko EU-jäsenyysprosessin on sanottu olevan eliitin sanelemaa 

(esim. Kivikuru, 1996a, 38–40 ja Raunio, 2006, 46–54).  

 

2.2. Joukkoviestimet yhteiskunnallisen tiedon välittäjinä 

 

Kuten ideaalisen roolin ensimmäisenä harteilleen saaneen lehdistön, myös myöhemmän median on 

pitkälti nähty epäonnistuneen rooliensa täyttämisessä ja kansalaisten aktivoimisessa (Murdock, 

2002. 49). Jo 1920-luvun mediatutkijat valittivat sanomalehtien skandaaliuutisointia ja kevyttä si-

sältöä sekä viihteellisyyttä peläten sen johtavan demokratialle välttämättömän rationaalisen julkisen 

keskustelun häviämiseen ja muuttavan kansalaisuuden katsojuudeksi (ema. 49).  

 

Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä populaarilehtien vaarallisuudesta demokratialle. 

Esimerkiksi sosiologi Helen Hughes (1937, sit. Murdock 2002, 50–81) näki tavallisten ihmisten ta-

rinoiden esittämisen lisäävän empatiaa kanssaihmisiä kohtaan, ”uutiset oikeusprosessista eivät herä-

tä moraalisia pohdintoja; ne muodostuvat lukemalla intiimejä tarinoita, joissa lain ja sopimusten 

vaikutukset yksityisiin kokemuksiin näkyvät”. Hughesin teorian (emt.) mukaan siis viihdesisällöissä 

on yhtä lailla mahdollisuus kansalaisuuden rakentamiseen ja ylläpitämiseen kuin asiasisällöissäkin. 

Euroopan unionia, kuten yleensä poliittisia instituutioita, koskevat asiat ovat yleensä kuitenkin 

luonteeltaan sellaisia, etteivät ne oletettavasti viihdesisällöissä pääse esiin. Siksi jaan tutkijoiden jo 

80 vuoden takaisen huolen joukkoviestinnän sisältöjen viihteellistymisestä ja sen aiheuttamasta 

uhasta kansalaisuudelle ja demokratialle. 
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Myös tämän vuosituhannen sosiologit ja politiikan tutkijat ovat arvostelleet joukkoviestintää sen 

passivoivasta vaikutuksesta (esim. Putnam 2000, 228–234). Vaikka joukkoviestintä toimii myös 

kriittisen tiedon lähteenä, puhtaasti viihteellinen mediasisältö on itse asiassa nähtävissä poliittisen 

aktiivisuuden vihollisena, sillä se vie suuren osan ihmisten ajasta ja kohdistaa heidän huomionsa 

yhteiskunnallisesti mitään sanomattomiin asioihin. Myös sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen val-

lan keskittyminen myöhäismodernin ajan trendinä on ollut omiaan kutistamaan tavallisen ihmisen 

sivustaseuraajaksi (McQuail, 2009c, 236).  

 

Pasek ym. (2006, 4–5) näkevät joukkoviestinnän silti sosiaalisen foorumin mahdollisuutena, tiedon 

ja sosiaalisten suhteiden kohtaamispaikkana, joka voi motivoida yleisöä poliittisestikin. Näin jouk-

koviestimet, vaikkapa televisio, voivat toimia sosiaalisen pääoman lähteenä (Putnam, 2000, 19–23). 

Sosiaalinen pääoma syntyy yhteisistä sosiaalisista kanssakäymisen tilanteista, joissa syntyy keskus-

teluja ja mielipiteitä. Nuori yleisö seuraa viihteellisiä, usein juuri nuorille suunnattuja mediasisältö-

jä, joissa ei niinkään innosteta suoraan kansalaisaktiivisuuteen, mutta jotka silti kokoavat yleisöjä 

yhteen tarjoamalla jaettuja kokemuksia ja näin edesauttavat yleisöjen mahdollista yhteistä toimin-

taa, oli se sitten poliittista tai ei. Viihde voi siis toimia sosiaalisen pääoman lähteenä yksilöille, uuti-

set puolestaan ovat oleellisia yhteiskunnalle merkityksellisen tietämyksen tuottamisessa.  

 

Todellisuudessa journalismi harvoin, jos koskaan yltää edellä käsiteltyjen yleisön kannalta olennais-

ten journalismin ihanteiden, objektiivisuuden, relevanttiuden, tasapuolisuuden, monipuolisuuden, 

kriittisyyden, kiinnostavuuden ja aktivoivuuden, toteutumiseen. Lisäksi normatiivisten tehtävien 

oikeutus, vastuullisuus, rajoitukset ja sanktioiden puute ovat ongelmallisia tekijöitä. Normatiivisia 

teorioita usein arvostellaankin siitä, että ne asettavat ylimitoitettuja vaatimuksia joukkoviestinnän 

käytäntöihin ja intresseihin nähden (esim. Rajala, 1998). Rajoitteita ideaaliseen journalistiseen suo-

ritukseen yltämiseen käytännössä nousee niin työympäristöstä, journalistisista käytännöistä ja me-

diarutiineista kuin joukkoviestintäjärjestelmästä ja yhteiskunnan rakenteestakin (emt. 42–43). Olen-

naista on kuitenkin ihanteisiin pyrkiminen ja niiden mukaan toimiminen, ei niiden täydellinen toteu-

tuminen. 

 

Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat alkaneet puhua politiikan medialisoitumisesta (esim. Asp 

1986, 359), mikä viittaa joukkoviestinnän ja politiikan yhteen kietoutumiseen. Nykyään joukkovies-

timet ovat paitsi politiikan areenan arvioijia, myös sen toimijoita. Poliitikot joutuvat yhä enemmän 

ottaman huomioon joukkoviestimien asettamat vaatimukset tavoitellessaan kansan huomiota, minkä 
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on katsottu vaikuttavan siihen tapaan, jolla politiikkaa tehdään (emt. 360–361). Politiikka on näin 

muotoutunut uudelleen joukkoviestinten vaatimuksia vastaavaksi. Joukkoviestimet ja niiden uutis-

toiminta toimii viime kädessä kuitenkin markkinoiden ehdoilla, eikä niiden intresseissä käytännössä 

ensimmäisenä ole tukea demokraattisen poliittisen prosessin toteutumista. Demokratian normien 

mukaisesti kuitenkin juuri näin tulisi olla. 

 

Paitsi politiikan ja joukkoviestinnän suhteissa, myös yleisössä tai kansalaisissa on tapahtunut muu-

tosta. Luostarisen (1994, 27–28) mukaan modernin yhteiskunnan jäsenillä on monenlaisia intresse-

jä, jotka perustuvat yhteisöllisyyden kokemiseen eri tavoin, kuin ennen. Yhteisöllisyys ei niinkään 

perustu poliittiseen ja uskonnolliseen osallistumiseen, vaan esimerkiksi makuun, muotiin ja elämän-

tapaan. Näin huomio kiinnittyy muualle kuin poliittisiin tapahtumakulkuihin. Journalismin pitäisi 

siis pystyä palvelemaan erilaisia intressejä omaavia kansalaisia yhteiskunnallisen näkökulman 

huomioiden.  

 

Näen itse joukkoviestimet suosionsa vuoksi mahdollisuutena yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle, 

enkä katso niiden suurta käyttöä pahasti, vaikka ymmärränkin huolen siitä, että ne vievät ihmisten 

reaalimaailman sosiaalisista suhteista aikaa. Joukkoviestinnällä on paremmat mahdollisuudet akti-

voida kansalaisia, kuin esimerkiksi koululaitoksella, joka toimii eittämättä hyvin tiedonjakajana, 

mutta joka instituutiona vetoaa nuoriin huomattavasti vähemmän eikä tavoita peruskouluiän ohitta-

nutta väestöä. Euroopan integraatio on myös nostanut joukkoviestinnän merkityksen korostetusti 

esille, sillä eurooppalaisen kehityksen on nähty rakentuvan ratkaisevasti juuri sen varaan (Kivikuru, 

1996a, 2). Tutkimuksissa on todettu (ema. ja Mörttinen 2000a, 102–105), että EU-

jäsenyysprosessissa medialla on ollut merkittävä asema. Prosessin aikana sillä oli monta roolia: se 

toimi niin tiedonvälittäjänä, opettajana kuin poliittisena pelinappulanakin ajantasaisen tutkimustie-

don ja toisaalta eri toimijoiden tiedonpuutteen vuoksi. Joukkoviestintä on myös avainasemassa kan-

sallisen ja mahdollisen eurooppalaisen identiteetin rakentumisessa.  

 

Kehityspsykologian tutkimuksessa on todettu mediasisältöjen vaikuttavan yksilön kognitiiviseen 

kehitykseen (esim. Scheibe, 2007, 61–69). Joukkoviestinnän seuraaminen voi vaikuttaa nuoren 

identiteetin muodostumiseen, heidän käsitykseensä omasta paikastaan maailmassa, heidän käsityk-

siinsä omien ongelmiensa ratkaisumalleista ja lopulta myös koko oman yhteiskuntansa ongelmien 

ratkaisumalleista. Kultivaatioteoria (esim. Gerbner ym. 2002, 39–40) television vaikutustutkimuk-

sessa tukee tätä ajatusta. Teorian lähtökohta on, että mitä enemmän aikaa katsoja viettää ”television 
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maailmassa”, sitä todellisemmalta se alkaa tuntua ja sitä varmemmin katsoja alkaa omaksua tämän 

maailman ideologioita ja arvoja. Agenda-setting -teorian (esim. McCombs & Shaw, 1972) mukaan 

joukkoviestimet vaikuttavat myös siihen, mistä ylipäätään keskustellaan ja minkälaisen painoarvon 

tietty aihe ihmisten välisissä keskusteluissa saa. Joukkoviestimien kiistattoman merkityksen vuoksi 

ei ole lainkaan yhdentekevää, mitä, kuinka paljon ja miten yhteiskunnallisesti oleellisia asioita niis-

sä käsitellään. 

 

Tutkimuskohteeni kontekstualisoimisen kannalta on olennaista tarkastella lyhyesti myös joukko-

viestinnän vastaanottoa, vaikka tutkimuksessa en niinkään ole kiinnostunut yleisön tulkintaproses-

sista tai joukkoviestinnän tuotteen koodausprosessista, vaan keskityn siihen käsitykseen, joka vas-

taanottajalle lopulta uutisoinnista syntyy. Stuart Hallin (1980) kuuluisa sisään- ja uloskoodausmalli 

sysäsi liikkeelle aktiivisen yleisön tai kulttuurisen viestintätutkimuksen edustajien mukaan myös 

yleisöyden teorian. Hallin malli oli ensimmäinen, joka antoi yleisölle tulkintavallan, vaikkei se tosi-

asiassa viestinnän vanhasta siirtomallista ja siihen liitetystä passiivisesta yleisökäsityksestä täysin 

irtisanoutunutkaan. Mallin mukaan yleisö tulkitsee joukkoviestinnän viestejä itsenäisesti omiin läh-

tökohtiinsa peilaten, eikä viestin lähettäjällä näin ole viimeistä sanaa viestinsä tulkinnasta, vaan se 

voidaan tulkita jopa täysin lähettäjän siihen koodaamat merkitykset teilaten. McQuail (1992, 312) 

kuvaa mediaprosessin uutta mallia seuraavasti: 

 

Useat eri lähteet→ Monipuoliset kanavat ja sisällöt→  

Fragmentoitunut yleisö ja aktiiviset käyttäjät ja yleisöt→  

Erilaiset ja ennakoimattomissa olevat vaikutukset ja vastaanotto 

 

Tällainen todennäköisesti on myös tämän tutkimusten nuorten mediatodellisuus. Monipuoliset läh-

teet antavat mahdollisuuden kattavan, monipuolisen ja tasapuolisen tiedon vastaanottamiseen, mutta 

toisaalta kanavien ja sisältöjen kirjo sekä niiden valikoiminen mahdollistaa myös yksipuolisen me-

diankulutuksen, jota ohjaavat ennen kaikkea vastaanottajan omat kiinnostuksen kohteet. 

 

Markus Priorin (1995, sit. Rapeli, 2009, 58) mukaan viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana 

tietolähteiden moninaisuus on johtanut tilanteeseen, jossa poliittista informaatiota on tarjolla yhä 

enemmän, mutta kansalaisten on yhä vaikeampi ymmärtää sitä. Hän arvioi kansalaisten tiedollisen 

eriytymisen kasvavan, ”koska suurta informaatiomassaa kykenevät ymmärtämään vain poliittisesti 

aktiiviset ja kiinnostuneet, kun samanaikaisesti eri viihdemedioiden kasvu antaa politiikasta kiin-
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nostumattomille ennen näkemättömät mahdollisuudet valita muuta ajanvietettä”. Toisin sanoen yh-

teiskunnallinen kiinnostus ohjaa mediankulutusta, mikä on yhä merkityksellisempää tilanteessa, 

jossa omasta mediankäytöstään voi tehokkaasti rajata pois yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvät 

informaation. Näin siis kiinnostus on se, joka määrää yhteiskunnallisen tiedon tasoa kuten myös 

joukkoviestinnän ja tietouden suhdetta. Priorin mukaan joukkoviestimillä ei ole ”itsenäistä, muista 

tekijöistä riippumatonta vaikutusta tietämyksen muodostumiseen”. Nämä seikat ovat olennaisia tä-

män tutkimuksen tulosten pohdinnalle.  

 

Luettavuustutkimuksessa on tutkittu seikkoja, jotka vaikuttavat yleisönä toimivien henkilöiden me-

diatekstien ymmärtämiseen ja muistamiseen. Olennaisia sisällöllisiä tekijöitä ovat viestin henkilöi-

tävyys, konkreettisuus ja elävä visuaalinen esitys. Niitä vaikuttavampia ovat kuitenkin vastaanotta-

jan mielenkiinto, keskittyminen ja ymmärryskyky, johon liittyvät koulutus ja aiempi tieto. (McQu-

ail, 1992, 212).  

 

Kuten sanottu, tämä tutkimus ei paneudu itse vastaanottoprosessiin, vaan jo uloskoodatuista merki-

tyksistä syntyneisiin yleisiin käsityksiin. Lopulta nämä merkitykset ja käsitykset ovat niitä, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat vastaanottajan toimintaan. On silti olennaista ymmärtää vastaanottopro-

sessin moninaisuus ja tulkinnan aktiivisuus, jotta joukkoviestinnän sisältöjen ja vastaanottajan käsi-

tysten välille ei tulisi vedettyä yhtäläisyysmerkkiä. 

 

2.3. Tutkimusta yhteiskunnallisesta tietämyksestä, nuorista ja 

joukkoviestimistä 

 

Vuoden 2009 kansainvälisessä Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet  

-tutkimuksessa (ICCS) kahdeksasluokkalaisten suomalaisten EU-tiedot olivat eurooppalaisessa ver-

tailussa varsin hyvät (Suoninen ym. 2009). Tietotaso ei silti ollut kovinkaan perusteellinen, vaan 

vaihteli huomattavasti asiakokonaisuudesta toiseen. Esimerkiksi vain 33 prosenttia vastaajista tiesi 

eurooppalaisten äänestäjien valitsevan edustajat Euroopan parlamenttiin. Lisäksi luottamus Euroo-

pan parlamenttia ja komissiota kohtaan oli alhaisempi kuin kansallista valtionhallintoa ja eduskun-

taa kohtaan. 
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Vuotta aiemmin julkaistussa Oikeusministeriön tutkimuksessa suomalaisten politiikkatietämyksestä 

(Elo ym. 2008) puolestaan suomalaisten ja erityisesti suomalaisten nuorten 18–30-vuotiaiden EU-

tietämys ja kiinnostus EU-asioita kohtaan osoittautui heikoksi. Tietämys politiikasta ja yhteiskun-

nallisista asioista keskittyy nimenomaan hyvin koulutettuihin vanhempiin ikäryhmiin. Nuoret ovat 

kaikkein passiivisin ryhmä, jonka kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista osallistumista kohtaan 

on selvästi muita ikäryhmiä alhaisempi. Ammattiopisto-opiskelijoiden tietämys on heikompaa kuin 

lukiolaisten. Nuoret ovat vaarassa ajautua poliittiseen paitsioon. Poliittinen tietämys on tutkimuksen 

mukaan kiinteässä yhteydessä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. (Emt. 89–109).  

 

Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan nykyään alle kolmekymppiset seuraavat vähemmän uutisia 

ja tietävät ajankohtaisista tapahtumista vähemmän kuin vanhemmat ihmiset ja kuin oma ikäluok-

kansa kahdesta kolmeen vuosikymmentä sitten (Putnam, 2000, 36). Nuorten poliittinen passiivisuus 

on ollut jo vuosikymmenien ajan trendi maailmanlaajuisesti. Poliittinen sitoutuminen kasvaa iän ja 

kokemuksien myötä, mutta vähäinen kiinnostus elämän alkupuolella näkyy myöhemmin passiivi-

suutena myös vanhemmissa ikäluokissa (Miller, 1992, 9–13). Ja vaikka poliittinen sitoutuminen on 

ollut laskussa kaikissa ikäryhmissä, erityisen jyrkkää se on ollut nuorten keskuudessa (Delli Carpi-

ni, 2000, 341). Tällainen kehitys on todellinen uhkakuva toimivalle demokratialle.  

 

Koulutus on suuri erottelija aktiivisuuden ja passiivisuuden välillä. Vähän koulutetut passivoituvat. 

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä. Lauri Rapeli kritisoi politiikkatietämystä tarkastelevassa 

väitöskirjassaan (2010) amerikkalaista tutkimusperinnettä edustavaa kyselytutkimuksissa mitattavaa 

politiikkatietämystä. Kyselyissä tietous latistetaan, supistetaan ja yksinkertaistetaan (emt. 14–16), 

minkä vuoksi tulokset helposti osoittavat tiedon heikkoutta. Tutkimuksessaan Rapeli tarkastelee 

tietämystä laajempana ymmärtämisen ja tulkitsemisen kokonaisuutena. Hänen tuloksissaan suoma-

laisten politiikkatietämys jakaantui aiempaa arvioitua tasaisemmin, eikä koulutus ollut merkitsevä 

erotteleva tekijä. 

 

Joka tapauksessa vähäinen kiinnostus yhteiskunnallista ja poliittista vaikuttamista kohtaan näyttää 

olevan erityisesti suomalaisnuorten ongelma (Suoninen ym. 2009). Ilmiö on tuttu kuitenkin myös 

laajemmin Euroopassa. Nuorten poliittista osallistumista Euroopassa tarkastelleessa EUYOUPART-

tutkimuksessa  (Sora, 2003–2005) kahdeksan maan tutkimusjoukosta Suomen nuoret sijoittuvat po-

liittisessa kiinnostuksessa vasta viidenneksi, takanaan vain Iso-Britannia, Viro ja Slovakia. Silti toi-
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voa toimivasta politiikasta ei nuorisokaan ole kokonaan hukannut, sillä suurin osa uskoo politiikan 

olevan keino ratkaista ongelmia (ema.). 

 

Nuorisotutkija Tommi Hoikkalan mukaan (2009) nuorilla eurooppalaisilla ei yleensä ole mitään 

selkeää käsitystä EU-kansalaisuudesta, eikä unioniin helposti identifioiduta. Kuitenkin globalisaatio 

ja ylikansallisuus muokkaavat kansalaisuuden käsitteitä ja identiteettejä. Kansainvälisen ICCS-

tutkimuksen mukaan suomalaisnuorilla onkin verraten vahva eurooppalaisidentiteetti suomalaisuu-

den rinnalla (Suoninen ym. 2009). Toisaalta kehitys on vienyt luottamusta vanhalta poliittiselta jär-

jestelmältä, johon ei enää luoteta samalla tavoin kuin vaikkapa kansalaisjärjestöihin (Hoikkala, 

2009). Kansalaisjärjestöissä vaikuttaminen ja etenkin internetin kautta osallistuminen onkin lisään-

tynyt nuorten keskuudessa. Myös ICCS-tutkimuksen mukaan nuoret kokevat voivansa vaikuttaa 

omien verkostojensa, internetin ja ystäviensä, kautta heille tärkeiden ongelmien ratkaisemiseen. 

 

Kansainvälisesti suomalaisnuoret kuitenkin osallistuvat yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikutta-

miseen ja järjestötoimintaan koulussa tai yhteiskunnassa hyvin vähän (Suoninen ym. 2009, Suutari-

nen, 2001). Uudenlainen yleensä erityisiin teemoihin keskittyvä kansalaisvaikuttaminen, kuten ym-

päristön- tai eläintensuojeluun keskittyvä yhteiskunnallinen toiminta, ei myöskään ole tehokas kei-

no demokratian toteutumisen edesauttamiseen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kaiken kaikki-

aan, vaikka se tehokasta vaikuttamista onkin. 

 

Eri joukkoviestinten seuraamisen ja politiikkatietämyksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suh-

detta on myös tutkittu. Uusilla medioilla, etenkin internetillä, näyttää olevan yhteys yhteiskunnalli-

seen osallistumiseen, erityisesti edellä kuvailtuun vaihtoehtoiseen ekstraparlamentaariseen vaikut-

tamiseen (Sora, 2003–2005 ja Dahlgrenin 2006, 23). Erilaisen mediakulutuksen on havaittu olevan 

yhteydessä eritasoiseen politiikkatietämykseen. Esimerkiksi sanomalehtien lukemisen on usein to-

dettu olevan yhteydessä korkeaan tietotasoon, vaikka toisaalta tutkimuksissa on myös noussut esiin 

ylipäätään säännöllisen uutistenseuraamisen merkitys huolimatta siitä, mistä viestimestä uutisia seu-

rataan (Rapeli, 2009, 59). Rapelin väitöstutkimuksessa politiikkatietämyksen kannalta ei vaikuttanut 

olevan merkitystä sillä, mistä joukkoviestimestä tutkimukseen osallistuneet tietonsa pääosin hank-

kivat. Laajalle yleisölle merkityksellisillä televisiolla, radiolla, sanomalehdillä ja internetillä ei näyt-

tänyt olevan mitään yhteyttä politiikkatietämykseen. Joitakin yhteyksiä tietolähteiden ja tietotason 

välillä kuitenkin löytyi. Ammattilehdet olivat keskitason ja hyvän tietotason vastaajien tietolähteitä, 

kun taas iltapäivälehdet olivat useimmiten huonon tietotason vastaajille tärkeitä tietolähteitä. Aika-
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kauslehdet ja internet olivat myös usein tärkeitä lähteitä huonon tietotason vastaajille. (Emt. 139–

141). 

 

Toisaalta mediankulutus harvoin on itsenäisesti vaikuttamassa tietouden muodostumiseen, sillä ku-

lutusta ohjaavat lähtökohtainen tietotaso ja kiinnostus. Rapelin mukaan mediankulutuksen itsenäistä 

vaikutusta onkin tutkittu hyvin vähän (emt. 59). Tiedotusvälineiden vähäistä vaikutusta hän selittää 

lopulta sillä, että ”tiedotusvälineiden seuraamisen kautta voidaan hankkia ajankohtaista ja alati 

muuttuvaa poliittisiin tapahtumiin liittyvää informaatiota, mutta johon liittyvä tietämys mitattavana 

ilmiönä on eri asia kuin politiikan pysyviin rakenteisiin liittyvä tietämys” (emt. 144). 

 

Tämän vuosituhannen alussa uutiset kiinnostivat nuoria lähes aikuisten tapaan (Pietikäinen, 2001, 

31). Jopa 42 prosenttia Sari Pietikäisen nuorten uutis- ja ajankohtaisaiheiden seuraamista tarkastel-

leessa tutkimuksessa mukana olleista nuorista seurasi televisiouutisia ja liki saman verran luki sa-

nomalehteä päivittäin. Liki 90 prosenttia uutisia päivittäin seuraavista ilmoitti motiivikseen tiedon-

saamisen. Kuitenkin eniten nuorta yleisöä kiinnostivat urheiluaiheet, kun taas politiikka ei kiinnos-

tanut lähestulkoon ketään. Nuoret kokivat politiikan ja talouden alueet itselleen vieraiksi. (Ema. 32).  

 

Koulua voi pitää hyvin tärkeänä EU-tiedonjakajana nuorten elämässä. Näin voi päätellä muun mu-

assa suomalaisille EU-tiedottajille tekemäni sähköpostikyselyn
4
 perusteella. Mutta esimerkiksi 

suomalaisten peruskoulua päättävien nuorten yhteiskunnallisia tietoja, asenteita ja toimintaa selvit-

tänyt Nuori kansalainen -tutkimus vuodelta 2001 otti lähtökohdakseen sen, että nuorten yhteiskun-

nallinen ajattelu määräytyy suurelta osin koulun ulkopuolelta (Suutarinen, 2001, 3). Tutkimuksessa 

vaikuttavina tekijöinä ja tiedonlähteinä huomioitiin maan poliittinen kulttuuri, joukkoviestintä, koti, 

ystäväpiiri ja nuorten omat kokemukset yhteiskunnallisesta toiminnasta. Rapelin (2009, 45–46) 

mukaan yhteiskuntaopin kouluopetuksella ei tutkimuksissa nähty pitkään olevan juurikaan vaiku-

tusta nuorten poliittiseen aktiivisuuteen ja tietämykseen. Vasta viime aikoina opetuksen on tulkittu 

vaikuttavan aktivoitumiseen ja tietämyksen nousuun. Rapeli epäilee muutoksen johtuvan kuitenkin 

muista kuin opetuksen sisältöön liittyvistä tekijöistä, kuten uudenlaisesta avoimesta ja keskustele-

vasta opetusympäristöstä. 

 

                                                 
4
 Kysely suomalaisille EU-tiedottajille pohjatiedon saamiseksi nuorten EU-tiedonlähdetutkimukseen 25.1.2010. Kerron 

kyselystä lisää tutkimuksen esittely -osiossa. Lomake on tutkimuksen liitteenä 1. 
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2.4. Eurooppalaisen julkisuuden ja EU-journalismin kivinen tie 

 

”Monet EU:n kansalaisten arkeen vaikuttavat päätökset tehdään (…) Euroopan tasolla. Ihmiset 

tuntevat olevansa kaukana näistä päätöksestä, päätöksentekomenettelyistä ja EU:n toimielimis-

tä.” 

(Euroopan komissio, 2006, 4) 

 

Näin myöntää Euroopan komissio viestinnän parantamissuunnitelmassaan vuodelta 2006. Komissi-

on vastaveto on tehostaa EU-hallinnon omaa tiedotusta ja lisätä kansalaisten kuulemista sekä tätä 

kautta kehittää yhteistä eurooppalaista julkisuutta, maanosan yhteistä julkista tilaa. Mutta myös 

EU:n asemaa ja Eurooppa-ulottuvuutta kansallisilla julkisilla foorumeilla peräänkuulutetaan. Eu-

roopalle halutaan ”raivata” lisää tilaa julkisuudessa. EU-koneiston ja kansalaisten välisen kuilun 

ohentaminen vaatii tiedotustoiminnan tehostamista ja EU-politiikan medianäkyvyyden vahvistamis-

ta, jotka voisivat olla ratkaisuna myös EU:n legitimiteettiongelmiin. Poliittisen instituution legitimi-

teetti on uhattuna, kun suuri osa sen alaisista, kansalaisista, ei osallistu sen ylläpitämiseen eikä sitä 

koskevien asioiden päättämiseen millään tavalla. EU:n hallinnossa onkin viimeisen viiden vuoden 

aikana panostettu nopeaan ja avoimempaan tiedonkulkuun. Viralliset kanavat välittävät tietoa inter-

netissä ja satelliitin välityksellä nopeasti ja tehokkaasti joka puolelle. 

 

2.4.1. Yhteinen eurooppalainen julkisuus 

 

Euroopan unionin demokraattisen kehityksen edesauttamiseksi olennaista on yhteinen eurooppalai-

nen julkinen tila, jota joukkoviestinnän olisi pyrittävä laajentamaan demokratian edellytysten paran-

tamiseksi. Swantje Lingenberg (2006, 121) määrittelee eurooppalaisen julkisen tilan pluralistiseksi 

verkostoksi yksittäisistä aiheista kiinnostuneita ylikansallisia yleisöjä, joka muodostuu, kun samasta 

aiheesta herätään keskustelemaan samanaikaisesti ja saman kehyksen sisällä. Verkosto syntyy toi-

mijoiden kommunikatiivisesta interaktiosta ja sitä yhdistävät ylikansalliset diskurssit. Lingenberg 

on edellä käsitellyn John Deweyn (1927) julkiso-ajattelun jäljillä. Deweyn mukaan kansalaisten 

osallistuminen kommunikatiivisella toiminnalla on olennainen osa julkista tilaa. Lingenberg koros-

taa yleisön tarkastelutason tärkeyttä julkisuuden tutkimuksessa.  
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Deweyn julkison tyyppisten ja ylikansallisten yleisöjen muodostumiseen on vielä matkaa. Denis 

McQuail (2006) toteaa EU-julkisuuden tilanteen olevan vaikea: joukkoviestintä ei ole kiinnostunut 

EU-poliittisista tapahtumista, jos ne eivät suoraan koske omaa valtiota. Eurooppalaisille joukkovies-

timille ei ole syntynyt tapaa antaa prioriteettia EU-asioille, vaan uutisointia hallitsee vahvasti kan-

sallinen näkökulma ja täten eurooppalaisen julkisuustilan pirstaleisuus (ema. 56–57). EU:ta siis kä-

sitellään yleensä kansallisen politiikan kehyksen läpi, ei omana itsenäisenä kokonaisuutenaan. Lin-

genbergin (2006, 122) mukaan kansalaiset eivät ole pysyneet taloudellisen ja poliittisen integraation 

perässä, sillä eurooppalainen identiteetti ja julkisuus tulevat pahasti jälkijunassa. 

 

Kulttuuriset olosuhteetkaan eivät ole otollisia yhteisen eurooppalaisen julkisuuden muodostumisel-

le, sillä maanosalla ei ole yhteistä mediajärjestelmää, yhteistä kieltä tai yhteistä poliittista kulttuuria, 

jonka varaan julkisuus voisi rakentua. Mutta kansallisella tasolla media voi silti antaa osansa julki-

suuden rakentamisessa kiinnostumalla ja kiinnostamalla yleisöä oman ja muiden maiden asioihin. 

Huonoista lähtökohdista huolimatta julkisuuden tutkimuksessa on löydetty myös mahdollisuuksia ja 

toivoa. 

 

Eurooppalainen julkisuus on noussut merkittäväksi tutkimuskohteeksi viimeisen kymmenen vuoden 

aikana ja ihan viime aikoina sitä on voimistanut Euroopan integraatiokehityksen syventyminen. 

(Nieminen, 2008, 16). EU:n vaikutusten (esim. Raunio & Saari, 2006) ja EU-uutisoinnin tutkimus 

on Suomessa huonoilla kantimilla. Kummastakaan ei maan osalta ole kattavaa aineistoa. Myös kan-

salaisten vähäinen kiinnostus EU:ta ja EU-journalismia kohtaan on jäänyt julkisuustutkimuksessa 

vähälle huomiolle (Mörä, 2007, 161).  

 

Esittelen seuraavassa eurooppalaisen julkisuudentutkimuksen pääsuuntia joukkoviestinnän toimin-

nan tarkastelun näkökulmasta. Tarkastelulla hahmottelen kansallisten joukkoviestinten asemaa EU-

julkisuuden luojana. Hannu Nieminen (2008) esittelee tutkimuskirjallisuudessa erotettavissa olevat 

neljä näkökulmaa eurooppalaiseen julkisuuteen: pragmaattisen, prosessuaalisen, skeptisen ja kriitti-

sen. Kriittinen lähestymistapa keskittyy demokratian luonteen määrittelyyn ja yhteisten arvojen 

olemassaolon kyseenalaistamiseen eikä näin anna pohjaa joukkoviestinnän toiminnan empiiriselle 

tarkastelulle.  

 

Prosessuaalinen lähestymistapa puolestaan peräänkuuluttaa aidon yleiseurooppalaisen julkisen mie-

lipiteen muodostumisprosessia, joka olisi kaikille avoin. Tämä jo käynnissä oleva prosessi tähtää 
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konkreettisen yhteisen julkisuuden muodostumiseen. Julkisuuden edistäminen ei näin tapahtuisi 

vain EU:n elinten ja joukkoviestimien toimintaa kehittämällä, vaan vaatii myös poliittisten raken-

teiden muuttamista. Kansallisten näkökohtien korostuminen ja kielirajat estävät yleiseurooppalais-

ten viestimien toiminnan. Yleiseurooppalaisuuteen pyrkineet viestimet ovat jääneet lyhytaikaisiksi. 

Vielä toimivat ylikansalliseen uutisointiin pyrkivät mediat ovat jääneet pitkälti marginaalisiksi ja 

julkisen taloudellisen avun varaan (Mörä, 2008, 93–94). Sen sijaan eurooppalainen julkisuus voisi 

toimia siten, että eri maiden joukkoviestimet käsittelisivät samoja aiheita samaan aikaan ja samoista 

näkökulmista. Näin eri maiden kansalaiset seuraisivat samaa uutisointia ja voisivat näin luoda yh-

teistä julkisuuttaan. Vaarana tässä on kuitenkin elitismin lisääntyminen ja uutisoinnin samankaltais-

tuminen. Lisäksi tällainen näkökulma ei anna aineksia kansalaisten kiinnostuksen lisäämiseen EU- 

ja Euroopan asioita kohtaan. Yhteinen eurooppalainen uutisointi toimisi lähinnä vain suurten uutis-

tapahtumien kohdalla, joissa jo nyt eri maiden viestimet käyttävät pitkälti samankaltaista materiaa-

lia. 

 

Skeptinen lähestymistapa puolestaan esittää joukkoviestinnän erityisenä huolenaiheenaan; vaikka 

Eurooppa on integroitunut poliittisesti ja taloudellisesti, ei skeptikoiden mukaan mediasisällöissä 

todellista eurooppalaistumista ole tapahtunut, vaan edelleen kansalliset näkökulmat hallitsevat. 

Kansallisten intressien pohjalta toimivat joukkoviestimet hajauttavat Eurooppaa ja syventävät vas-

takkaisuuksia hakevalla logiikallaan eliitin ja kansalaisten välistä kuilua. Toimiakseen yhteisen jul-

kisuuden hyväksi joukkoviestimien pitäisi olla eurooppalaisella tasolla, yhteisen kansalaisyhteis-

kunnan foorumeina yhteistä eurooppalaista identiteettiä luoden. Ongelma on siis sama kuin proses-

suaalisen lähestymistavan: tällainen utopia on nykypäivän vahvasti kansallisia ja kielellisiä rajoja 

myötäileville joukkoviestimille hyvin kaukana. Yhteisen eurooppalaisen julkisuuden este näyttää 

olevan hajauttava, mutta muutoin arvokas pluralismi.  

 

Joukkoviestinnän demokratisointia edesauttavan toiminnan kannalta on siis hedelmällisempää hy-

väksyä alakohtaisten ja osajulkisuuksien väistämättömyys nykyisessä kansallisia ja kielellisiä rajoja 

korostavassa tilanteessa. Avainasemassa EU-kansalaisten aktivoinnissa ja kansalaistietoisuuden ko-

hottamisessa ovat näin ollen juuri kansalliset joukkoviestimet. Niemisen erottelemista näkökulmista 

pragmaattinen lähestymistapa antaa enemmän aineksia tähän näkökulmaan. Pragmaattinen näkö-

kulma on ominainen ajattelutapa EU-hallinnolle, joka näkee eurooppalaisen julkisuuden käytännön 

asiana (Nieminen, 2008, 24). Viestintä, tiedotus ja poliittinen aktivointi ovat kaikki kehitettävissä 

olevia asioita, ja niiden avulla on mahdollista luoda kansallisista joukkoviestimistä koostuva yleis-
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eurooppalaisella tasolla oleva demokratisoiva julkisuus. Kansallisten joukkoviestimien suuri rooli 

EU-tiedonvälityksessä on tunnustettu eurooppalaisen julkisuuden tutkimuksessa (Nieminen, 2008, 

24 ja Euroopan komissio, 2006, 4–5) ja sitä halutaan kehittää. 

 

Pragmaattista lähestymistapaa kuvaavat hallinnon suunnitelmat viestinnän kehittämiseksi. Euroopan 

komission helmikuussa 2006 hyväksymän suunnitelman (Euroopan komissio, 2006, 4–5) mukaan 

eurooppalaista julkisuutta on kehitettävä, koska suurin osa politiikkaa koskevista tiedoista Euroo-

passa saadaan yhä kansallisella tasolla, kouluissa ja kansallisesta joukkoviestinnästä. Suunnitelmat 

suuntautuvat EU-elinten omaan tiedotukseen ja sen tehostamiseen sekä kansalaisten aiempaa tar-

kempaan kuuntelemiseen. Komission suunnitelma korostaa, että osallistuminen ja tieto ovat aktiivi-

sen kansalaisuuden pohjana (Euroopan komissio, 2006, 4). Aktiivinen kansalaisuus, yhteiskunnalli-

nen ja poliittinen toiminta ovat kansalaisen ainoita operatiivisia keinoja yhteisen julkisuuden ja toi-

mivan demokratian luomisessa ja ylläpitämisessä. 

 

McQuailin (2006, 56–57) mukaan yhteinen julkisuus voi muotoutua, kun jokin kaikkia koskeva ai-

he on riittävän voimakas synnyttämään yhteisen julkisen mielipiteen. Tällaisessa aiheessa tulisi olla 

tarpeeksi kaikkia yhdistäviä tekijöitä, että se riittää kiinnittämään huomiota yli rajojen. Esimerkiksi 

EU-parlamenttivaalit eivät ole saavuttaneet tällaista asemaa. Uutisarvot ja joukkoviestinnän logiik-

ka eivät useinkaan EU-asioiden kohdalla täyty. McQuail arvelee, että jos esimerkiksi tarjolla olisi 

näyttävämpiä ja selkeärajaisempia konflikteja ja vähemmän etenkin eliitteihin painottuvaa konsen-

susta, voisi näkyvyys olla suurempi. Maistiaisia tällaisista suuren luokan konflikteista on viime ai-

koina saatu esimerkiksi kiistellyn perustuslain ja viimeisien vuosien rahoituskriisin ja erinäisten 

maiden taloudellisten pelastuspakettien muodossa. Julkisen tilan rakentumisessa on konsensuskin 

silti tarpeen. Journalismin ammattinormit ja niiden mukanaan tuomat vastuut ovat McQuailin mu-

kaan johtavat helposti rutiininomaiseen poliittiseen uutisointiin, joka ei herätä mielenkiintoa. Täl-

lainen kehitys on jo tapahtunut kansallisella tasolla, ja nähdäkseni levinnyt jo ylikansallisellekin. 

Rutiiniuutisointi tuo toisaalta mukanaan näkyvyyttä, mutta vie kiinnostavuutta. 

 

EU-viestinnän ongelmat eivät siis johdu saatavilla olevan tiedon määrästä eivätkä pelkästään kansa-

laisen vaikutuskeinojen heikkoudesta, vaan myös tiedon laadusta, joukkoviestimien monimutkaisia 

EU-asioita syrjivistä uutiskriteereistä ja tiedotusvälineiden vähäisistä panostuksista EU-uutisointiin. 

EU-hallinnon ratkaisu panostaa omaan tiedotukseensa ja sen aiempaa suurempaan näkyvyyteen on 

sikäli ongelmallinen, että se sisältää ajatuksen johdon pyrkimyksestä EU-tiedonvälityksen hallin-
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taan. Uudenlaisten yhteistyö- ja tiedotusmallien etsiminen kansallisten joukkoviestimien kanssa ja 

niiden rohkaiseminen kriittiseenkin pohdintaan olisi sen sijaan suorempi ja kansalaisten monipuoli-

sen tiedonsaannin turvaamiseksi varmempi tapa raivata tilaa julkisuudessa. EU-viestinnän suurin 

ongelma on kuitenkin se, että EU-asiat eivät tahdo kiinnostaa yleisöä. Vaikka kansalaisten osallis-

tumiskeinoja kuinka lisättäisiin, se ei ole tehokas keino aktivoida heitä, jos heille ei kulkeudu tietoa 

mahdollisuuksistaan osallistumiseen. Kiinnostavuusongelma ei ratkea luomalla lisää vaikutusmah-

dollisuuksia. Nyt viisi vuotta Euroopan komission viestintäsuunnitelmien jälkeen on myös otollinen 

aika tarkastella, ovatko EU-hallinnon suunnitelmat vaikuttaneet käytäntöön, joka kantaisi aina nuo-

reen yleisöön saakka. 

 

2.4.2. EU-journalismi Suomen kontekstissa 

 

EU-journalismi on vaikea laji. Tietoa on tarjolla paljon, useasta lähteestä ja usealla kielellä, seurat-

tavia tahoja on kymmenkunta, toimitusten resurssit ovat pienet, ja koko järjestelmä hyvin komplek-

sinen. Kiinnostavaa, merkittävää ja yksinkertaista uutista on hankala luoda. Myös poliittiset ja kult-

tuuriset tekijät tekevät EU:sta kaukaisen ja vaikeasti ymmärrettävän. Poliittisen ja taloudellisen elii-

tin, eli ylintä valtaa käyttävän joukon, sekä tavallisten kansalaisten välillä on EU-asioissa mielipi-

dekuilu. Eliitti on Suomen EU-jäsenyyskeskusteluista lähtien ollut johtamassa integraatiomyöntei-

syyttä, kun taas kansalaiset ovat olleet varauksellisia (Heikkilä, 1996, 66–71 ja Raunio 2006, 46–

54). Jäsenyysprosessia kuvattiin tiedotusvälineissä ikään kuin eteenpäin menevänä junana, jota on 

vaikea saada kääntymään saati pysähtymään. Tiedotusvälineet ovat myötäilleet eliitin kantoja, ja 

pitkään jatkunut eliittikonsensus tylsistyttää uutisointia. Vuonna 2006 jopa kolmannes suomalaisista 

suhtautui EU:hun kielteisesti ja neljännes tahtoi erota EU:sta (Torvi & Kiljunen, 2006, 24–35). 

Näiden ryhmien edustama kanta on jäänyt joukkoviestinnässä vähälle. 

 

Monimutkaisuudestaan johtuen EU-uutisointi helposti suunnataan niille, jotka asiasta jo jotakin tie-

tävät. Joka uutisessa ei voida aloittaa perusasioista ja ajatellaan, ettei suurta yleisöä kiinnosta. EU-

asiat eivät myöskään ole helposti henkilöitävissä eikä EU-politiikassa ole kansalliselle tasolle omi-

naista hallituksen ja opposition välistä vastakkainasettelua, mikä vaikeuttaa kiinnostavan uutismate-

riaalin tuottamista. Heikkilän (1996, 93) mukaan EU-jäsenyysprosessin aikainen EU-journalismi ei 

antanut juurikaan mahdollisuuksia kansalaisten osallistumiselle keskusteluun, vaan kansalainen jäi 

EU-journalismille etäiseksi. Kansalaisten tärkeiksi kokemat teemat eivät olleet journalismin tai po-
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liittisten toimijoiden mielestä tärkeitä. Kansalaisten arkielämää koskevat asiat olivat EU-

keskustelussa hyvin vähän esillä. Tilanne oli sama myös toisinpäin, EU-journalismi jäi kansalaiselle 

etäiseksi.  

 

EU:sta uutisointi hoidetaan Suomessa hyvin pienellä toimittajakunnalla, ja tutkiva journalismi puut-

tuu EU-asioista kokonaan. Vain kymmenkunta kirjeenvaihtajaa seuraa useiden kymmenien instituu-

tioiden päätöksentekoa eivätkä heidän resurssinsa riitä lainkaan tutkivaan ja taustoittavaan journa-

lismiin. (Uskali, 2007, 213). 2000–2007 Brysselissä on työskennellyt yhteensä viitisentoista kir-

jeenvaihtajaa. Toimittajat ovat enimmäkseen yleisradioyhtiöistä ja niin sanotuista laatulehdistä, sillä 

iltapäivälehdillä ja kaupallisilla televisioyhtiöillä on hyvin vähän kirjeenvaihtajia Brysselissä. Suo-

malaisilla kaupallisilla televisioilla ei ole yhtään vakituista Brysselin-kirjeenvaihtajaa. (Mörä, 2008, 

103). Päivittäinen uutisseuranta jää siis yleisradioyhtiön kontolle. Kansallista päätöksentekoa ja po-

litiikkaa seurataan koko toimituksen voimin, kun taas EU-politiikkaan esimerkiksi Helsingin Sano-

mat uhraa yhden vakituisen toimittajan. 

 

Toimittajakunnan ajan ja tiedon puute on hyvän EU-uutisoinnin uhka. ”Euroopan unioniin liittyvien 

uutisten virta on loputon. EU-toimittajien kannalta vaikein kysymys on, miten seuloa sadoista, jopa 

tuhansista uutisaiheista ajankohtaisimmat, tärkeimmät ja keskeisimmät.” (Uskali, 2007, 209). 

 

Matti Mörttisen mukaan (2000a, 100) suomalaiset joukkoviestimet välttelevät yleiseurooppalaista 

näkökulmaa. Käsitteelliset ja kielelliset rajoitteet pitävät journalistiset sisällöt ja median käytön 

kansallisissa rajoissa yleisesti koko Euroopassa eikä missään kiinnostus EU-asioita kohtaan ole jä-

rin suurta (Karppinen ym. 2008, 8). Suomalaisesta journalismista puuttuu kuitenkin esimerkiksi 

EU:n demokratiavajeen tutkiminen, toisin kuin vaikkapa Iso-Britanniassa ja Saksassa. Suomessa ei 

myöskään suosita useissa Keski-Euroopan maissa tavanomaista poliittista satiiria. EU-uutisoinnissa 

pysytään pitkälti asialinjalla. Jo jäsenyysprosessin aikana EU-raportointi rajoittui faktuaalisiin juttu-

tyyppeihin, eikä laajempia ilmiöjuttuja ollut lähes ollenkaan (Kivikuru, 1996c, 163–166). EU-

keskustelu julkisuudessa oli täynnä tapahtumia, aika- ja henkilömääreitä, joihin hukkui itse integ-

raatioprosessin sisältö ja vaikutukset. Kivikuru ym. (1996a, 23) toteavat, etteivät kansalaiset ehkä 

tienneet, millaisen tulevaisuuden olivat valinneet, vaikka olivatkin seuranneet massoittain uutisia ja 

mielipiteitä EU-prosessista. 
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Mörän (2008, 106–107) mukaan EU-journalismi on kansallisella tasolla saanut enemmän yleisöläh-

töisiä, kiinnostavuuteen pohjaavia piirteitä: henkilöityjen arkikokemustarinoiden määrä on lisäänty-

nyt poliittisen analyysin kustannuksella. Tämä sinänsä positiivinen trendi ei demokraattisen julki-

suuden syntymisen kannalta ole ainoastaan edullinen. Se voi saada yleisön kiinnostumaan, mutta 

tiedollinen arvo uhkaa jäädä vähäiseksi. 

 

Matti Mörttinen (2000a, 113) tiivistää EU-uutisoinnin ongelman näin: ”Suomalaisen median toi-

minta EU-asioissa ei (…) ole ollut välttämättä heikkotasoista. Se on vain ollut vastaanottajan näkö-

kulmasta etäistä ja sanalla sanoen tylsää.” Hän myös näkee EU-uutisoinnin ongelmana liiallisen 

segmentoitumisen. Mörttinen (ema.) lainaa Hynnistä (2000): ”Toimituksissa noudatetaan usein 

vuosikymmeniä sitten luotuja käytäntöjä ja esimerkiksi osastojakoja. Kun maakunnan liitto jakaa 

EU-rahaa, asiasta kirjoittaa uutistoimitus, kun taas taloustoimitus tekee jutun jos tukipäätöksen on 

tehnyt työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosasto (…).” Näin kokonaisnäkemys jää toimituksilta 

puuttumaan. Kokonaisvaltaisuutta uutisointiin kaivataan myös tiedotuspuolella. Eräs kyselyyni
5
 

vastannut EU-tiedottaja totesi osuvasti: ”Unionia ei pitäisi oman näkemykseni mukaan käsitellä 

pelkästään irrallisena kuviona, vaan osana myös suomalaista yhteiskuntaa ja päätöksentekomenette-

lyjä.” 

 

Eurooppalainen trendi on, että laajempi EU-uutisointi jää sanomalehtien keskuudessa niin sanotuille 

laatulehdille. Ne kokevat EU-uutisoinnin statukseensa kuuluvaksi ja niillä on myös kiinnostunut 

lukijakunta. Näille lehdille juuri laadukas, monipuolinen ja laaja EU-uutisointi on osa lukijalähtöi-

syyttä. (Vandenbrande ja Geens, 2009, 162). Sitä se ei puolestaan nykyajan viihteellistymistrendin 

aikana vaikkapa kaupallisille televisioyhtiöille. 

  

EU:n monikielinen ja monimutkainen paperimylly ja epäviralliset kontaktit ovat Brysselin-

kirjeenvaihtajien ainoina lähteinä vaikeita ja epäselviä. Lähteitä on paljon ja laajalla alueella. Oman 

viestintäalueensa EU-asioissa muodostavat sekä kansalliset että eurooppalaiset intressiorganisaatiot, 

lobbaajat, jotka omia intressejään ajaakseen levittävät joukkoviestimille tietoa EU-prosesseista. 

Esimerkiksi elinkeinoelämän järjestöt, ammattiyhdistysliike sekä teollisuusalojen omat organisaati-

ot tuottavat ja julkaisevat EU-tietoa joukkoviestimien käyttöön. Toimittajan tietojen laatu ja saanti 

riippuu myös onnesta: Heleniuksen (2000, 66–68) mukaan jopa siitä, sattuuko esimerkiksi huippu-

kokouksessa oikean henkilön kanssa samaan aikaan vessaan. Myös se, mistä tiedotusvälineestä toi-

                                                 
5
 Liite 1. Lisää kyselystä tutkimuksen esittely -osiossa. 



36 

 

 

 

mittaja tulee vaikuttaa tiedonsaantiin. Kriitikot eivät välttämättä saa kutsuja tiedotustilaisuuksiin, 

eikä heille jaeta epävirallista käytävätietoa. (Ema.). EU:ssa on vallalla ’off the record’ -käytäntö, 

jolloin toimittajat saavat usein tietoa tahoilta, jotka eivät halua esiintyä lähteenä tai joiden antamaa 

tietoa ei jopa lainkaan saa käyttää jutunteossa (Mörttinen, 2000a, 97 ja Uskali, 2007, 210–211). Täl-

laiset käytännöt ovat omiaan hankaloittamaan toimitustyötä, eikä lukija näin saa tietää, kenen suulla 

puhutaan. 

 

Tämä kaikki kertoo EU-journalismin tekemisen raa’asta todellisuudesta, jossa vain sisäpiirin suh-

teilla pärjää ja riippumattomuus tiedonjakajista on mahdotonta. Useat tutkijat ja toimittajat (esim. 

Helenius, 2000, 66–68 ja Mörttinen, 2000b, 64–65) kertovat myös valtion EU-tiedotuksessa käyte-

tyistä epämääräisistä menetelmistä ja puolivirallisista vuotamisista. Valtiovallan ja virkamiesten on 

todettu myös pyrkineen ohjailemaan tiedonvälitystä EU-myönteiseen suuntaan etenkin Suomen jä-

senäänestyksen 1995 alla (Kivikuru, 1996a, Mörttinen, 2000a, 96–96 ja Uskali, 2008, 210). Valtio-

vallan aseman eli vallan perspektiivin näyttäminen itsestään selvänä ja vaihtoehdottomana on vah-

vistunut piirre uutisjournalismin historiallisessa kehityksessä (Ekecrantz ja Olsson, 1994, 16–20). 

Tällainen kehitys on omiaan yksipuolistamaan poliittista uutisointia ja vieraannuttamaan sitä ylei-

söstään.  

 

Useissa tutkimuksissa EU-uutisointi on nähty myönteisenä ja kritiikittömänä (esim. Uskali, 2007, 

209–213), kun puolestaan julkisuudessa keskustelevat EU-asioiden kanssa läheisesti tekemisissä 

olevat ihmiset usein valittavat uutisoinnin negatiivisuudesta
6
. Vaikka päättäjien ja kansan mielipi-

teissä on jo pitkään ollut ilmeisiä kuiluja EU-asioissa, EU-politiikasta ei ole tahtonut syntyä moraa-

lista debattia. Tämä nähdäkseni viittaa siihen, että joukkoviestimet eivät ole onnistuneet hoitamaan 

auttavaa tehtäväänsä EU-uutisoinnissa kovinkaan hyvin. Poikkeuksena ovat ihan viime aikojen ta-

lousapukysymykset, jotka ovat herättäneet paljolti laajaa moraalista keskustelua, jossa myös jouk-

koviestimet ovat kunnostautuneet. 

 

2.5. Tutkimusta EU-tiedosta 

 

Suurin EU:hun liittyvää julkisuutta tarkastellut tutkimushanke Suomessa oli vuosina 1992–1996 

toteutettu EU-kysymys, kansalainen ja tiedonvälitys. Tutkimuksessa tarkasteltiin EU-

                                                 
6
 Esim. Pietikäinen, Sirpa, 2009 ja suomalaisille EU-tiedottajille lähettämäni sähköpostikysely (ks. tutkimuksen liite 1). 
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jäsenyysprosessin ympärille kiinnittyneitä julkisuuksia kansalaisen näkökulmasta. Osa-alueina oli-

vat prosessin aikaiset mediasisällöt, prosessin toimijat ja kansalaiset. (Kivikuru, 1996a). Tutkimus-

hankkeen yhteydessä toteutetusta tiedontasotutkimuksessa suomalaisten tiedontaso EU-asioista ei 

näyttänyt heikolta, mutta toisaalta syy-seuraussuhteita vastaajien oli vaikea rakentaa. Mielenkiin-

toista oli se, että EU-jäsenyyden toteuduttua kansalaisten kiinnostus EU-informaation hankkimiseen 

laantui. (Emt. 55). Sen koommin kiinnostus ei olekaan enää uudempien tutkimusten valossa nous-

sut, vaan sen sijaan myös tiedontaso on laskenut (esim. Elo ym. 2008, 40–41). 

 

EU-kysymys, kansalainen ja tiedonvälitys -tutkimuksen mediasisältöjä koskevassa osuudessa arvioi-

tiin television roolin EU-tiedon lähteenä ja EU-prosessin jäsentäjänä olleen hyvin suuri (emt. 107). 

Television uutis- ja ajankohtaisaineisto painottui vahvasti EU-teeman yhteydessä. Televisio oli 

myös Soran kansainvälisessä tutkimuksessa 2003–2005 suomalaisten nuorten käytetyin kanava po-

liittisen tiedon lähteenä.  

 

Kivikurun ja muiden tutkimuksessa kansalaisten mediankäyttöä EU-jäsenyysprosessissa tutkinut 

ryhmä totesi joukkoviestinnän käytön olevan vahvasti vakiintunutta ja perustuvan ainakin osittain 

elämän muuhun organisoitumiseen, eikä niinkään mediamieltymyksiin. (Kivikuru, 1996c, 139–

140). Televisio vaikutti ilmilausumien pohjalta olevan ylivoimaisesti suomalaisille tärkein EU-

informaatiolähde, mutta toisaalta kansalaiset saattoivat nimetä medialähteensä pikemmin niiden 

läsnäolon ja ilmestymistaajuuden mukaan. Tarkemmissa keskusteluissa tietolähteitä ilmaantui 

enemmän, ja esimerkiksi radion merkitys kasvoi joissakin vastaajaluokissa ja lehtivalikoimaan ni-

mettiin lisää ammatti- tai harrastuslehtiä. (Kivikuru, 1996b, 335). 

 

Henkilökohtaisilla kontakteilla havaittiin EU-jäsenyysprosessissa olevan lähipiiriin vahva vaikutus 

jäsenyyskantaa muodostettaessa. Määrällisesti henkilökohtainen viestintä tarjosi kuitenkin vähem-

män tietoa kuin joukkoviestimet: yksi neljästä tutkimukseen osallistuneesta sanoi perheen tai ystä-

vien olleen varsinaisia tietolähteitä. Mielipiteiden muokkaajina medioiden roolia ei siis tulisi koros-

taa, mutta tiedonlähteinä ne olivat tutkimuksessa tärkeimpiä. Tiedotusvälineitä seurattiin, muttei 

aktiivisesti. Tiedonhaku ei ollut seuraamisen intressi. (Aula, 1996, 298–299). EU-prosessi näytti 

sijoittuvan kansalaisten elämismaailman laidalle. Se jäi kaukaiseksi ja kiinnostamattomaksi. (Kivi-

kuru, 1996b, 334). Kansalaiset arvioivat silti tiedotusvälineiden onnistuneen tiedonvälitystehtäväs-

sään hyvin. Puolueettoman tiedon jakamisessa sen sijaan niiden koettiin epäonnistuneen täysin. 
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(Ema. 317). Hankkeessa todettiin yleisön käyttävän joukkoviestintää pääasiassa päivittämään EU-

tietoutensa, harvemmin laventamaan tai syventämään sitä (Kivikuru, 1996c, 170).  

 

Vuoden 2007 Eurobarometritutkimuksen mukaan (Euroopan komissio, 2007, 42–45) suurin osa 

suomalaisista on sitä mieltä, että Euroopan unionista puhutaan suunnilleen sopivasti joukkoviesti-

missä, he siis näyttäisivät olevan verraten tyytyväisiä EU-uutisten määrään. Toisaalta jos aihe ei 

yleisesti kiinnosta, ei sen käsittelyä osata kaivata lisää. Varhaisemmassa Eurobarometritutkimuk-

sessa (Euroopan komissio, 2002, 37–41) vuonna 2002 yli puolet suomalaisista tunsi saaneensa erit-

täin tai melko hyvin tietoa Euroopan laajentumisesta. Mitatuista ikäryhmistä 15–24-vuotiaat kokivat 

kuitenkin saaneensa huonoimmin tietoa. Eniten tietoa suomalaiset olivat saaneet televisiosta ja lähes 

puolet oli saanut tietoa myös päivälehdistä. Vain hyvin harva (1,5 prosenttia) suomalainen ilmoitti 

saaneensa tietoa laajentumisesta EU-komission ja -parlamentin tiedotuspisteistä. 15 prosenttia myös 

ilmoitti, ettei ole saanut mitään tietoa laajentumisesta. Näistä viidennes oli 15–24-vuotiaita. Eniten 

suomalaiset myös toivoisivat saavansa tietoa juuri televisiosta (81 prosenttia) ja päivälehdistä (53 

prosenttia). Eurooppa-tiedotuksista, Euro-tietokeskuksista, Euro-tietopisteistä tai Euro-kirjastoista 

suomalaiset eivät juuri olleet kiinnostuneita saamaan tietoa laajentumisesta. Yli puolet ilmoitti, ettei 

osallistu poliittiseen keskusteluun EU:n laajentumisesta lainkaan. Heistä suurin osa oli nuoria. 

 

Euroopan komission Suomen edustuston alaisuudessa tehtiin syksyllä 2009 tutkimus suomalaisten 

ammattikoululaisten ja lukiolaisten EU-asenteista, tiedonlähteistä ja tiedontarpeista. Tutkimus jul-

kaistiin kesäkuussa 2010. Se selvitti muun muassa sitä, millaisiin asioihin EU:n nuorten mielestä 

tulisi vaikuttaa, minkälaisia mielipiteitä heillä on EU:n laajentumisesta, minkälainen on heidän eu-

rooppalaisen identiteetin tunteensa ja mistä läheistä he saavat tietoa EU:sta. Tutkimus ottaa kantaa 

myös koulujen EU-opetuksen riittävyyteen. Sen mukaan lukuisat koulujen opettajat ovat ilmaisseet 

tarpeen lisätä EU-tietämystä. Esittelen seuraavassa tutkimuksen omalle tutkielmalleni oleelliset tu-

lokset. 

 

Komission edustuston tutkimus vahvistaa useita aiemmassa Oikeusministeriön tutkimuksessa esiin 

tulleita seikkoja ja tätä tutkimusta koskevia hypoteesejani. Enemmistö tutkimukseen osallistuneista 

piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Huomattavan suuri osa ei kuitenkaan osannut sanoa mie-

lipidettään. Tietonsa EU:sta nuoret arvioivat olevan useimmiten keskitasoa. Hyviä tietoja ei kokenut 

omaavansa juuri kukaan. (Ema. 11–17). 
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Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteiskunnallisen opetuksen suuri ero on huomioitu useissa ai-

emmissa tutkimuksissa (esim. Elo ym. 2008). Kuvailen myöhemmin tutkimusryhmieni tiedolliset 

taustat tarkemmin. Lukiolaiset kokivat tietävänsä enemmän EU:sta kuin ammattiopisto-opiskelijat, 

jotka puolestaan arvioivat tietonsa heikoiksi. Lukiolaiset lisäksi näkivät EU:n positiivisemmassa 

valossa kuin ammattiopistolaiset (Kaprio, 2010, 14–17). Toisaalta tulokset viittaavat siihen, että pa-

rempi tietotaso on usein yhteydessä positiivisempaan käsitykseen (ema. 23). 

 

Liki 40 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ilmoitti seuraavansa uutisia päivittäin. EU-uutisia 

seurattiin kuitenkin harvoin. Tämä viittaa Kaprion mukaan osin heikkoon kiinnostukseen EU-

asioita kohtaan. (Ema. 18–20). Esiin nousee kysymys kiinnostuksen ja tiedon yhteydestä. Tärkein 

EU-tiedonlähde oli tässäkin tutkimuksessa televisio. Toisena olivat sanomalehdet ja kolmantena 

internet. Vasta neljäntenä oli koulu. Enemmistö kuitenkin koki saavansa tarpeeksi tietoa EU:sta 

koulussaan. Ammattiopisto-opiskelijat kokivat lukiolaisia useammin saavansa liian vähän tietoa 

koulustaan. (Ema. 20–21). Unionin laajentuminen hyväksyttiin yleisesti (ema. 32). 

 

2.6. Yhteenvetoa tutkimuksen kontekstista 

 

Tutkimuskohteeni taustalla on viestintätutkimuksen iänikuinen huoli joukkoviestinten kaupallisuu-

desta ja viihteellisyydestä yhdistettynä toisaalta EU:n merkityksen kasvamiseen niin poliittisesti 

kuin muutoin yhteiskunnallisestikin sekä toisaalta sen yhä syvenevään kiinnostamattomuus- ja siitä 

juontuvaan legitimiteettiongelmaan. Tämä ongelma puolestaan linkittyy tuntumaan kansalaisten, 

etenkin nuorten, vähäisestä tietoudesta ja kiinnostuksesta niin EU:ta kuin yhteiskunnallista toimin-

taa (poliittinen, järjestö- tai yhdistystoiminta, yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen) koh-

taan. Näiden kehityskulkujen tilaa ja niiden välisiä suhteita tutkimus osaltaan pyrkii selvittämään. 

 

Kysyn tutkimuksessani sitä, miten ja millaista oleellista EU-tietoa kantautuu nuorelle yleisölle. Sik-

si edellä Hannu Niemisen (2008) erottelemista eurooppalaisen julkisuudentutkimuksen näkökulmis-

ta pragmaattinen lähestymistapa soveltuu tutkimusnäkökulmakseni. Pragmaattinen näkökulma on 

ominainen ajattelutapa myös EU-hallinnolle, joka näkee eurooppalaisen julkisuuden käytännön 

asiana (Nieminen, 2008, 24). EU:n omat hankkeet eurooppalaisen julkisuuden rakentamiseksi on 

kuitenkin nähty ongelmallisina, sillä niissä yhteistä hyvää tarkoitusta rakennetaan pelkästään ylhääl-

tä päin, hallinnollisin keinoin. Jotta julkisuus kehittyisi demokraattiseksi, sen tulisi kuitenkin raken-
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tua kansalaisyhteiskunnan puolelta kritiikkinä vallanpitäjiä kohtaan. Tähtäimessäni on kantaa kortta 

kekoon EU-uutisoinnin ja sitä myötä myös eurooppalaisen julkisuuden rakentamiseen alhaaltapäin, 

yleisön ja kansalaisten suunnasta. Tutkielmani täydentää eurooppalaisen julkisuuden tarkastelua 

joukkoviestinnän nuorten vastaanottajien näkökulmasta käsin ja nostaa esiin edellä mainitun Swant-

je Lingenbergin (2006) peräänkuuluttaman yleisön tason, vaikkei sinänsä suoraan liitykään kansa-

laisjournalismin tai yleisön voimauttamisen tutkimiseen. Tutkimukseni kuvailee yleisön tilannetta 

verraten sitä yleisön ja kansalaisten aktiivisuuden ideaaliin.  

 

Joukkoviestimet ovat tärkeässä asemassa yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon levittäjinä. Nuoret 

puolestaan tulevat olemaan Euroopan ja Euroopan unionin päättäjiä ja täysivaltaisia kansalaisia ja 

he myös tulevat muokkaamaan maanosan ja unionin tulevaisuuden. Siksi on tärkeää selvittää, mitä 

kautta ja minkälaista tietoa EU:sta he saavat ja minkälaisia mielipiteitä heille EU:sta joukkoviestin-

ten sisältöjen pohjalta muodostuu ja lopulta miten nämä mielipiteet ovat suhteessa tiedontasoon, 

tiedonlähteisiin, kiinnostukseen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. 
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3. TUTKIMUASETELMA 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää joukkoviestinnän asemaa ja suoriutumista nuorten EU-

tiedonlähteenä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, missä määrin joukkoviestimet täyttävät normatiivisia 

tarkkailevaa ja auttavaa rooliaan riittävän, puolueettoman, tärkeän, kiinnostavan ja kansalaisia akti-

voivan tiedon välittämisessä nuorten näkökulmasta. Koska koulutuksen on useissa aiemmissa yh-

teiskunnallista tietoa tarkastelleissa tutkimuksissa todettu olevan hyvin vaikuttava tekijä, tämän tut-

kimuksen asetelma perustuu kahden eri koulutustaustasta tulevan nuorisoryhmän vertaamiseen.  

 

Lähdin rakentamaan tutkimusasetelmaani ensiksi EU:hun liittyvän tutkimuksen kartoituksen kautta. 

Toiseksi tein kyselytutkimuksen suomalaisille EU-tiedottajille
7
, jossa tiedustelin muun muassa näi-

den EU-tiedotuksen asiantuntijoiden arviota suomalaisten nuorten EU-tietämyksen tasosta ja kiin-

nostuksesta EU-asioita kohtaan sekä EU-tiedonjaon pääasiallisia kanavia ja EU-tiedon aiheita.  

 

Tiedottajat arvioivat nuorten tietojen olevan perustasoa, mutta lukiolaisilla he olettivat olevan vielä 

paremmatkin tiedot. Kiinnostuksen he arvioivat samoin olevan keskitasoa ja kaksi heistä oletti osan 

lukiolaisista olevan vieläkin kiinnostuneempia. Kaikki olettivat kouluopetuksen olevan nuorten tär-

kein EU-tiedon kanava. Tiedon aihealueiden tiedottajat arvioivat olevan hyvin monipuolista. Tie-

donsaannin riittävyyden tiedottajat arvioivat riippuvan paljolti opettajien aktiivisuudesta. Tietoa on 

heidän mielestään tarjolla sitä etsivälle. Yksi vastaaja arvioi ammattiopistolaisten tiedonsaannin 

olevan riittämätöntä ja yksi arvioi tiedon olevan nuoria kiinnostamattomassa muodossa. Tiedottajat 

arvioivat nuorten saaman EU-tiedon sisältävän hyvin myös kriittistä tietoa. Joukkoviestinnän EU-

uutisoinnista tiedottajilla oli monenlaisia näkemyksiä. Usein taustoittava ja ihmisen arkielämää 

koskeva uutisointi koettiin riittämättömäksi. Useiden sanomalehtien EU-myönteisyys nousi myös 

vastauksista esille, vaikka yksi kokikin asian täysin päinvastoin. Nämä esitutkimuksen olennaisim-

mat havainnot ovat mukana hypoteesien muodostamisessa ja tulosten tulkinnassa. 

 

Tutkimukseni varsinainen empiirinen osa koostuu kahdesta nuorisoryhmästä, joihin kohdistettiin 

kyselytutkimus EU-tiedon lähteistä. Toinen kohderyhmä edustaa lukiolaisnuoria ja toinen ammat-

                                                 
7
 Lähetin kyselyn 25.1.2010 Eurooppatiedotuksen päällikölle, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Poh-

jois-Karjalan ja Uudenmaan Eurooppatiedotuksen aluetiedottajille. Vastanneita oli neljä (Pirkanmaa, Pohjanmaa, Poh-

jois-Karjala ja Uusimaa). Kyselylomake on tutkimuksen liitteenä 1. 
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tiopistossa opiskelevia nuoria. Tutkimusryhmät on koottu Tampereella sijaitsevista oppilaitoksista. 

Tutkimusaineistoni koostuu kyselytutkimuksen
8
 vastauksista.  

 

3.1. Käsitteet 

 

Joukkoviestinnän yleisöihin liittyvässä tutkimuksessa on olennaista hahmottaa käsite yleisö. Vies-

tintätutkimuksen historiassa yleisö on nähty julkisena tiedostavien kansalaisten ryhmänä, joka huo-

lehtii demokraattisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Toisaalta se on nähty myös manipuloi-

tavissa olevana massana ja nyttemmin taloudellisista seikoista riippuvaisina kuluttajina ja lopulta 

interaktiivisina kumppaneina. (Shcrøder ym. 2003, 25). Joukkoviestinnän yleisö ei ole todellisuu-

dessa yhtenäinen muodostuma, vaan laajimmillaan siihen voivat lukeutua kaikki ihmiset, jotka seu-

raavat tai ovat seuranneet joukkoviestinnän sisältöjä. Yleisönä oleminen tai yleisöksi asettuminen 

on toimintaa, johon ihmiset yleensä vapaaehtoisesti ryhtyvät. Yleisöön voi edellä mainitun perus-

teella kuulua valtava kirjo ihmisiä, joilla on eri taustat ja ajatusmaailmat.  

 

Tutkimuksessani pidän yleisön aktiivisen kansalaisen roolia ideaalisena, tavoiteltavana tilana. Ylei-

sö määrittyy tutkimuksessani suhteessaan joukkoviestintään ja nimenomaan sen vastaanottoon. En 

kuitenkaan jaa tällaiseen asemointiin usein liitettyä ajatusta tiedon yksipuolisesta siirtämisestä. Ak-

tiivisesta yleisöstä voi joko itsenäisesti tai joukkoviestinnän välineellisellä tuella sukeutua teo-

riaosuudessa pohdittu julkiso. Näen nykyajan mediayleisön osallistumiseen, oppimiseen ja oman 

mielipiteen muodostamiseen kykenevänä joukkona itsenäisiä yksilöitä ja ryhmiä, joiden medianku-

lutusta ajavat kuitenkin lähinnä viihtymisen motiivit. Joukkoviestintää vastaanottaessaan yleisö ra-

kentaa merkityksiä itsenäisesti ja tulkitsee niitä omia kokemuksiaan ja tietojaan vasten.  

 

Määrittelen tässä tutkimuksessa joukkoviestimiksi television, radion, sanoma- ja aikakauslehdet se-

kä niiden aineistot internetissä. Jossain määrin internet myös muilta osin täyttää joukkoviestinnän 

yleisen määritelmän mukaista tehtävää, eli on kanavana sanomien välittämisessä suhteellisen suu-

relle, ennalta rajaamattomalle yleisölle (Kunelius, 1997, 15). Mutta yksittäinen tieto, etenkään ai-

heeltaan yleisöä yleensä vähän kiinnostava, ei internetissä perinteisten joukkoviestinten aineistojen 

ulkopuolella oletettavasti saavuta samanlaajuista yleisöä ainakaan säännöllisesti kuin perinteisissä 

joukkoviestimissä itsessään. Sisällöt etenkin uutis- ja ajankohtaisaineistoissa ovat perinteisissä tie-

                                                 
8
 Liite 2. 
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dotusvälineissä ja niiden nettisovelluksissa luonnollisesti kutakuinkin samat, sillä materiaali tulee 

samalta tuottajalta. Siksi on perusteltua laskea ne yhteen.  

 

Yksinkertaisuuden vuoksi ajoittain puhun myös mediasisällöistä ja mediankulutuksesta viitaten sillä 

joukkoviestinten julkaisemaan materiaaliin ja joukkoviestinten käyttöön. Uudet mediat, etenkin in-

ternet, ovat lupaavia kanavia auttavan roolin hoitamisessa mahdollistamalla laajemman deliberatii-

visuuden ja interaktiivisuuden, mutteivät oletettavasti pysty ottamaan harteilleen perinteisten jouk-

koviestimien rooleja tai saavuttamaan niiden luottamukseen, todenmukaisuuteen ja itsenäisyyteen 

perustuvaa yhteiskunnallisen instituution asemaa. Niiden mahdollisuudet ovat lisäksi jääneet pitkälti 

hyödyntämättä (Pietilä, 2010, 418). Siksi tarkasteluni rajautuu perinteisiin joukkoviestimiin ja nii-

den sähköisiin versioihin. 

 

Käytän tulosten tulkinnassa myös konsultaatio- ja transmissioviestimien käsitteitä. Vaikka joukko-

viestinnän interaktiivisuus ja konvergenssi ovat hämärtäneet perinteisten viestinten eroja
9
, transmis-

sio- (televisio, radio) ja konsultaatiojoukkoviestimien (internet, sanoma- ja aikakauslehdet) rajat 

ovat kuitenkin suurilta osin edelleen pätevät (Schrøder ym. 2003, 227). Käyttäjän kontrolloima kon-

sultaatio vaatii aktiivista käyttämistä ja tiedonhakua, kun taas tiedon tuottajan ja jakajan kontrol-

loima transmissio ei, vaikka vastaanottamisprosessi ja tulkinta voi yhtä lailla olla aktiivinen merki-

tyksenrakentamisprosessi kummassakin. 

 

EU-tiedolla tarkoitan tiedonlähteestä riippumatta kaikkea sitä tiedollista sisältöä, joka tavalla tai toi-

sella koskee Euroopan unionia. EU-uutisoinnilla puolestaan tarkoitan kaikkea sitä joukkoviestinten 

sisältöä, joka tavalla tai toisella koskee Euroopan unionia. EU-tiedonlähteillä viittaan kaikkiin nii-

hin tahoihin, joista ihmiset tätä tietoa saavat. 

 

Käytän kyselyssä termiä EU-uutisointi ensinnäkin uutisointi-sanan tuttuuden ja arkisuuden vuoksi, 

toiseksi siksi, että se viittaa ennen kaikkea journalistisiin uutissisältöihin, joissa oletettavasti suurin 

osa EU-asioiden käsittelystä tehdään. Viihteellisessä sisällössä on toki mahdollista käsitellä tällaisia 

poliittista instituutiota sivuavia asioita, mutta uskon sen olevan verraten harvinaista EU-instituution 

ja siihen yleensä liitettävien näkökulmien perin hallinnollisten ja poliittisten luonteiden vuoksi. EU-

uutisointi ei kuitenkaan siis lähtökohtaisesti terminä sulje muita kuin journalistisia sisältöjä pois. 

                                                 
9
 Esimerkiksi televisio on digikaudella kulkenut yhä enemmän selailtavan ja muuteltavissa olevan median suuntaan 

(Negroponte, 1995, 49–50).  
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Lopulta tutkimuksen kohteena ovat mielipiteet, joiden rakentumiseen ovat vaikuttaneet kaikenlaiset 

mediasisällöt. 

 

Yhteiskunnallisella aktiivisuudella tarkoitan laajassa mielessä mitä tahansa yhdistys- tai järjestö-

toimintaa sekä toisaalta omaan ympäristöönsä vaikuttamisen pyrkimystä. Vaikkei tällaisella toimin-

nalla suoranaisesti olisikaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarkoitusta, se usein täyttää sitä tietä-

mättäänkin luomalla yhteisöjä, kanavia, kykyä ja innostusta osallistua yhteisten asioiden hoitami-

seen. Jürgen Habermas ajattelee julkisuuden kaksitasoisena, joista toisen, muodostaa juuri järjestö- 

ja yhdistysjulkisuus. Järjestöjulkisuudessa käydystä keskustelusta nousee punnittuja mielipiteitä laa-

jempaan koko yhteiskunnan kattavaan julkisuuteen, jossa lopulliset päätökset tehdään. Tästä puolu-

eiden, eturyhmien, yhteiskunnallisten järjestöjen ja vastaavien ryhmittymien sisäisistä julkisuuksista 

koostuvasta julkisuudesta nousee punnittuja mielipiteitä laajempaan koko yhteiskunnan kattavaan 

julkisuuteen. (Habermas, 2004, 302–304, 331–332). Näin mielipiteet ovat vuorovaikutuksessa ”yh-

teiskunnallisten järjestöjen ja valtion laitosten julkisviestinnällisessä eli joukkoviestinten välittä-

mässä kanssakäymisessä” (emt. 354). Yhteiskunnallinen aktiivisuus ei siis tarvitse toimia kansa-

kunnan tasolla, vaan myös paikallisella toiminnalla tai toiminnan iduilla on tärkeä merkityksensä. 

Pienimuotoisessa järjestö- ja yhdistystoiminnassa on aktiivisesti yhteiskunnallisia kysymyksiä esiin 

nostavien ja niitä pohtivien julkisojen itu. 

 

Aktiivinen kansalainen puolestaan on tässä sellainen yksilö, joka on kiinnostunut ja tietoisesti ajat-

telee elinympäristönsä asioita ja niihin vaikuttamista. Yhteiskunnallinen keskustelu tarkoittaa tässä 

yhteisiä asioita koskevaa puhetta niin laajasti julkisuudessa kuin pienen piirinkin kesken. 

 

Viittaan nuorilla yleisesti 14–20-vuotiaisiin. Tutkimukseen osallistuneet ovat iältään 17–20-

vuotiaita. Nuoriso on tutkimuksessa sosiaalisen kategorian käsitteenä, eikä oleta kuvaamansa ryh-

män homogeenisyyttä tai todellista, fyysistä joukkona olemista. Tutkimuksessani kahden koululuo-

kan nuoret toimivat ikään kuin näyteryhmänä oman ikäryhmänsä yleisöstä. Koululuokkana se on 

todellinen yhtenäinen ryhmä. En oleta ryhmän käyttäytyvän yhtenäisen massan tapaan, mutta us-

kon, että sama elämänvaihe, yhteinen koulutustausta ja ainakin koulussa yhteinen kaveripiiri ohjaa-

vat kiinnostuksen kohteita ja joukkoviestinnän kulutusmieltymyksiä samaan suuntaan. 
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3.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Lähden liikkeelle selvittämällä sitä, mistä lähteistä nuoret saavat tietoa EU:sta ja minkälainen asema 

joukkoviestimillä on tiedonlähteenä. Lisäksi selvitän, mitä nuoret ovat mieltä EU:hun liittyvästä 

uutisoinnista ja miltä EU näyttää joukkoviestimissä nuorten silmin katsottuna. Kiinnostusta ja akti-

voivuutta puolestaan tarkastelen sen kautta, miten joukkoviestimet EU-tiedonlähteenä linkittyvät 

yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tutkimuskysymykseni ovat siis: 

 

- Mistä lähteistä nuoret saavat tietoa EU:sta ja minkälainen on joukkoviestinten asema EU-

tiedonlähteenä? 

-  Mitä mieltä nuoret ovat joukkoviestinnän EU-uutisoinnista? 

- Millaista joukkoviestinten heille välittämä EU-tieto on? 

 

Peilaan tutkimuskysymyksiäni siihen, minkälainen nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on. Taus-

tatekijöinä selvitän myös: 

 

- Mitä medioita ja miten usein nuoret käyttävät? 

- Minkälaiseksi he arvioivat oman EU-tiedon tasonsa? 

- Kuinka kiinnostuneita he ovat EU-asioista? 

- Minkälaiset ovat heidän EU-asenteensa? 

 

Analyysini taustalla ovat aiempaan tutkimustietoon ja alustavaan analyysiini perustuvat ehdolliset 

hypoteesit ensinnäkin siitä, että joukkoviestimillä on koulun rinnalla merkittävä rooli EU-

tiedonlähteenä. Ammattiopiston puolella oletettavasti korostuvat koulun ulkopuoliset tiedonlähteet 

lukiolaisia selkeämmin. Toinen hypoteesini on, että journalististen sisältöjen seuraaminen erityisesti 

konsultaatiomedioista on positiivisessa suhteessa kiinnostukseen ja mahdollisesti myös tietotasoar-

vioon, minkä puolestaan oletan olevan yhteydessä positiiviseen ajatteluun yhteiskunnallisesta vai-

kuttamisesta. Varsinaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan en kuitenkaan usko joukkoviestinten ko-

vinkaan tehokkaasti nuoria kannustavan, vaan kyse on nimenomaan ajattelusta ja aikomuksesta vai-

kuttaa ympäröivän yhteiskunnan asioihin. 
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3.3. Aineisto: Lukiolaiset ja ammattiopisto-opiskelijat tarkastelussa 

 

Aineistoni koostuu kyselytutkimuksen
10

 vastauksista. Kysely ammattiopistossa toteutettiin 18. maa-

liskuuta 2010 koululuokassa oppitunnin aikana. Aikaa vastaamiseen varattiin 45 minuuttia, mutta 

suurin osa oli valmis viidessätoista minuutissa. Lukiossa kysely tehtiin 22. maaliskuuta 2010 sama-

ten koululuokassa oppitunnin aikana. Aikaa varattiin 55 minuuttia. Suurin osa käytti aikaa noin 20 

minuuttia. Olin itse paikalla vastaamisen ajan, mutta kukaan ei kaivannut apuani vastaamisessa. 

Vastaajajoukko tutkimukseeni valikoitui iän ja opintojen perusteella. Tutkimusluokat valikoituivat 

tamperelaisista lukio- ja ammattikoululuokista satunnaisesti aikataulujen yhteensopivuuksien, tut-

kimusluvan saamisen ja oppilaiden saavutettavuuden perusteella. Koululuokka tuntui helpolta, 

luonnolliselta ja tehokkaalta ympäristöltä kyselyn suorittamiseen. 

 

Kyselyn taustamuuttujia ovat vastaajan ikä, opintojen vaihe, asuinkunta, perhesuhteet ja mahdolliset 

harrastukset. Tällaiset taustatekijät vaikuttavat olennaisesti nuoren yhteiskunnalliseen ajatteluun 

(Suutarinen, 2001, 3) ja median käyttöön ja ne on huomioitava tulosten tulkinnassa. Ne antavat 

myös mahdollisia aihioita vastausten ja vastaajien ryhmittelyyn. 

 

Ensimmäinen kysymyskokonaisuus koskee nuorten joukkoviestinnän kulutusta. Tällä kartoitetaan, 

mitä viestimiä nuoret eniten seuraavat verratakseni niitä myöhemmin kysyttäviin EU-

tiedonlähteisiin. Toisessa kokonaisuudessa tiedustellaan nuoren omaa kokemusta EU-tietämyksen 

tasostaan. Tällä pyrin saamaan kuvan siitä, kokevatko nuoret itse tietävänsä tarpeeksi EU:sta ja näin 

päättelemään jotakin myös kouluopetuksen ja EU-uutisoinnin riittävyydestä. Samassa yhteydessä 

kysytään myös nuorten kiinnostuksesta politiikkaa ja EU-asioita kohtaan. EU-tiedonlähteitä selvitän 

useammalla kysymyksellä saadakseni vastaajat erottelemaan eri puolilta saamansa tiedon. Seuraava 

kokonaisuus kysyy, minkälaista nuorten saama EU-tieto vastaanottajan näkökulmasta on ja minkä 

tasoista on nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus. Viimeisenä selvitetään sitä, miten vastaajat suh-

tautuvat EU:hun ja joukkoviestinten EU-uutisointiin.  

 

                                                 
10

 Kyselylomake on tutkielman liitteenä 2. Tutkimusta varten oli haettava lupa Tampereen kaupungin toisen asteen kou-

lutuksen johtajalta kirjallisesti. Hakemukseen oli liitettävä tutkimussuunnitelma ja kyselylomake. Luvan käsittelyssä 

kului noin kaksi viikkoa. 

 



47 

 

 

 

Suurin osa näistä kysymyksistä on muodostettu niin, että vastaus annetaan skaalalla 1–5, jossa yksi 

edustaa kyseessä olevan ominaisuuden negatiivista ääripäätä, ja viisi positiivista. Eräissä osioissa 

numero kolme on määritelty ’ei mielipidettä’, sillä näissä muuttujissa ’sekä että’ -vastaukset eivät 

ole olennaisia. Joissakin muuttujissa tulee selkeästi esiin se, että vaihtoehto kolme on ohjeistuksesta 

huolimatta tulkittu vaihtoehdoksi ’sekä että’. Tiedonlähde- ja sitä edeltävät osiot olen alustavasti 

analysoinut tiedotusopin kandidaatin tutkielmassani ja käytän sen pohdintaa soveltuvin osin tämän 

tutkielman pohjana.  

 

Kyselyssä annetaan esimerkkejä, joissa pyritään kattamaan mahdollisimman laajasti tutkimukselleni 

relevantit vastausvaihtoehdot. Koen, että esimerkkien tarjoaminen on tarpeen vastaajan motivoimi-

seksi. Olen pyrkinyt rakentamaan kysymykseni siten, että tulkintamahdollisuuksia on vain yksi. 

Eräät käyttämistäni termeistä eivät ole täysin yksiselitteisiä ja saattavat olla vastaajille vaikeita, 

mutta näitä pyrin selventämään konkreettisin esimerkein. Kysymyksissä hain vastaajan omaan ko-

kemukseen perustuvia vastauksia, eikä niihin täten ole oikeaa tai väärää vastausmallia. 

 

En pyri yleistämään kyselyni tuloksia kaikkiin suomalaisiin ammattikoulu- ja lukionuoriin, sillä 

otos on siihen aivan liian pieni, eikä sen valinnassa ole pyritty edustavuuteen. Pyrin saamaan valit-

semistani kohteista kattavan kuvan. Aineistoni toimii näytteenä kohteenani olevasta ryhmästä. 

 

3.4. Kysely aineistonkeruutapana yleisötutkimuksessa: Pelkistetty 

todellisuus  

 

Kyselytutkimuksella voidaan selvittää yleisiä suuntauksia ja luoda yleiskuvaa (Pietikäinen, 2001, 

30). Se antaa pohjaa yksityiskohtaisemmalle tarkastelulle. On todettu, että kvantitatiivisen tutki-

muksen välineet ovat sopivia erityisesti jatkuvaluonteisten seikkojen, kuten juuri mielipiteiden tai 

jonkin tietyn sisällöllisen ominaisuuden, tutkimiseen (Jensen, 2002, 255). Se on toisaalta myös te-

hokas tapa kerätä tietoa vastaajan luonnollisessa ympäristössä ja vastaajalle nimettömänä.  

 

Kysymykset ja käsitteet voivat kuitenkin olla monitulkintaisia ja jo monimutkaisen todellisuuden 

pelkistäminen kyselylomakkeeseen sinänsä on tutkimuksellinen rajaus ja suuri yksinkertaistus. Kun 

asiat koodataan numeroiksi ja kategorisoidaan etukäteen, merkitykset yksinkertaistuvat ja dekon-

tekstualisoituvat (Jensen, 2002, 257). Tämä puolestaan on merkki siitä, että tutkimus itsessään on 
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nähtävä diskurssina. Se on tietty tapa esittää asioita tietyllä kielellä ja tietyssä kontekstissa. Kyselyn 

kysymykset on valmiiksi rajattuja, ja niiden vastaukset ovat irrallisia palasia kokonaisuudesta. 

Myös valmiit vastausvaihtoehdot ovat jo aineiston rajaamista ja näkökulman asettamista. Kuitenkin 

ilman yksinkertaistamista, rajaamista, luokittelua ja näkökulmia on mahdotonta päästä käsiksi mo-

nimutkaisiin asiakokonaisuuksiin. 

 

Merkitysten tulkintaerojen vuoksi yleisötutkimus voi tuottaa vain näkökulmia siihen, miten yleisö 

käyttää mediaa tietyssä kontekstissa (Schrøder ym. 2003, 17). Se ei niinkään ole ikkuna vastaanot-

tamiskokemukseen, vaan pikemminkin linssi, jonka kautta kokemusta katsotaan, kokemuksen osit-

tainen rekonstruktio. Itse tutkimustilanne riippuu vastaajan muistista, relevanteiksi koetuista vali-

koiduista kokemuksista ja merkityksistä, yhteistyöhalukkuudesta sekä tutkijan ja tutkittavan yhtei-

sistä viestintätaidoista (emt. 19).  

 

Kyselyn valitsin ensinnäkin siksi, että halusin kerätä laajan aineiston laajasta aiheesta. Kysymyksiä 

oli yhteensä 60 ja taustatietomuuttujia viisi. Kyselystä tuli näin laaja, koska halusin kerätä aineistoa 

kahteen tutkimukseen. Toisaalta metodi valikoitui tärkeimpien tiedonlähteiden selvittämisen perus-

teella. Koin kyselyn myös tulokselliseksi tavaksi lähestyä nuoria. Nuoret voivat kokea esimerkiksi 

keskustelu- tai haastattelutilanteet epämukaviksi (esim. Hotakka, 2005), ja heitä voi siksi olla vai-

kea saada ilmaisemaan ajatuksiaan. Aiemman tutkimuksen ja EU-tiedottajien kyselyn
11

 pohjalta EU 

vaikutti etukäteen nuoria kiinnostamattomalta aiheelta, mikä myös viittasi laajan haastattelun hyl-

käämiseen metodina.  

 

Nähdäkseni koulutunnilla järjestetyllä kyselyllä sain mukaan myös sellaisten ihmisten näkemykset, 

jotka eivät olleet kiinnostuneita tai aktiivisia osallistujia. Kyselyllä saatoin myös kerätä tarkat ja 

täsmälliset määrälliset vastaukset. Kysely koski nuorten mediankäyttöä ja joukkoviestinnän heille 

luomia käsityksiä ja se toteutettiin tilanteessa, jolla ei ollut yhteyttä varsinaiseen tiedon vastaanot-

tamis- ja tulkitsemishetkeen. Tämä irrallisuus voi muistamisen kannalta olla heikkous, mutta tässä 

yhteydessä oikein muistaminen vastauksissa ei ollut olennaista. Asetelmani toisaalta takasi tilan-

teen, jossa mielipiteitä ei keinotekoisesti manipuloitu esimerkiksi luetuttamalla tai katsotuttamalla 

vastaajilla joitakin erikseen valittuja sisältöjä, joita he eivät normaalitilanteessa olisi seuranneet. 

Koska tutkimukseni suuntautui ihmisjoukkoon, nuoriin, tahdoin ottaa mukaan mahdollisimman laa-

jan vastaajajoukon. Lisäksi olennaista oli kyetä vertailemaan eri koulutustaustaisia nuorisoryhmiä. 

                                                 
11

 Liite 1. 
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Sinänsä tutkimuskohteeni ei ole tyypillisin kyselytutkimuksen kohde, sillä se ei pyri mittaamaan 

median vaikutuksia, vaan sitä, minkälaisen kuvan tietystä kohteesta yleisö mediasta saa. Toisaalta 

taustatekijöinä mitataan juuri tyypillisimpiä seikkoja yleisön käyttäytymisestä, eli mediankäyttötot-

tumuksia ja -frekvenssiä. Tutkimukseni kysymykset olivat tyypiltään dikotomisia, monivalinta- ja 

skaalakysymyksiä. Suurin osa niistä koski vastaajan mielikuvia ja mielipiteitä (kognitiiviset muuttu-

jat), eikä niihin vastaamiseen tarvinnut ennalta erityistä tietämystä. 

 

Eri vaikutteiden lähteiden erotteleminen voi olla vaikeaa, sillä harvoin vastaaja kykenee määritte-

lemään yksiselitteisesti, mistä välineestä ja milloin hän on informaationsa saanut (Kivikuru ym. 

1996, 22). Tiedotusvälineet ovat nivoutuneet niin itsestään selväksi osaksi arkea, että niiden käyttöä 

on vaikea huomata ja siksi myös eritellä (Alastalo, 1996, 365). Uskon kuitenkin kysymysten muo-

don, esimerkkien ja erillisten kysymysten helpottavan erittelyä.  

 

Joukkoviestinten yleisölleen välittämän käsityksen muodostumiseen vaikuttavat myös vastaanotta-

jan omat kokemukset ja näkemykset, joita on vaikea erottaa muualta tulevista vaikutteista. Siksi ky-

selyni mittaa nimenomaan mielipiteitä ja henkilökohtaisia havaintoja, joihin ei tutkimuksen yhtey-

dessä liittynyt erityistä ulkoista ärsykettä, joka toimisi havainnon kohteena. Kyse on henkilön 

omaan kokemukseen perustuvasta kokonaiskuvasta. Jos siis henkilöltä kysytään, minkälaisena 

joukkoviestimet hänen mielestään EU:ta kuvaavat, hän vastaa siihen oman mielipiteensä perusteel-

la, joka puolestaan perustuu hänen omiin havaintoihinsa ja kokemuksiinsa asiasta. Näin ollen myös 

muualta kuin joukkoviestimistä saadut havainnot ja kokemukset voivat olla vaikuttamassa vastauk-

seen. Tutkimukseni kannalta tämä on oleellista, sillä nimenomaan tällaisen henkilökohtaisen tie-

toon, havaintoihin ja kokemuksiin perustuvan mielipiteen perusteella ihmisen voi olettaa toimivan. 

Koska kyselyssä tiedustellaan myös vastaajan omia tietoja ja asenteita EU:ta kohtaan, vastaukset 

voivat antaa viitteitä siitä, miten joukkoviestinten omalta osaltaan luomat käsitykset limittyvät mui-

den vaikuttimien kanssa ja lopulta minkälainen on kaikkien vaikuttimien luoma kokonaiskuva.  

 

Nähdäkseni jokaiseen tutkimusmetodiin sisältyy erilaisia huonoja puolia siinä, kuinka hyvin ne oi-

keasti mittaavat tutkimaansa asiaa. Tässä kysely ei ole poikkeus. En varmasti voi tietää, kuinka to-

sissaan ja huolella kysymyksiini on vastattu. Enkä voi varmasti tietää sitäkään, ovatko vastaajat 

ymmärtäneet kysymykset samoin, kuten itse ne ymmärrän. Kysymykset kuitenkin oli muotoiltu sel-

väsanaisiksi, enkä usko niiden ymmärtämisessä olleen mitään ongelmia. Toisaalta kyselytutkimuk-

sen ongelmaksi on mainittu myös se, että se saattaa pakottaa ihmisen ilmaisemaan mielipiteen, jota 
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luonnostaan ei ole olemassa. Mielipidekysymyksiin omassa kyselyssäni sisältyi aina ’ei mielipidet-

tä’ -vaihtoehto. Lomakkeen testaaminen jäi ajanpuutteessa tekemättä, mutta se olisi ollut hyödyllis-

tä sen selkeyttämiseksi. 

 

Analysoin vastauksia määrällisesti. Analyysissa etenin aineistovetoisesti siten, että otin lähempään 

tarkasteluun vain ne muuttujat, jotka osoittautuivat tutkimuskysymyksieni kannalta relevanteiksi 

joko itsessään tai suhteessa muihin. Kausaalista suhdetta ei voi aineistostani sen koon vuoksi osoit-

taa, mutta pyrin hahmottamaan muuttujien välisiä yhteyksiä. Joidenkin muuttujien kohdalla olen 

yhdistellyt kysymyksiä indekseiksi tarkastelua helpottaakseni.  

 

Analyysi käytännössä rajoittuu ristiintaulukointiin ja tulosten raportointiin yhteenvetona taulukoissa 

ja kuvaajissa, sillä varsinaisten tilastollisten merkitsevyyksien laskeminen näin pienestä aineistosta 

ei ole mahdollista. Laskin muuttujien jakaumat ja tein oleellisista tekijöistä grafiikat Excel-

taulukko-ohjelmalla. Ristiintaulukoin tärkeimpiä muuttujia. 

 

3.5. Tutkimuksen osallistujaryhmien tiedolliset taustat 

 

Otin tutkimukseen mukaan yleissivistävän ja ammattiin tähtäävän koulutuksen opiskelijoita, jotta 

voisin verrata eri koulutus- ja tietopohjan omaavien vastaajien tilannetta. Tutkimusluokkani olivat 

Tampereen ammattiopiston liiketalouden linjan toisen vuosikurssin luokka ja Hatanpään lukion yh-

teiskuntaopin kakkoskurssia suorittava ryhmä, joista suurin osa oli toisen vuosikurssin opiskelijoita.  

 

Peruskoulu antaa kaikille yhteiskunnallisen tiedon pohjan. Yhteiskuntaoppi on peruskoulussa ai-

neena niputettu historian kanssa. Pakollisia historian ja yhteiskuntaopin oppitunteja on vuosiluokilla 

7–9 yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia eli 266 oppituntia. Keskeinen tavoite opetuksessa on kas-

vattaa aktiivisia ja vastuullisia yhteiskunnallisia toimijoita. Yhtenä osa-alueena on toimiminen Eu-

roopan unionissa. (Opetushallitus, 2004, 225–228 ja 304). EU:hun liittyvät asiat ovat niin moninai-

sia, että niitä nousee esiin myös muiden aineiden yhteydessä, esimerkiksi maantiedossa. Kansalais-

taitoja, yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen liittyviä seikkoja opetetaan kuitenkin vain 

yhteiskuntaopin puolella. Lopulta yhteiskuntaopin pakollinen oppimäärä jää todella pieneksi verrat-

tuna muihin oppiaineisiin ottaen vielä huomioon sen, ettei se ole yksinään edes varsinainen erillinen 

oppiaine. Yhdessä historian kanssa se yltää samaan tuntimäärään kuin uskonto (ema. 304). 
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3.5.1. Lukioluokka ja ammatillisen koulutuksen luokka 

 

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (Val-

tioneuvosto, 2002, 3 § ja 8 §) korostaa, että opetuksen tulee kannustaa opiskelijaa toimimaan yh-

teiskunnassa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisestikin. Asetuksen 8 momentin mukaan luki-

ossa yhteiskuntaopin pakollisia kursseja on kaksi ja lukion on myös tarjottava vähintään kaksi sy-

ventävää, vapaaehtoista kurssia. Opetushallituksen lukioiden opetussuunnitelman (Opetushallitus, 

2003, 161–165) mukaisilla yhteiskuntaopin pakollisilla kursseilla keskitytään kansalliseen yhteis-

kuntaan ja taloustietoon. EU-asioihin voi keskittyä vapaaehtoisella kurssilla. Yhteiskuntaopin ta-

voitteet opetuksessa ovat muun muassa antaa tietoa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista, 

opastaa tiedon hankkimiseen eri lähteistä ja sen kriittiseen arviointiin ja antaa edellytyksiä vastuun-

tuntoisen yhteiskunta-käsityksen rakentamiseen (ema. 165). Lukioissa myös historian opetussuunni-

telmaan sisältyy esimerkiksi kansainvälisten suhteiden ja kansallisten ja ylikansallisten identiteetti-

en näkökulmia yhteiskuntaan (ema. 160–161). Yksi kurssi kestää lukiossa keskimäärin 38 oppitun-

tia, joten yhteiskuntaopille on pakollisena varattu 76 oppituntia. 

 

Ammatillisen koulutuksen puolella painopiste on luonnollisesti ammatillisissa valmiuksissa. Eri 

tutkintoihin liittyy Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti (2000–2001) vähintään yksi opinto-

viikko yhteiskunnallis-humanistisia opintoja, joissa yhtenä keskeisenä teemana mainitaan EU-

kansalaisuus. Opiskelijan on vähintään osattava ohjattuna etsiä tietoa EU:n päätöksenteosta ja työ-

markkinoista (esim. ema. Autoalan perustutkinto, 35–36). Yksi opintoviikko vastaa noin 40 työtun-

tia. Lakisääteinen yhteiskunnallisen tiedon opetus ei siis vaihtele laajuudeltaan ammattikoulutuksen 

eri ammattialoilla. Näin ollen eri ammattialojen välillä ei ole merkittävää eroa tässä suhteessa. 

Ammattialat eroavat kuitenkin siinä, että joihinkin liittyy enemmän, joihinkin vähemmän EU:ta 

koskevaa opetusta yhteiskuntaopillisen opetuksen ulkopuolella ja näkökulmat vaihtelevat. Liiketa-

louden alalla tulee väistämättä käsiteltäväksi enemmän EU-asioita kuin esimerkiksi autoalalla ja 

näkökulma on talouden. Tiedollisen pohjan erilaisuuden vuoksi tutkimusluokkaani ei voi yleistää 

kaikkeen ammatilliseen koulutukseen, vaan käytän sitä ainoastaan esimerkkinä. 

 

Sen paremmin lukiolaki kuin laki ammatillisesta opetuksestakaan ei juuri vaadi kouluilta EU-

asioihin perehdyttämistä. Siksi paljon riippuukin opettajien omasta aktiivisuudesta. EU-tiedottajien 

kyselystä selviää, että EU-tiedottajat tekevät harvakseltaan vierailuja kouluihin opettajien pyynnös-

tä. Koulun kautta oppilaille järjestetään ajoittain vierailuja EU-tiedotukseen liittyviin kohteisiin, 
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esimerkiksi erilaisille messuille. Koulun kautta osallistutaan myös Euroopan komission ja parla-

mentin organisoimiin tietokilpailuihin ja nettipeleihin. On tärkeää kartoittaa myös sitä, kuinka pal-

jon ja minkälaista tietoa nuoret saavat koulun ulkopuolelta, eritoten joukkoviestimistä. Yhtenä, mut-

tei oletettavasti niinkään olennaisena tiedonlähteenä ovat Euroopan komission ja parlamentin tiedo-

tuspisteet ja -materiaali (Euroopan komissio, 2002).  

 

Ammattikoulu- ja lukioluokan sisällyttäminen tutkimukseen antaa mahdollisuuden kartoittaa erilais-

ten koulutusalojen nuorten tiedonsaantia. Tämä on tärkeää siksi, että koulutuksella on havaittu ole-

van suuri vaikutus poliittiseen tietämykseen. Osana tutkimusta laatimani EU-tiedottajien kyselyn 

perusteella näyttäisi siltä, että koulutus vaikuttaa ratkaisevasti myös EU:n tuntemukseen. Tiedottaji-

en vastauksista ilmenee lisäksi, että nämä EU-asioiden ja nuorten parissa työskentelevät näkevät 

lukio- ja ammattikouluikäisissä nuorissa selvästi kaksi hyvin eri tavoin EU-asioihin suhtautuvaa 

ryhmää. Enemmistöä unionin asiat eivät kiinnosta, eivätkä sen tiedot unionista ole kovinkaan hyvät. 

Toinen ryhmä on yhteiskunnallisesti aktiivinen lukiolaisista koostuva vähemmistö, jonka tiedot 

EU:sta ovat hyvät ellei erinomaisetkin. Tällä perusteella oletin, että lukiolaiset omaavat jo yleissi-

vistävän koulutustaustansa vuoksi paremmat tiedot kuin ammattikoululaiset. Ammattikoulun puo-

lella pakolliseen yhteiskunnallisen tiedon opetukseen varattu aika on todella lyhyt (yksi opintoviik-

ko). Heidän joukossaan siis tiedon saannissa korostuvat enemmän muut kanavat. 

 

Esimerkiksi Tampereella Lyseon lukiossa on tarjolla erityinen Eurooppa-linja, jossa nuorista koulu-

tetaan tulevaisuuden kansainvälisiä poliittisia toimijoita. Linjalle oletettavasti hakeutuvat aiheesta 

lähtökohtaisesti kiinnostuneet ja yhteiskunnallisesti suuntautuneet nuoret. Näyttäisi siis siltä, että 

kiinnostuneille tarjotaan tietoa ja koulutusta, mutta ne, joita yhteiskunnalliset asiat eivät kiinnosta, 

jätetään vähälle. Heidän aktivoimisensa olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, jotta ero aktiivisen, 

tulevaisuuden päättäjäeliitin ja muun väestön välillä ei kasvaisi liian suureksi eikä alkaisi muodos-

tua jo heti nuoruusiässä. 

 

17–20-vuotiaiden ikäryhmä on otollinen kyselylle, sillä tähän ikään mennessä nuorelle on jo muo-

dostunut omiin kokemuksiin ja tietoihin pohjautuvia näkemyksiä ja valmiudet vastata monimutkai-

sempiinkin kysymyksiin. He luovat omia johtopäätöksiään mediasta ilman aikuisten johdattelua 

(Kundanis, 2003, 29–30). Tutkimusluokkani opiskelijat ovat suorittaneet koulutukseensa liittyvät 

yhteiskuntaopin pakolliset opinnot, lukiossa yhteiskuntaopin kaksi kurssia ja ammattiopistossa yksi 

yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon kurssi. Opiskelijat eivät ole osallistuneet vapaaehtoisille EU- 
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tai siihen liittyvän tiedon kursseille. Ammattiopisto-opiskelijat olivat suorittaneet ensimmäisenä 

vuonna yhden yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietokurssin, jossa käsiteltiin muiden muassa kansa-

laistietoa ja kansantaloutta. Lisäksi ammattiin liittyen he olivat käyneet läpi eräitä oikeuskäytäntöjä 

Euroopan unionissa. Myös kansainvälisen kaupan ja toimintaympäristön kurssi sivusi jossain mää-

rin EU-asioita. Lukioluokka oli suorittanut ensimmäisen pakollisen yhteiskuntaopin kurssin, joka 

keskittyy yhteiskuntatietoon. Kyselyyn vastatessaan luokka oli suorittamassa toista yhteiskuntaopin 

pakollista kurssia, joka käsitteli taloustietoa.  

 

3.6. Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 46 opiskelijaa, 18 ammattiopiston puolelta ja 28 lukion puolelta. Vastaa-

jista 19 on miehiä ja 27 naisia. Suurin osa vastaajista oli syntynyt vuosina 1991 ja 1992, eli olivat 

vastatessaan 18- ja 19-vuotiaita. 

 

 

Kuvio 1. Sukupuoli- ja koulutustaustajakauma. (N=46). 

 

Nuorista 37 asui Tampereella ja loput sen ympäristökunnissa. Suurin osa nuorista asui joko kum-

mankin tai toisen vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Suurin osa vastaajista mainitsi harrastuk-

sekseen erilaisia urheilulajeja. Puolet lukiolaisista mainitsi harrastuksekseen asioita, jotka olen yh-

distänyt kuuluviksi kulttuurisiin ja joukkoviestinnällisiin ajanviettotapoihin. Niihin kuuluvat muun 

muassa musiikki, elokuvat, taide, valokuvaus, käsityöt, tietokoneet, televisio ja internet. Myös ystä-

vät mainittiin joissakin vastauksissa. 
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4. ANALYYSI 

 

Tukeakseni aineiston analyysiä esitän vastausmääriä myös prosentuaalisesti mahdollistaakseni eri-

kokoisten vastaajaryhmien vertailun. Muutoin esitän tulokset kokonaislukuina. Ryhmien välisiä 

eroja ja tarkkoja lukuja esitän vain niiltä osin, kun erot ovat merkittäviä. Esittelen ensin vastausten 

jakaumat muuttuja kerrallaan aloittaen taustatekijöistä ja siirryn sitten tarkastelemaan lähemmin 

olennaisimpia muuttujia ja niiden välisiä yhteyksiä. Aineiston tavoite on osaltaan vertailla eri kou-

lutustaustaisia vastaajia, minkä vuoksi tuloksia tarkastellessa koulutustausta on pääasiallinen ryh-

mittely- ja vertailuperuste.  

 

Internetillä on kyselyssä kaksi eri merkitystä; ensimmäinen on internet kokonaisuutena, josta vas-

taaja erottelee tarkoittamansa osa-alueet, toinen on internet joukkoviestimenä, josta vastaaja erotte-

lee tarkoittamansa joukkoviestimen internetissä. 

 

4.1. Taustatekijät 

4.1.1. Nuorten mediankäyttö 

 

Nuorten joukkoviestinten käyttö oli viihdepainotteisesta. Televisio oli ainoa joukkoviestin, josta 

suurin osa seurasi jotakin uutis- tai ajankohtaismateriaalia vähintään kerran viikossa. Lähes kaikki 

vastaajat seurasivat säännöllisesti televisiosta vähintään yhtä ohjelmaa. Suurin osa seurasi joitakin 

televisio-ohjelmia myös internetistä, vaikkakin tekivät sitä harvoin. Useimmat nuoret seurasivat te-

levisiosta viihteellisiä ohjelmia ja yhdysvaltalaisia sarjoja. Television uutis- ja ajankohtaisohjelmien 

seuraamistiheydessä vastaajat asettuivat karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä (17 vas-

taajaa) ilmoitti seuraavansa niitä harvemmin kuin kerran kuussa. Puolet nuorista taas ilmoitti seu-

raavansa niitä pari kertaa viikossa tai useammin. Kolmen eniten seuraamansa televisio-ohjelman 

joukkoon journalistisia tai keskusteluohjelmia mahdutti vain viisi vastaajaa. Heistä kaikki oli lukio-

laisia.  

 

Radiosta uutis- ja ajankohtaiskanavia nuoret kuuntelivat harvoin. Yli puolet ilmoitti kuuntelevansa 

niitä harvemmin kuin kerran kuussa. Vain yhdeksän vastaajaa ilmoitti kuuntelevansa niitä pari ker-
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taa viikossa tai useammin. Heistä suurin osa oli lukiolaisia. Lähes kaikki listasivat eniten kuuntele-

mikseen kanaviksi nuorten musiikkikanavia.  

 

Sanomalehtiä puolestaan nuoret listasivat useita. Vahva enemmistö, 31 vastaajaa, ilmoitti lukevansa 

jotakin sanomalehteä ja jotakin aikakauslehteä. Enemmistö luki lehtiä kuitenkin harvemmin kuin 

kerran kuussa. 13 vastaajaa, joista jälleen suurin osa lukiolaisia, ilmoitti lukevansa niitä vähintään 

pari kertaa viikossa. Ammattiopiston puolella oli suhteellisesti enemmän niitä, jotka eivät lukeneet 

mitään lehteä säännöllisesti. Lukiolaisissa taas oli suhteellisesti enemmän niitä, jotka eivät lukeneet 

mitään aikakauslehteä säännöllisesti. Aamulehti ja iltapäivälehdet olivat luetuimpia. Lukiolaisten 

keskuudessa mainittiin usein myös Helsingin Sanomat. Ammattiopisto-opiskelijat mainitsivat lukio-

laisia useammin iltapäivälehdet. Uutis- ja ajankohtaisaiheita sisältäviä aikakauslehtiä mainitsi vain 

muutama lukiolainen. Aikakauslehtien lukeminen näytti painottuvan erityisesti erilaisiin harrastus-, 

muoti- ja naistenlehtiin. Ammattiopiston puolella luettiin paljon myös Seiskaa, jota vain kaksi lu-

kiolaista ilmoitti lukevansa säännöllisesti.  

 

Viisi lukiolaista ei seurannut säännöllisesti mitään ohjelmia tai kanavia sähköisistä välineistä. Heis-

tä neljä ei myöskään säännöllisesti lukenut mitään tiettyjä sanoma- tai aikakauslehtiä. 

 

Lukiolaiset seurasivat jonkin verran useammin uutis- ja ajankohtaisaiheita eri välineistä kuin am-

mattiopistolaiset, mutta ero ei ole kovin suuri. Suuri enemmistö (televisio 17 vastaajaa, radio 26 ja 

sanomalehdet 25) ilmoitti seuraavansa uutis- ja ajankohtaisaiheita harvemmin kuin kerran kuussa. 

Ylivoimaisesti useimmiten uutisia seurattiin televisiosta (23 vastaajaa päivittäin tai pari kertaa vii-

kossa).  

 

Internetistä uutis- ja ajankohtaisaiheita perinteisten joukkoviestinten sivuilta seurattiin harvoin. Te-

levisio oli internetissäkin seuratuin. Myös sanomalehtiä luettiin internetissä jonkin verran. Nettileh-

tiä ilmoitti lukevansa 15 vastaajaa. Eniten luettiin iltapäivälehtiä. Uutis- ja ajankohtaisaiheita luet-

tiin harvoin. Radion puheohjelmia internetistä kuunneltiin todella harvoin. Ammattiopisto-

opiskelijat seurasivat, joskin harvoin, suhteellisesti enemmän joukkoviestimiä internetissä kuin lu-

kiolaiset. 
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4.1.2. EU-tiedot sekä kiinnostus EU-asioita ja politiikkaa kohtaan 

 

Suurin osa arvioi tuntevansa EU:n rakenteen, toiminnan, historian, tavoitteet ja henkilöt huonosti 

(kuvio 2). Ammattiopisto-opiskelijoista näin arvioi jopa liki 90 prosenttia, kun taas lukiolaisista 

vain 46 prosenttia. Kaksi lukiolaista arvioi tietonsa hyviksi ja jopa erinomaisiksi. Erot EU-

tietämyksen arvioista luokkien välillä on erittäin suuri. Ammattiopistolaisista lähes kaikki piti tieto-

tasoaan huonona. Lukiolaisistakin harva kuitenkaan arvioi tietonsa perustasoa paremmiksi. Kysy-

mykseen siitä, kuinka hyvin arvioi tuntevansa EU:n vaikutukset omaan elämäänsä, vastattiin am-

mattiopisto-opiskelijoiden keskuudessa hiukan luottavaisemmin kuin edelliseen (kuvio 3). Kaikista 

vastaajista puolet arvioivat silti tietonsa vähäisiksi. Lukiolaiset kokivat tietävänsä huomattavasti 

vähemmän vaikutuksista omaan elämäänsä kuin unionin rakenteesta ja toiminnasta. Tämän perus-

teella näyttäisi siis siltä, että lukiolaisten ilmeisesti koulusta saama tieto on luonteeltaan hyvin teo-

reettista, kun taas ammattiopisto-opiskelijat saavat muista lähteistä konkreettisempaa tietoa. 

 

 

Kuvio 2. Kuinka hyvin arvioit tuntevasi EU:n rakenteen, toiminnan, tavoitteet, historian ja henki-

löt? (N=46). 

 



57 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kuinka hyvin arvioit tuntevasi EU:n vaikutukset omaan elämääsi? (N=46). 

 

Suuri enemmistö ei ollut lainkaan tai oli hyvin vähän kiinnostunut politiikasta (kuvio 4). Lukiolai-

sissa oli jonkin verran enemmän kiinnostuneita. EU-asioita kohtaan taas löytyi hiukan enemmän 

kiinnostusta, eikä ero luokkien välillä ollut suuri. Silti 30 vastaajaa ei ollut lainkaan tai oli hyvin 

vähän kiinnostuneita niistä. 

 

 

Kuvio 4. Kuinka kiinnostunut olet EU:hun liittyvistä asioista?(N=46). 
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4.1.3. EU-asenteet 

 

Lähes puolet vastaajista piti Euroopan unionia erittäin tai melko hyvänä asiana (kuvio 5). Lukiolai-

set pitivät jäsenyyttä useammin hyvänä asiana kuin ammattiopistolaiset. Melko huonona tai erittäin 

huonona unionia piti kokonaisuudessaan noin 17 prosenttia. Kolme vastaajaa ei vastannut kysy-

mykseen.  

 

 

Kuvio 5. Onko EU-jäsenyys mielestäsi hyvä vai huono asia? (N=43). 

 

4.2. EU-tiedonlähteet 

4.2.1. Tärkeimmät lähteet 

 

Nuorten tärkeimmäksi EU-tiedonlähteeksi nousivat joukkoviestimet (kuvio 6). 21 vastaajaa mainitsi 

saavansa eniten EU:hun liittyvää tietoa joukkoviestimistä. Heti seuraavana on koulu, josta 19 il-

moitti saavansa eniten tietoa. Kolmanneksi sijoittui internet (12 vastaajaa). Kahdeksan vastaajaa 

mainitsi useamman lähteen. 

  

Lukiolaisten ja ammattiopisto-opiskelijoiden välillä on EU-tiedonlähteissä suuri ero. Ammattiopis-

to-opiskelijat pitävät joukkoviestimiä ylivoimaisesti tärkeimpänä lähteenään (56 %). Toisena oli 
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internet (28 %) ja vasta kolmantena koulu (22 %). Lukiolaisilla puolestaan koulu on tärkein (54 %), 

joukkoviestimet sitten (39 %) ja kolmantena internet (25 %).  

 

 

Kuvio 6. Mistä lähteestä saat eniten EU-tietoa? Kahdeksan vastaajaa mainitsi useamman lähteen. 

(N=54).  

 

Internetillä viitattiin yleisimmin oma-aloitteiseen tiedonhakuun verkosta ja sähköisten sanoma- ja 

aikakauslehtien lukemiseen sekä jonkin verran myös sosiaalisten medioiden käyttöön tietolähteenä. 

Muutama, pääosin lukiolainen, mainitsi myös tiedonhaun koulutunneilla. 

 

4.2.2. Muut lähteet 

 

Henkilökohtaiset lähteet, eli ystävät ja vanhemmat, eivät ole ensisijaisia EU-tiedonlähteitä nuorille. 

Vain kolme vastaajaa mainitsi saavansa tätä kautta eniten tietoa. Ystäviä ja vanhempia mainittiin 

tietolähteinä vasta, kun vastaaja sai merkitä kaikki tahot, joilta EU-tietoa on joskus saanut tai saa. 

16 nuorta, joista lähes kaikki lukiolaisia, mainitsi tällöin vanhempansa ja muutama myös ystävänsä 

yhtenä tietolähteenä. Muutoin tämä vapaamuotoisempi kysymys tuotti samansuuntaisia tuloksia 

kuin kysymys tärkeimmästä EU-tiedonlähteestä. Joukkoviestimillä oli hyvin vahva rooli ammat-

tiopistolaisten keskuudessa, joskin koulu mainittiin yhtenä lähteenä useammin kuin edellisessä ky-

symyksessä. Lukiolaiset mainitsivat koulun tässäkin kysymyksessä useimmiten, mutta myös jouk-
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koviestimet mainittiin useammin kuin edellisessä. Internetin yhtenä tiedonlähteenä mainitsi yhteen-

sä 26 vastaajaa. Suurin osa viittasi sillä oma-aloitteiseen tiedonhakuun ja nettilehtiin. 

 

Juuri kukaan ei maininnut EU-tiedotusta, unionin toimijoita tai niiden materiaaleja tietolähteenään. 

Koulun kautta vastaajat tosin ovat todennäköisesti olleet tekemisissä edellä mainittujen lähteiden 

kanssa. Näin on syytä olettaa EU-tiedottajien sähköpostikyselyn perusteella. Kaksi lukiolaista mai-

nitsi saavansa EU:n toimijoiden, kuten komission ja parlamentin, EU-tiedotuksen tai EU:sta kiin-

nostuneiden järjestöjen tai yhteisöjen nettisivuilta tietoa.  

 

4.2.3. Tärkein joukkoviestin 

 

Joukkoviestimistä tärkein EU-tiedonlähde oli televisio (kuvio 7). Televisio oli myös nuorten seura-

tuin tiedotusväline ja sieltä seurattiin joukkoviestimistä useimmiten uutis- ja ajankohtaisaiheita. 

Toiseksi eniten joukkoviestimistä EU-tiedonlähteinä mainittiin joukkoviestimet internetissä, jolla 

useimmiten viitattiin nettilehtiin. Heti internetin perään tulivat sanomalehdet. Koska internetistä 

eniten tietoa saavat siis lukivat yleensä nettilehtiä (eniten iltapäivälehtiä), ja kokonaisuudessaan sa-

nomalehtiä pidettiin kolmanneksi tärkeimpänä lähteenä, muodostavat sanomalehdet kokonaisuudes-

saan toiseksi tärkeimmän joukkoviestinlähteen. Ammattiopisto-opiskelijoille televisio oli jonkin 

verran tärkeämpiä kuin lukiolaisille, joille puolestaan sanomalehdet ja internet olivat tärkeämpiä. 

Osa vastaajista merkitsi useamman vaihtoehdon. 
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Kuvio 7. Mistä joukkoviestimestä saat eniten EU-tietoa? Kuusi vastaajaa mainitsi useamman vies-

timen. (N=52). 

 

Miesten tärkein joukkoviestinlähde oli internet (yhdeksän miestä), kun taas naisilla se oli ylivoimai-

sesti televisio (15 naista).  

 

4.2.4. Itsenäinen tiedonhaku 

 

Ammattiopistolaisten EU:ta koskeva omaehtoinen tiedonhaku osoittautui vähäiseksi. Vain kolme 

ammattiopistolaista (17 %) haki tietoa unionista oma-aloitteisesti silloin tällöin. Lukiolaisistakin 

niin teki kuitenkin vain kymmenen (36 %). Ylivoimaisesti suurin osa, 33 vastaajaa, ei siis ollut ha-

kenut oma-aloitteisesti tietoa koskaan. Oma-aloitteinen tiedonhaku oli kuitenkin yleisin mainittu 

EU-tiedonsaantitapa internetistä. Oletan tämän viittaavan siihen, että oma-aloitteinen tiedonhaku 

joko liittyy johonkin muuhun aiheeseen, jossa EU on osana, tai että tiedonhaku liittyy esimerkiksi 

koulutehtävään, jota tehdään kuitenkin koulutuntien ulkopuolella.  

 

Enemmistö vastaajista ei ollut EU-asioiden kanssa tekemisissä koulun ulkopuolella. Kysymys viit-

taa johonkin joukkoviestimien seuraamista aktiivisempaan tekemiseen. Näin vastaajat sen myös 

näyttävät ymmärtäneen, sillä joukkoviestinnän kulutushan suurimmaksi osaksi tapahtuu nimen-

omaan koulun ulkopuolella ja joukkoviestimet puolestaan ovat vastaajien tärkeimpiä EU-

tiedonlähteitä. Muutama vastaaja vastasi olevansa EU-asioiden kanssa tekemisissä koulun ulkopuo-

lella silloin tällöin. Heissä oli useita hiukan keskimääräistä kiinnostuneempia ja tietonsa vähintään 
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perustasoksi arvioivia nuoria. Kuitenkaan suurin osa keskimääräistä kiinnostuneemmista ei hakenut 

oma-aloitteisesti tietoa. Itsenäinen tiedonhakeminen oli lukiolaisten keskuudessa keskimäärin jon-

kin verran aktiivisempaa kuin ammattiopistolaisten. 

 

4.3. Mielipiteet EU-uutisoinnista 

 

Esittelen seuraavaksi nuorten mielipiteitä joukkoviestinnän EU-uutisoinnista ja sen sisältämästä tie-

dosta. 

 

4.3.1. EU-tiedon määrä ja aihealueet 

 

Suuri enemmistö, 35 vastaajaa, koki saavansa sopivan määrän tietoa EU:hun liittyen. Vain kymme-

nen nuorta koki saavansa sitä liian vähän. Ammattiopiston puolella ne, jotka kokivat saavansa liian 

vähän tietoa, seurasivat uutis- ja ajankohtaisaiheita hyvin harvoin. Lukion puolella taas tällaista yh-

teyttä ei ollut. 

 

Useimmiten nuorten saama EU-tieto koski EU:n toimintaa, sen hankkeita, päätöksiä ja vaikutuksia 

(27 vastaajaa mainitsi aihealueen). Lukiolaisten saama tieto koski useimmiten unionin toimintaa ja 

sen tulevaisuutta ja tavoitteita sekä sen lainsäädäntöä. Ammattiopiston puolella suurimmat aihealu-

eet olivat unionin toiminta, matkustaminen EU:ssa ja EU-poliitikot. 

 

Joukkoviestimistä saadun EU-tiedon suurin aihealue oli samaten unionin toiminta. Toiseksi suu-

rimmaksi aihealueeksi nousivat EU-poliitikot. Ammattiopistolaisten joukkoviestimistä saama EU-

tieto koski usein myös EU:n tulevaisuutta ja tavoitteita ja matkustamista EU:ssa, kun taas lukiolai-

set mainitsivat usein EU:n ulkopolitiikan, EU-kansalaisuuden ja identiteetin, unionin laajentumisen 

ja integraation, sisäpolitiikan sekä lainsäädännön. Aihealueissa oli luokkien välillä selvä ero. Erot 

aihealueissa johtunevat erilaisten joukkoviestimien käytöstä. Lukiolaisista pieni osa seurasi asiapi-

toista joukkoviestintää säännöllisesti ja useammin kuin ammattiopistolaiset. 

 

Nuorten elämänkontekstiin liittyvistä aiheista saatiin tietoa vähän. Aiheista, kuten koulutus- ja työ-

elämätieto sekä työnhaku, kulttuuri sekä ihmiset ja arkielämä EU:ssa, verraten harva sanoi saavansa 
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tietoa eikä ollut itse aktiivinen tällaisen tiedon hakemisessa. Matkustaminen oli ainoa tällainen ai-

healue, jonka useampi vastaaja mainitsi.  

 

Useimmat vastaajat halusivat tietää lisää matkustamisesta EU:ssa. Etenkin ammattiopisto-

opiskelijat mainitsivat matkustamisen usein. Lukiolaisia kiinnosti eniten unionin tulevaisuus ja ta-

voitteet. Moni lukiolainen kaipasi myös lisää tietoa kulttuurista, kun taas ammattiopistolaiset tah-

toivat lisää tietoa ihmisistä ja arkielämästä unionin alueella. Lukiolaiset ilmoittivatkin saavansa 

usein tietoa unionin tulevaisuuteen ja tavoitteisiin liittyen, kuten myös ammattiopistolaiset matkus-

tamiseen liittyen. Yhteensä 12 vastaajaa ei kaivannut tietoa mistään aiheesta. Lukiolaiset mainitsi-

vat keskimäärin ammattiopistolaisia useampia aiheita, josta halusivat tietää lisää. 

 

4.3.2. EU-uutisoinnin ja EU-tiedon laatu 

 

Suurin osa, 26 vastaajaa, oli tyytyväinen nuorten näkökulmien saamaan huomioon joukkoviestinten 

EU-uutisoinnissa. Heidän mielestään nuorten näkökulmat saivat tilaa sopivasti. Ammattiopistolai-

sista näin vastasi suurempi osa kuin lukiolaisista, joista puolet vastasi ’liian vähän’. Kenenkään 

mielestä nuorten näkökulmat eivät saaneet liikaa tilaa.  

 

Joukkoviestinnän uutisoinnin unioniin liittyen näki riittävänä puolet vastaajista (kuvio 8). Suuri osa 

ei kuitenkaan osannut sanoa mielipidettään. Näistä ylivoimaisesti suurin osa oli ammattiopistolaisia, 

kun taas lukiolaisista suurin osa piti uutisointia riittävänä. Yhteensä neljä vastaajaa piti uutisointia 

riittämättömänä (kuvio 9). 

 

EU-uutisoinnin monipuolisuuteen suurin osa ei osannut muodostaa mielipidettään. Näistä jälleen 

vahva enemmistö oli ammattiopistolaisia. Lukiolaisistakin näin vastasi silti yli puolet. Uutisoinnin 

monipuolisuuteen tyytyväisiä oli 13 vastaajaa (kuvio 8). Jokseenkin yksipuolisena puolestaan uu-

tisointia piti viisi vastaajaa, jotka kaikki olivat lukiolaisia (kuvio 9). Lähes kaikki heistä oli muu-

toinkin jokseenkin tyytymättömiä uutisointiin. Täysin yksipuolisena uutisointia ei pitänyt kukaan.  

 

EU:ta koskevan uutisoinnin puolueettomuudesta suurin osa ei jälleen osannut muodostaa mielipi-

dettä. Alle viidesosa oli tyytyväisiä uutisoinnin puolueettomuuteen (kuvio 8). Hiukan pienempi osa 

piti uutisointia jokseenkin puolueellisena (kuvio 9). Täysin puolueellisena uutisointia ei pitänyt ku-
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kaan. Lukiolaisista suhteessa suurempi osa piti uutisointia jokseenkin puolueellisena, kuin ammat-

tiopistolaisista. Puolueellisena uutisointia pitäneistä lukiolaisista suurin osa suhtautui siihen muis-

sakin kysymyksissä melko kriittisesti. 

 

Uutisoinnin hyödyllisyydestä alkoi löytyä jo enemmän mielipiteitä. Yli puolet piti uutisointia hyö-

dyllisenä (kuvio 8). Heistä huomattavasti suurempi osa oli lukiolaisia. Mielipidettään ei osannut 

sanoa neljätoista vastaajaa. Kuusi vastaajaa piti uutisointia hyödyttömänä (kuvio 9). Edeltävissä ky-

symyksissä heillä ei joko ollut mielipidettä tai he suhtautuivat uutisointiin melko kriittisesti. 

 

 

Kuvio 8. Mielipiteet EU-uutisoinnista. Palkit kuvaavat ’erittäin’ ja ’jokseenkin’ -vaihtoehtojen va-

linneiden osuuksia vastauksien kokonaismäärästä. (N
1
=46, N

2
=46, N

3
=43, N

4
=46). 
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Kuvio 9. Mielipiteet EU-uutisoinnista. Palkit kuvaavat ’erittäin’ ja ’jokseenkin’ -vaihtoehtojen va-

linneiden osuuksia vastauksien kokonaismäärästä. (N
1
=46, N

2
=46, N

3
=46, N

4
=46). 

 

Tulosten perusteella vaikuttaa siis siltä, että uutisoinnin monipuolisuutta nuoret eivät osaa arvioida, 

mutta pitävät sitä riittävänä ja hyödyllisenä. Negatiivisista piirteistä ainoastaan puolueellisuudesta 

löytyi selvästi enemmän mielipiteitä. Jokseenkin tai täysin puolueellisena uutisointia pitävien määrä 

ei jää kauas jokseenkin tai täysin puolueettomana sitä pitävien määrästä. 

 

Joukkoviestimistä saadun EU-tiedon suurin osa (24 vastaajaa) sanoi olevan sekä myönteistä että 

kielteistä. 17 vastaajaa piti kuitenkin tietoa jokseenkin EU-myönteisenä. Hiukan suurempi osa nuo-

rista koki saavansa joukkoviestimistä EU-myönteisempää tietoa kuin yleensä ottaen. Myös interne-

tistä saatu EU-tieto sisälsi vastaajien mukaan kumpaakin tietoa. 

 

Yhteensä 23 vastaajaa arvioi joukkoviestinnän EU-tiedon sisältävän niin kriittistä (EU:ta arvostele-

vaa) kuin kritiikitöntäkin tietoa (taulukko 1). Joukkoviestinten tiedon koettiin kuitenkin usein ole-

van kritiikittömämpää kuin EU-tiedon yleensä. 16 vastaajaa koki saavansa kriittistä tietoa EU:sta 

yleensä, mutta vain kahdeksan piti joukkoviestinten EU-tietoa edes jokseenkin kriittisenä. 13 vas-

taajaa arvioi EU-tiedon olevan kritiikitöntä. Näistä suurempi osa oli lukiolaisia. 

 

Enimmäkseen nuoret kokivat saamansa EU-tiedon olevan jokseenkin tylsää (taulukko 1). 17 vastaa-

jaa vastasi tiedon olevan osin tylsää, osin kiinnostavaa. Joukkoviestimistä ja internetistä saatu EU-

tieto oli enemmistön mielestä jokseenkin tylsää. Lukiolaiset kokivat tiedon aavistuksen kiinnosta-

vampana kuin ammattiopistolaiset. 
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JOUKKOVIESTINNÄN EU-TIETO 

 EU-KIELTEISTÄ 

(N=45) 

KRITIIKITÖNTÄ 

(N=44) 

TYLSÄÄ  

(N=44) 

Erittäin 0 % 9 % 11 % 

Jokseenkin 4 % 21 % 32 % 

Sekä että 53 % 52 % 39 % 

Jokseenkin  38 % 18 % 18 % 

Erittäin 4 % 0 % 0 % 

 EU-MYÖNTEISTÄ KRIITTISTÄ KIINNOSTAVAA 

Taulukko 1. Minkälaista joukkoviestinten EU-tieto mielestäsi on? 

 

Ottaen huomioon uutisointia jokseenkin puolueellisena pitävien ja joukkoviestinten EU:ta koskevan 

tiedon jokseenkin tai erittäin myönteiseksi ja kritiikittömäksi arvioivien verraten korkeat määrät, 

EU-uutisointi vaikuttaa näyttäytyvän suurelle osalle nuorista siis unionia tukevana. 

 

4.3.3. Miten joukkoviestintä kuvaa EU:ta? 

 

Seuraavaksi analysoitavissa kysymyksissä tiedusteltiin sitä, minkälaisena joukkoviestinten EU-

uutisoinnissa unionia nuorten mielestä yleensä kuvataan. Tavoitteena tässä on saada kuvaa siitä, 

minkälaisena unioni uutisoinnissa näyttäytyy nuorten näkökulmasta käsin.  

 

Kysymykseen siitä, kuinka tarpeellisena joukkoviestimet unionia kuvaavat 20 vastaajaa vastasi 

’jokseenkin’ tai ’erittäin tarpeellisena’. Lähes saman verran, 19 vastaajaa, ei osannut arvioida asiaa. 

Kuusi vastaajaa vastasi ’jokseenkin’ tai ’täysin turhana’. Suurin osa ei osannut vastata siihen, kuin-

ka toimivana joukkoviestintä unionin kuvaa. 16 vastaajan mielestä sitä kuvataan jokseenkin toimi-

vana. Viisi vastaajaa vastasi ’jokseenkin’ tai ’täysin toimimattomana’. 

 

Kysymyksessä joukkoviestinten kuvaaman EU:n tylsyydestä koululuokkien välillä ilmeni selvä ero. 

Ammattiopistolaisista huomattavasti suurempi osa (44 %) arvioi joukkoviestimien kuvaavan EU:ta 

varsin tylsänä kuin lukiolaisista (18 %). Lukiolaisista jopa 17 (61 %) ilmoitti, ettei heillä ollut mie-

lipidettä asiasta, mutta todennäköisesti tässä valintavaihtoehto on tulkittu vaihtoehdoksi ’sekä että’. 

Tulkitsen näin siksi, että tämän osuuden muissakin kysymyksissä näin vastanneiden määrä on erit-
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täin suuri ja kysymykset selkeästi skaalamaisia. Noin viidesosa vastaajista piti joukkoviestinnän 

kuvaamaa unionia jokseenkin kiinnostavana. Kysymyksessä joukkoviestinnän kuvaaman unionin 

rehellisyydestä suurin osa vastasi ’ei mielipidettä’, jonka tulkitsen tässäkin valinnaksi ’sekä että’. 

Viisitoista vastaajaa vastasi ’jokseenkin rehellisenä’ ja kolme vastaajaa ’jokseenkin epärehellisenä’. 

Unioni siis kuvataan joukkoviestimissä nuorten mielestä verraten tarpeellisena ja myös jokseenkin 

toimivana ja rehellisenä, mutta tylsänä. 

 

4.4. Yhteiskunnallinen aktiivisuus 

4.4.1. Toiminta ja vaikuttaminen 

 

Reilusti yli puolet vastaajista ei ollut mukana järjestö-, yhdistys tai puoluetoiminnassa. Kuusitoista 

vastaajaa osallistui ei-poliittiseen yhdistys- ja järjestötoimintaan, joka harrastusten perusteella oli 

ilmeisesti useimmiten urheiluseurojen toimintaa, ja yksi niin ei-poliittiseen kuin aatteelliseenkin 

yhdistys-, järjestö- tai puoluetoimintaan. Ammattiopistolaisista suhteellisesti aavistuksen suurempi 

osa osallistui ei-poliittiseen yhdistys- tai järjestötoimintaan kuin lukiolaisista. Tutkimukseen osallis-

tuneista 21 vastaajaa ei pyrkinyt eikä aikonut pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan toiminnallaan (ku-

vio 10). Noin viidesosa vastasi pyrkivänsä vaikuttamaan. Näistä ammattiopistolaisia oli suhteelli-

sesti suurempi osa. Lukiolaisista kuitenkin suurempi osa vastasi aikovansa pyrkiä vaikuttamaan tu-

levaisuudessa. 

 

 

Kuvio 10. Pyritkö vaikuttamaan yhteiskuntaan toiminnallasi? (N=46). 
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Valtaosa tutkimukseen vastanneista (30 henkilöä) ei osallistunut tai osallistui hyvin harvoin yhteis-

kunnallisia asioita koskevaan keskusteluun esimerkiksi koulussa, vanhempien tai ystävien kanssa ja 

keskustelupalstoilla. Kuitenkin yhteensä 15 vastaajaa ilmoitti osallistuvansa keskusteluun noin ker-

ran kuussa. Suurin osa heistä oli lukiolaisia. Yksi vastasi osallistuvansa keskusteluun viikoittain. 

 

4.4.2. Joukkoviestinnän vaikutus 

 

Odotetusti suurin osa ei osannut arvioida, olivatko joukkoviestimet vaikuttaneet innostavasti vai 

lannistavasti omaan ajatteluun yhteiskunnallisesta osallistumisesta (kuvio 11). Asteikon keskim-

mäinen valinta on voitu myös tulkita siten, että joukkoviestimet eivät ole vaikuttaneet suuntaan tai 

toiseen. Kuusi vastaajaa vastasi ’jokseenkin innostavasti’ ja yksi ’erittäin innostavasti’, kun taas toi-

set kuusi vastaajaa koki vaikutuksen jokseenkin lannistavaksi. Suhteessa suurempi osa niistä, jotka 

kokivat vaikutuksen mitättömäksi oli ammattiopistolaisia, kun taas lukiolaisista aavistuksen suu-

rempi osa koki vaikutuksen positiiviseksi. Kaksi vastaajaa ei vastannut kysymykseen. 

 

 

Kuvio 11: Miten joukkoviestimet vaikuttaneet omaan ajatteluusi yhteiskunnallisesta osallistumisesta 

(vaikuttaminen yhteiskunnassa, yhteiskunnallinen keskustelu, yhdistys-, järjestö- tai puoluejäsenyys 

tms.)? (N=44). 
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4.5. EU-tiedonlähteiden vertailu 

 

Esittelen seuraavassa muuttujien välisiä yhteyksiä vertaillen eri EU-tiedonlähteitä ja erityisesti 

joukkoviestinlähteitä toisiinsa eri muuttujien valossa. Aloitan tarkastelemalla journalismin seuraa-

misen, EU-tiedonlähteiden ja nuorten EU-tietotason yhteyksiä ja siirryn siitä eri EU-tiedonlähteiden 

ja kiinnostuksen sekä EU-tiedon laadun vertailuun. Lopuksi vertailen vielä eri EU-tiedonlähteiden 

yhteyksiä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Joukkoviestinlähteistä on jatkossa jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle aikakauslehdet, jota kukaan ei maininnut tärkeimmäksi EU-tiedonlähteekseen, ja radio, 

jonka mainitsi yksi vastaaja. 

 

4.5.1. Journalismin seuraaminen, EU-tiedonlähteet ja nuorten EU-tieto 

 

Niistä viidestä lukiolaisesta, jotka eivät seuranneet juuri mitään joukkoviestimiä säännöllisesti, vain 

yksi koki omaavansa perustiedot EU:sta. Muut kokivat tietonsa joko vähäisiksi tai olemattomiksi. 

Olen huomioinut seuraavassa tärkeimmistä joukkoviestintiedonlähteistä ne, joista nuoret seurasivat 

useimmiten uutis- ja ajankohtaisaiheita. Kaikki viisi vastaajaa, jotka mainitsivat uutis- tai ajankoh-

taistelevisio-ohjelmia kolmen seuratuimpansa joukossa, kokivat EU-tietonsa olevan vähintään pe-

rustasoa. He olivat kaikki lukiolaisia ja mainitsivat myös lukevansa sanomalehteä säännöllisesti. 

Sanomalehti oli toisaalta myös heidän tärkeimpiä EU-tiedonlähteitään, ei televisio. Neljä heistä oli 

myös keskimääräistä kiinnostuneempi EU-asioista. 

 

Suurin osa, 35 vastaajaa, mainitsi lukevansa sanomalehteä, mutta vain 12 heistä koki omaavansa 

vähintään perustiedot. Televisiojournalismia seuraa siis aktiivisesti tämän perusteella pieni keski-

määräistä enemmän tietävämpi, kiinnostuneempi ja myös muista joukkoviestimistä journalismia 

seuraava joukko. Sanomalehden mainitseminen puolestaan vaikuttaa olevan hyvin yleistä, eikä sillä 

näytä olevan mitään yhteyttä tietotasoon.  

 

Tilanne näyttää hiukan toiselta verratessa journalististen sisältöjen seuraamistiheyttä tietotasoarvi-

oon. Tällöin journalismin kulutuksella ei näyttäisi olevan minkäänlaista yhteyttä tietotasoarvioon. 

Vähintään kerran viikossa televisiojournalismia seurasi tällä tavalla tarkasteltuna huomattavasti 

useampi vastaaja kuin edellisessä kysymyksessä oli uutis- tai ajankohtaisohjelmien maininneita 
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(taulukko 2). Sanomalehteä vähintään kerran viikossa puolestaan luki paljon harvempi, kuin edelli-

sessä kysymyksessä (taulukko 3). 

 

TELEVISIOUUTISTEN KATSOMINEN JA TIETOTASOARVIO 

 TELEVISIOUUTISTEN KATSOMINEN 

 

TIETOTASO 

Päivit- 

Täin 

2 krt /  

Vk 

Krt  / vk Krt / 

2 vk 

Krt / 

kk 

Harvem- 

min 

Yhteensä 

Ei mitään 1 1 1 0 0 3 6 

Vähäinen 2 8 1 0 1 11 23 

Perustiedot 5 4 1 2 0 3 15 

Hyvä 0 1 0 0 0 0 1 

Erinomainen 0 1 0 0 0 0 1 

Yhteensä 8 15 3 2 1 17 46 

Taulukko 2. Televisiouutisten seuraamistiheys ja EU-tietotasoarvio. (N=46) 

 

SANOMALEHDEN LUKEMINEN JA TIETOTASOARVIO 

 SANOMALEHDEN LUKEMINEN 

 

TIETOTASO 

Päivit- 

Täin 

2 krt /  

vk 

Krt  / vk Krt / 

2 vk 

Krt / 

kk 

Harvem- 

min 

Yhteensä 

Ei mitään 0 0 0 0 0 6 6 

Vähäinen 4 3 1 1 3 12 23 

Perustiedot 2 3 0 0 3 6 15 

Hyvä 0 0 0 0 0 1 1 

Erinomainen 0 1 0 0 0 0 1 

Yhteensä 6 7 1 1 6 25 46 

 Taulukko 3. Sanomalehden lukemistiheys ja EU-tietotasoarvio. (N=46) 

 

Suurin osa perustiedot omaavista seuraa television uutis- ja ajankohtaisohjelmia vähintään pari ker-

taa viikossa, mutta niin tekee myös liki puolet vähäiset tiedot omaavista. Sanomalehtiä puolestaan 

suurin osa perustietotason vastaajista lukee hyvin harvoin, kun taas suhteellisesti liki saman verran 

vähäisen ja perustietotason vastaajaa ilmoitti lukevansa sanomalehteä vähintään pari kertaa viikos-

sa. 
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Tärkeintä EU-tiedon joukkoviestinlähdettä ja saatua tietomäärää verratessa sanomalehden mainin-

neiden ryhmässä on suhteellisesti eniten liian vähän EU-tietoa saavia (kuvio 12). Lähes sama pro-

sentuaalinen määrä liian vähän tietoa saavia on myös useita lähteitä maininneiden ryhmässä. Tele-

vision ja internetin maininneissa on suhteellisesti paljon vähemmän liian vähän tietoa saavia. 

 

 

Kuvio 12. Tärkein joukkoviestinlähde ja saatu tietomäärä. (N=43). 

 

Myös tärkeimmän joukkoviestinlähteen ja EU-uutisoinnin riittävyyden arvioimisen vertaileminen 

tukee edellisiä tuloksia. Jopa kolme sanomalehteä tärkeimpänä joukkoviestinlähteenään pitävää ar-

vioi uutisoinnin jokseenkin riittämättömäksi, kun muista ryhmistä vain useita lähteitä maininneissa 

oli yksi uutisoinnin täysin riittämättömäksi arvioinut. 

 

4.5.2. EU-tiedonlähteet, kiinnostus ja EU-tiedon laatu 

 

Sanomalehden tärkeimmäksi tai yhdeksi tärkeimmistä EU-tiedonlähteistä maininneiden joukossa 

EU-kiinnostuksen keskiarvo asteikolla 1–5 on lehden lukijoiden keskuudessa 2,7 (kuvio 13), kun se 

kokonaisuudessaan on 2,3 ja televisiota tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimmistä lähteistään pitävien 

joukossa 2,1 (kuvio 14). Jonkin verran kiinnostuneita on lehden lukijoissa prosentuaalisesti reilusti 

yli puolet enemmän (46 %) kuin television katsojissa (19 %) ja vajaa puolet enemmän kuin kaikissa 

vastaajissa yhteensä (26 %). Useita lähteitä maininneista suurin osa, neljä kuudesta, mainitsi sano-

malehden. 
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Kuvio 13. Sanomalehti tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimmistä EU-tiedonlähteistä ja kiinnostus EU-

asioihin. (N=9). 

 

 

Kuvio 14. Televisio tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimmistä EU-tiedonlähteistä ja kiinnostus EU-

asioihin. (N=21). 

 

Internetin tärkeimmäksi tai yhdeksi tärkeimmistä EU-tiedonlähteistään maininneissa jonkin verran 

kiinnostuneita oli prosentuaalisesti saman verran, kuin vastaajissa keskimäärin. Kiinnostus oli jon-

kin verran yleisempää kuin television katsojien keskuudessa. 
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Tärkeimpien joukkoviestinlähteiden ja joukkoviestimistä saadun EU-tiedon kiinnostavuutta vertai-

lemalla puolestaan saadaan osviittaa eri joukkoviestinten tiedon mielenkiintoisuudesta. Prosentuaa-

lisesti suurin osuus jokseenkin kiinnostavana tiedon kokevien määrä oli jälleen sanomalehtien luki-

joiden keskuudessa (kuvio 15). Useita lähteitä maininneiden joukossa oli kuitenkin suhteellisesti 

eniten niitä, jotka kokivat joukkoviestimistä saamansa EU-tiedon sisältävän niin tylsää kuin kiin-

nostavaakin asiaa. Television katsojissa oli jälleen prosentuaalisesti eniten tietoa erittäin tai jok-

seenkin tylsänä pitäviä. 

 

 

Kuvio 15. Tärkein joukkoviestinlähde ja joukkoviestimistä saadun EU-tiedon kiinnostavuus. N=42). 

 

EU-uutisointia pitivät hyödyllisimpänä useita lähteitä ja internetin maininneet. Sanomalehden luki-

joissa puolestaan oli suhteessa vähiten sitä jokseenkin tai erittäin hyödyllisenä pitäviä. Television 

katsojissa oli yli puolet uutisointia jokseenkin hyödyllisenä pitäviä, mutta toisaalta ei yhtään sitä 

erittäin hyödyllisenä pitävää ja koko joukon ainoa sitä erittäin hyödyttömänä pitävä.  

 

EU-myönteisyyden tarkastelussa erityisesti sanomalehdet ja television tärkeimmäksi EU-

tiedonlähteekseen maininneet pitivät tietoa myönteisenä, kun taas useita lähteitä ja internetin mai-

ninneista lähes kaikki pitivät tietoa tasapuolisena. 

 

Useita lähteitä maininneet arvioivat EU-tiedon olevan myös kriittisempää kuin muut. Sanomaleh-

den lukijatkin kokivat saavansa suhteellisen kriittistä tietoa, kun taas television ja yllättäen interne-

tin käyttäjissä oli suhteessa enemmän tietoa jokseenkin tai erittäin kritiikittömänä pitäviä. 
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EU-uutisoinnin monipuolisuuden vertailu joukkoviestinlähteisiin osoittaa, että sanomalehtien luki-

joissa on suhteessa eniten uutisointia monipuolisena pitäviä, vaikka toisaalta eniten myös jokseen-

kin yksipuolisena sitä pitäviä. Muiden lähteiden osalta mielipiteettömien määrä on suuri. Kokonai-

suudessaan useammin uutisointia kuitenkin pidetään monipuolisena kuin yksipuolisena. Myös EU-

uutisoinnin puolueettomuuden osalta tilanne on samansuuntainen. Suhteessa suurin osa uutisointia 

täysin tai jokseenkin puolueettomana pitäviä oli sanomalehden lukijoissa. Heissä oli myös prosen-

tuaalisesti pienin osa uutisointia jokseenkin puolueellisena pitäviä. Vain television katsojissa ei ol-

lut yhtään uutisointia täysin puolueettomana pitäviä. 

 

4.5.3. EU-tiedonlähteet ja yhteiskunnallinen aktiivisuus 

 

Niistä 15:stä, jotka mainitsivat joukkoviestimet tärkeimmäksi EU-tiedonlähteekseen, yhdeksän vas-

tasi pyrkivänsä tai aikovansa pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan toiminnallaan (kuvio 16). Joukko-

viestimet tärkeimpänä EU-tiedonlähteenään maininneiden ryhmässä on muun tiedonlähteen mai-

ninneiden ryhmistä yhteenlaskettuna eniten vastaajia, jotka pyrkivät tai aikovat pyrkiä vaikutta-

maan. Seuraavaksi eniten vaikuttamaan pyrkiviä tai sitä suunnittelevia oli internetin maininneissa. 

Internetillä viitattiin tässä yleisimmin nettilehtiin, vaikka paljon mainittiin myös oma-aloitteista tie-

donhakua muistakin internetin sisällöistä.  

 

 

Kuvio 16. Tärkein EU-tiedonlähde ja ajattelu yhteiskuntaan vaikuttamisesta. (N=43). 
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Koulun tärkeimmäksi tiedonlähteekseen ilmoittaneiden joukossa oli suhteessa hiukan enemmän, 

38,5 prosenttia, yhteiskunnalliseen keskusteluun silloin tällöin osallistuvia kuin joukkoviestimet 

(33,3 %) tai internetin (28,6 %) tärkeimmäksi tiedonlähteekseen ilmoittaneissa. 

 

Sanomalehden tärkeimmäksi joukkoviestinlähteekseen maininneiden joukossa on eniten yhteiskun-

taan vaikuttamaan pyrkiviä, kun taas internetin maininneiden joukossa oli eniten sitä suunnittelevia 

(kuvio 17). Toisaalta kuitenkin internetin maininneissa on vähän niitä, jotka jo pyrkivät vaikutta-

maan ja sanomalehden maininneissa jonkin verran myös niitä, jotka eivät pyri eivätkä aiokaan sitä 

tehdä.  

 

 

Kuvio 17. Tärkein joukkoviestinlähde ja ajattelu yhteiskuntaan vaikuttamisesta. (N=44). 

 

Yhteiskunnallisen keskustelun osallistumisaktiivisuudessa ei ollut eri joukkoviestinryhmien välillä 

juuri mitään eroa. 

 

Joukkoviestinlähteen ja joukkoviestimien vaikutuksen arvioimisen vertailu näyttää, että siitä vä-

hemmistöstä, joka koki vaikutusta olevan ja osasi arvioida sitä, ainoastaan sanomalehdet tärkeim-

mäksi joukkoviestinlähteekseen maininneiden ryhmässä on yksi vaikutuksen erittäin innostavaksi 

arvioinut (kuvio 18). Lisäksi sanomalehden tai useita joukkoviestimiä maininneiden ryhmissä ei ole 

vaikutusta negatiiviseksi arvioineita. Internetin maininneiden ryhmässä puolestaan on vähiten niitä, 

jotka eivät koe joukkoviestimillä olevan vaikutusta ja toisaalta eniten sekä vaikutuksen jokseenkin 
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innostavaksi että jokseenkin lannistavaksi arvioineita. Television puolella taas hiukan suurempi osa 

vaikutusta kokevista arvioi sen olevan negatiivista kuin positiivista.  

 

 

Kuvio 18. Tärkein joukkoviestinlähde ja joukkoviestimien vaikutus ajatteluun yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta. (N=44).  
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5. JOUKKOVIESTINNÄN SUORITUKSEN ARVIOINTIA 

 

Kuten olen aiemmin määritellyt, analyysini perustana ovat teoriaosassa Christiansin ym. (2009) 

pohjalta hahmottelemani joukkoviestimien todellisuutta ja toimintaa tarkkaileva rooli, joka on tun-

nustetuin ja hyväksytyin niin median, yleisön kuin lähteiden ja asiakkaidenkin näkökulmasta, sekä 

kansalaisten aktiivisuutta edesauttava rooli, jonka asema on ristiriitaisempi, mutta yhtä kaikki tun-

nustettu. Myös näihin rooleihin liittyvät objektiivisuuden, aktivoivuuden ja kiinnostavuuden tavoit-

teet ovat analyysin taustalla. Näkökulmani joukkoviestinnän rooliin EU:ta koskevan tiedon välittä-

misessä on pragmaattinen. Eurooppalainen julkisuus on kehitettävissä oleva käytännön asia, jossa 

kansallisilla viestimillä on olennainen, ellei olennaisin, rooli. Näiden pohjalta arvioin edellä esittä-

miäni tuloksia. 

 

Arvioin seuraavassa joukkoviestinnän suoriutumista normatiivisista oletuksista nuorten vastausten 

pohjalta. Joukkoviestinnän suoriutumista tarkkailevasta tehtävästään (ympäristön tarkkailu, tiedon 

kerääminen ja jakaminen jne.) tarkastelen sen kautta, minkälainen asema joukkoviestinnällä ja eri 

joukkoviestimillä on nuorten EU-tiedonlähteenä ja toisaalta kuinka riittävänä, monipuolisena, kiin-

nostavana, kriittisenä ja hyödyllisenä nuoret joukkoviestinnän jakamaa EU-tietoa ja siitä uutisointia 

pitävät. Teoriaosuudessa asetin kiinnostavuuden kriteerin auttavaan rooliin kuuluvaksi, mutta tässä 

yhteydessä käsittelen sitä tarkkailevan roolin otsikon alla, sillä se limittyy luontevammin siellä esi-

tettyihin EU-uutisoinnin laadun arvioihin, kun taas auttavaa roolia tarkastelen tässä suoraan yhteis-

kunnallisen vaikuttamisen kautta. Tarkkailevan roolin toteutumista tarkastelen myös nuorten jour-

nalismin kulutusta ja saadun EU-tiedon riittävyyttä vertailemalla. Koska tietotasoon ja mediankulu-

tukseen liittyy olennaisesti kysymys kiinnostuksesta, otan esiin myös kiinnostuksen ja joukkovies-

tinlähteiden yhteyksiä. Samassa yhteydessä sivuan lopuksi lyhyesti myös yhteistyön tehtävän (sosi-

aalisen järjestyksen ylläpito) toteutumista sen kautta, minkälaisena EU nuorille joukkoviestinten 

kuvaamana näyttäytyy. Tässä on kyse siis siitä, kuinka tarpeellisena, toimivana, kiinnostavana ja 

rehellisenä unioni uutisoinnissa kuvautuu ja kuinka se näin herättää nuorissa luottamusta poliittista 

instituutiota ja sen puitteissa vaikuttamista kohtaan.  

 

Auttavan tehtävän (julkisuuteen pääsy, aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen yms.) toteutu-

mista tarkastelen sen kautta, kuinka riittävästi nuorten näkökulmat vastaajien mielestä saavat tilaa 

EU-uutisoinnissa ja toisaalta minkälaisia yhteyksiä joukkoviestimillä tärkeimpänä EU-

tiedonlähteenä on yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tässä huomioin myös vastaajien omat arviot 
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siitä, kuinka joukkoviestimet ovat vaikuttaneet heidän omaan ajatteluunsa yhteiskunnallisesta osal-

listumisesta.  

 

5.1. Tarkkaileva rooli 

5.1.1. Tiedonlähteiden ja joukkoviestimien arviointia 

 

Joukkoviestimillä näyttää olevan erittäin vahva asema EU-tiedonlähteenä. Suurin osa tutkimukseen 

osallistuneista mainitsi ne lähteenä, josta eniten saa EU:hun liittyvää tietoa. Tulos oli siksi yllättävä, 

että joukkoviestimillä on näinkin vahva asema EU-tiedonlähteenä, vaikka suurin osa vastaajista oli 

lukiolaisia, joille koulu antaa lähtökohtaisesti enemmän tietoa kuin ammattiopisto-opiskelijoille. 

Koulun asema puolestaan oli ennakoitua heikompi.  

 

Televisio oli nuorille selvästi tärkein EU-tiedonlähde. Televisio on ollut pitkään seuratuin joukko-

viestin. Se oli kansalaisten tärkein tiedonlähde myös EU-komission edustuston tutkimuksessa, EU-

kysymys, kansalainen ja tiedonvälitys -hankkeessa sekä vuonna 2002 kansalaisten EU-tiedonlähteitä 

selvittäneessä Eurobarometrissä, joten sen tärkeys tiedonlähteenä ei ole yllätys. EU-kysymys, kansa-

lainen ja tiedonvälitys -tutkimuksessa tosin kävi ilmi, että kansalaiset helposti nimesivät medialäh-

teitään ennemminkin niiden tavallisuuden mukaan, eikä erottelu eri lähteiden ja  niiden jakaman 

informaation välillä ollut lainkaan helppoa (Kivikuru ym. 1996, 22). Onkin mahdollista, että myös 

tässä kyselyssä televisio mainittiin tiedonlähteeksi usein jo siksi, että sitä seurattiin paljon. Viime 

aikoina television katselu etenkin nuorison keskuudessa on vähentynyt (Viestintäministeriö, 2010, 

12–21) ja internetin asema on korostunut. 

 

Internetin merkitys on vastaajien EU-tiedonsaannissa suuri. Yli puolet nuorista sanoi saavansa jota-

kin tietoa EU:sta sen kautta. Myös komission tutkimuksessa internet oli kolmanneksi tärkein EU-

tiedonlähde. On aihetta olettaa, että internetin käyttö ja merkitys tulevat nuorten keskuudessa enti-

sestään vahvistumaan. Esimerkiksi lehtien luku on etenkin tämän tutkimuksen ammattiopistolaisilla 

siirtynyt osittain verkkoon. Viestintäviraston (2010, 12–21) tutkimuksessa noin joka toinen tutki-

mukseen osallistuneesta katsoi internetin kautta tv-ohjelmia tai vastaavaa audiovisuaalista sisältöä 

aikaisempaa enemmän. Kaikista ikäluokista nuorten keskuudessa tämä oli kaikkein yleisintä.  
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Nuoret pitävät internetiä jopa tärkeimpänä ja mieluisimpana tiedotuskanavanaan (Sanomalehtien 

liitto, 2007, 4) ja myös käyttävät sitä poliittisen tiedon lähteenään (25,4 prosenttia suomalaisista 

nuorista) (Sora, 2003–2005). Tämä voi olla yhteiskunnallisen aktiivisuuden kannalta positiivinen 

kehitys, sillä internet on aktiivista käyttämistä
12

 vaativa konsultaatioviestin, jonka käyttämisen on 

puolestaan havaittu olevan yhteydessä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Toisaalta internet vaatii 

käyttäjältään enemmän oma-aloitteisuutta, ja siksi se ei toimi tehokkaana tiedonvälittäjänä niille, 

joilla ei lähtökohtaisesti ole kiinnostusta. Internetissä sisältöä on valtava määrä, ja olennaiset EU-

aiheet on siellä helppo ohittaa. 

 

Sanomalehdet, etenkin iltapäivälehdet, näyttäisivät myös toimivan verraten hyvin nuorten EU-

tiedonlähteenä. Komission tutkimuksessa tosin sanomalehdillä oli vieläkin vahvempi rooli toiseksi 

tärkeimpänä EU-tiedonlähteenä. Sanomalehtien hyvä puoli on se, että niitä usein käytetään taustoit-

tavan ja laajemman tiedon seuraamiseen kuin televisiota. Iltapäivälehdet vetävät nuoria lukijoita 

puoleensa viihteellisyydellä ja kevyellä ulkoasulla, mutta sisältävät toisaalta myös asiapainotteisia 

uutis- ja ajankohtaisaiheita. Tämä yhdistelmä voi olla toimiva tapa saada nuoret lukemaan yhteis-

kunnalle merkittävistä asioista. 

 

Radio ja aikakauslehdet olivat tässä tutkimuksessa hyvin harvan EU-tietolähteitä. Radiosta haetaan 

musiikkia ja aikakauslehdistä vapaa-ajan viettoon liittyvää lukemista. Nuorten musiikkikanavillakin 

kuitenkin esitetään lyhyitä uutiskatsauksia lähes joka tunti, joten niiden kuuntelemiselta ainakin si-

vukorvalla on radiota vaikka vain musiikin kuunteluunkin käyttävän vaikea välttyä. Toisaalta, vaik-

ka näin olisikin, eivät uutiset ainakaan näytä jäävän nuorten mieleen. 

 

Lukiolaisten ja ammattiopisto-opiskelijoiden tärkeimpien tietolähteiden välillä oli suuri ero. Lukio-

laisille koulu oli tärkein, vaikkakin joukkoviestimet tulevat heti perässä. Ammattiopisto-

opiskelijoille puolestaan joukkoviestimet olivat ylivoimaisesti suurin lähde, kun taas koulu tuli yl-

lättäen vasta kolmantena internetin jälkeen. Tulos oli kuitenkin koulujen opetusohjelmien eroja aja-

tellen odotettu. Hypoteesi siitä, että ammattiopiston puolella painottuvat koulun ulkopuoliset läh-

teet, piti paikkansa. Miesten ja naisten tärkeimmässä EU-tiedonlähteessä oli huomattava ero. Nais-

                                                 
12

 Tutkijat ovat eri joukkoviestinten käytön aktiivisuudesta erimielisiä. Esimerkiksi Veikko Pietilä (2010, 398) toteaa, 

että uusien viestimien keskusteluareenoita pidetään usein automaattisesti dialogisempina ja käytöltään aktiivisempina 

kuin perinteisiä areenoita sen kummemmin asiaa tutkimatta. Kaikkeen median vastaanottamiseen voi liittyä aktiivisuut-

ta, valintaa ja tulkintaa. 
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ten tärkein lähde oli ylivoimaisesti televisio, kun taas miehet pitivät internetiä tärkeimpänä joukko-

viestinlähteenään. On vaikea arvioida, mistä tällainen ero johtuu, sillä miehet eivät eronneet me-

diankäytöltään suurestikaan naisista muuta kuin erilaisten aikakauslehtien lukemisessa.  

 

Lukiolaisilla on kokonaisuudessaan perinteisemmät mediankäyttötottumukset kuin ammattiopisto-

laisilla. He lukevat enemmän perinteisiä sanomalehtiä siinä missä ammattiopistolaiset lukevat säh-

köisiä iltapäivälehtiä. Ammattiopiston puolella seurattiin keskimäärin enemmän eri televisio-

ohjelmia ja radiokanavia ja käytettiin suhteellisesti enemmän internetiä joukkoviestinten seuraami-

seen kuin lukiossa. Ammattiopisto-opiskelijat näyttäisivät muodostavan mediankäytössä homo-

geenisemman joukon kuin lukiolaiset, joista erottuvat kaksi pientä ryhmää, joista toisessa tiedotus-

välineitä seurataan hyvin vähän ja toisessa seurataan keskimääräistä enemmän asiapainotteista 

joukkoviestintää. Enemmistö lukiolaisistakin käytti kuitenkin joukkoviestimiä samaan tapaan kuin 

ammattiopiston puolella. Erot mediankäytössä eivät johda eroihin tärkeimmissä joukkoviestintie-

donlähteissä luokkien välillä.  Niin lukiolaiset kuin ammattiopisto-opiskelijat mainitsivat tärkeim-

mäksi television ja toisena nettilehdet. 

 

Harva haki oma-aloitteisesti tietoa EU:sta. Internetistä tietoa kyllä haettiin, mutta ilmeisesti vastaa-

jat katsoivat tällaisen tiedonhaun liittyvän aina muihin asioihin. Tietotasolla ja kiinnostuksella näyt-

ti olevan jonkinlainen yhteys, sillä iso osa siitä pienestä vähemmistöstä, joka arvioi omaavansa vä-

hintään perustiedot, ilmoitti myös olevansa keskimääräistä kiinnostuneempi. Kuitenkin kymmenes-

tä vain neljä oli harrastanut oma-aloitteista tiedonhakua silloin tällöin. Kiinnostus ja tiedonhalu ei-

vät siis kovinkaan usein näytä johtavan itsenäiseen tiedonhakuun.  

 

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että nuoret ikään kuin odottavat saavansa tarvittavat tiedot val-

miiksi toimitettuina eteensä. Kun aihe ei kiinnosta, siitä ei tiedetä paljon, eikä siitä myöskään haluta 

tietää lisää. On vaikea sanoa, aiheuttaako kiinnostuksen puute tiedon puutteen vai päinvastoin. Lo-

pulta kuitenkin oma-aloitteista tiedonhakua silloin tällöin harrastaneiden määrä (13 vastaajaa) oli 

positiivinen yllätys, sillä aiemman tutkimuksen (Euroopan komissio, 2002, 37–41) ja EU-

tiedottajille lähettämäni sähköpostikyselyn vastausten arvioiden perusteella oli aihetta odottaa pie-

nempää osuutta. 

 

Henkilökohtaisten lähteiden pieni rooli, oma-aloitteisen tiedonhaun vähäisyys ja vähäinen kiinnos-

tus politiikkaa ja EU-asioita kohtaan ovat tulleet esiin muissakin tutkimuksissa (esim. Kivikuru ym. 
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1996 ja Pietikäinen, 2001). Kuten myös tutkimuksessa EU-tiedonlähteistä vuodelta 2002 (Euroopan 

komissio, 2002, 37–41), EU-toimijoiden tuottama materiaali ei odotetusti toiminut lähes kenenkään 

tiedonlähteenä. EU-tiedottajien näkemykset olivat huomattavasti positiivisempia kuin kyselyyn 

osallistuneiden nuorten. Tiedottajat arvioivat nuorten tietämyksen olevan hiukan parempaa ja kiin-

nostuksen huomattavasti suurempaa kuin nuoret itse. Koulun roolia EU-tiedonlähteenä tiedottajat 

korostivat enemmän kuin nuoret. Myös tiedottajien arvio aktiivisten ja kiinnostuneiden lukiolaisten 

joukosta osoittautui tässä otannassa hyvin pieneksi (kaksi henkilöä). Toki tilanne olisi voinut olla 

toinen, jos kysely olisi toteutettu esimerkiksi sellaisessa luokassa, jossa olisi erityisesti painotettu 

Eurooppa-opintoja. Tällainen tutkimus ei olisi kuitenkaan ollut tarkoituksenmukainen, sillä kuten 

todettu kiinnostuneille tietoa tarjotaan ja on tarjolla paljonkin. Mutta suurin osa, eli ne, joita EU-

asiat eivät suuremmin kiinnosta, ovat erityisen tärkeä tutkimuskohde, sillä heidän riittävä tiedon-

saantinsa on pyrittävä turvaamaan.  

 

5.1.2. Tiedon riittävyys ja kiinnostavuus eri joukkoviestimissä 

 

Lukiolaiset saivat kyselyn perusteella hiukan monipuolisempaa EU-tietoa kuin ammattiopisto-

opiskelijat. Esimerkiksi lainsäädännöstä ammattiopiston puolella ei koettu saatavan useinkaan tie-

toa, kun taas lukiolaiset mainitsivat aihepiirin kolmanneksi suurimmaksi. Tätä aihetta on käsitelty 

varmasti lukiolaisten kohdalla koulussa. Joukkoviestimistä puolestaan ammattiopistolaiset ilmoitti-

vat saavansa tietoa keskimäärin useammasta aihepiiristä kuin lukiolaiset. Tämä selittynee sillä, että 

ammattiopisto-opiskelijat seuraavat useampia eri joukkoviestimiä enemmän ja pitävät niitä tär-

keimpinä EU-tiedonlähteinään. Toisaalta heidän katselu- ja lukutottumuksensa eivät kuitenkaan 

suuntaudu uutis- ja ajankohtaisaiheisiin.  

 

Uutisoinnin aihepiireissä näyttäisi siltä, että nuoret osin saavat sitä, mitä haluavat. Aihealueet, joista 

saatiin usein tietoa, oli usein myös mainittu niiden aiheiden joukossa, joista haluttiin lisätietoa. To-

sin kaikista aihealueista eniten saatiin tietoa unionin toiminnasta, mutta siitä ei kaivattu lisää tietoa. 

Myös EU-poliitikot olivat usein tiedonaiheena, eikä siitäkään haluttu lisätietoa. Nuorten elämänti-

lannetta lähellä olevia aiheita ei juurikaan mainittu, muttei niitä toisaalta kaivattukaan. EU-

tiedottajat arvioivat nuorten vastaanottaman EU-tiedon olevan monipuolisempaa kuin nuoret, mutta 

toisaalta koskevan useimmiten EU:n rakennetta ja toimintaa, kuten nuoretkin vastasivat. 
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Vaikka oma tietämys arvioitiin useimmiten vähäiseksi, ammattiopiston puolella jopa hälyttävän 

usein, lisää tietoa ei juuri kaivattu. Suurin osa koki saavansa tietoa sopivasti. Samanlainen oli tilan-

ne myös EU-komission tutkimuksessa. 

 

Yleisesti siis EU-tietoa suurin osa koki saavansa sopivasti ja EU-uutisointi koettiin suurimmaksi 

osaksi riittäväksi ja hyödylliseksi, vaikka sen monipuolisuutta ei osattukaan arvioida. Lisäksi jouk-

koviestinten välittämä tieto vaikuttaisi lukiolaisten ja ammattiopisto-opiskelijoiden tietotasoarvioi-

den (kuviot 3 ja 4) perusteella olevan koulun tietoon verrattuna käytännöllisempää. Tässä siis vies-

tinten yleisesti hyödyllisen ja relevantin tiedon välittämistehtävä näyttäisi toteutuvan hyvin. Tar-

kemmassa tarkastelussa joukkoviestinnän EU-tiedon määrässä ja laadussa näkyy kuitenkin heikko-

uksia. Vaikka ensisilmäyksellä journalismin kulutuksella eri välineistä näyttäisi olevan jonkinlainen 

yhteys EU-tietotasoon ja kiinnostukseen, tämä yhteys katoaa journalismin seuraamistiheyttä ja tie-

totasoa verratessa (taulukot 2 ja 3).  

 

EU-komission edustuston tutkimuksessa tuli ilmi, että lukiolaiset ja ammattiopistolaiset seuraavat 

EU-uutisia hyvin harvoin. Tähän viittaavat myös tämän vertailun tulokset. Toisaalta kyse saattaa 

olla myös siitä, että uutisia seurataan, mutta ne eivät jää mieleen. Näin voi olla etenkin nuorten 

kohdalla, jotka helposti kokevat poliittiset ja yhteiskunnalliset aiheet itselleen vieraiksi (ks. Pieti-

käinen, 2001).  

 

Suurin osa vähäisen tietotason vastaajista on ammattiopistolaisia, joille joukkoviestimet olivat tär-

kein EU-tiedonlähde. Toisaalta lukiolaiset eivät kovinkaan paljon ammattiopistolaisia aktiivisem-

min journalismia seuraa, mutta kokevat silti tietotasonsa yleisesti paremmaksi. Tästä voi vetää joh-

topäätöksen, että joukkoviestinten välittämä tieto ei riitä perustiedon luomiseen, vaan siihen tarvi-

taan koulua. Koulun ja joukkoviestinten tieto on luonteeltaan erilaista. Siinä missä koulun tehtävänä 

on opettaa ja lisätä ymmärrystä, joukkoviestimet tiedottavat. Siksi koulussa tietoa vastaanotetaan 

laajoina kokonaisuuksina, kun puolestaan joukkoviestinten tieto on sirpaleista ja sekavaa. Tähän 

viittaa myös Lauri Rapelin (2009) esittelemä teoria joukkoviestimien välittämän muuttuvan infor-

maation eroista pysyviin poliittisiin rakenteisiin liittyvään tietoon verrattuna. 

 

Oli kyse sitten EU-uutisten seuraamisen vähyydestä tai niiden muistamista vaikeuttavasta luonteesta 

ja vaikka joukkoviestinnän tiedonlähderooli siis onkin yleisesti tärkeä, ei sen välittämä tieto päädy 

lisäämään vastaajien EU-tuntemusta. Tämä vahvistaa muun muassa Markus Priorin (2005) teoriassa 
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ja Lauri Rapelin (2009) tutkimuksessa esiin noussutta huomiota siitä, ettei joukkoviestimillä ole it-

senäistä suoraa vaikutusta politiikkatietämykseen. Toki niillä erotuksilla, että EU on muutakin kuin 

politiikkaa ja että tässä tutkimuksessa ei mitattu varsinaisesti vastaajien tietämystä, vaan heidän 

omaa arviotaan tiedoistaan. 

 

Saadun EU-tiedon riittävyyden ja tärkeimpien EU-tiedonlähteiden vertailun (kuvio 12) perusteella 

näyttäisi siltä, että televisio ja internet välittävät tarpeeksi EU-tietoa ja että sanomalehti ei toimi yk-

sittäisenä tehokkaana tietolähteenä. Kyse voi toki olla siitä, että sanomalehdissä EU:sta uutisoidaan 

vähemmän. Kuitenkin sanomalehtiä tärkeimpänä EU-tiedonlähteenään pitävien joukossa EU-

tietotaso koetaan jonkin verran paremmaksi kuin televisiota tärkeimpänä lähteenään pitävien jou-

kossa. Sanomalehdestä tietoa hakevien ja paremman yhteiskunnallisen tietotason välinen yhteys on 

tullut esiin aiemmissakin tutkimuksissa, vaikka toisaalta on myös korostettu ylipäätään uutisten seu-

raamisen merkitystä (Rapeli, 2009). Keskimääräistä paremman tietouden lisäksi tähän liittyy olen-

naisesti kysymys kiinnostuksesta. Kiinnostus voi Priorin (2005) teorian mukaan olla se, joka ohjaa 

niin tietoutta kuin mediankulutustakin. Sanomalehden tärkeimmäksi tai yhdeksi tärkeimmistä EU-

tiedonlähteistä maininneiden joukossa kiinnostus EU-asioita kohtaan on keskimääräistä suurempi 

(kuviot 13 ja 14). Näin ollen vaikuttaa siltä, että kiinnostus johtaa lehden lukijoiden keskuudessa 

suurempaan tiedontarpeeseen kuin muita joukkoviestimiä pääasiassa käyttävien kohdalla. Internetin 

tärkeimmäksi EU-tiedonlähteekseen maininneissa oli myös jonkin verran enemmän kiinnostusta 

kuin televisiota pääasiassa lähteenään käyttävien kohdalla. 

 

Sanomalehteen tarttuminen, kuten myös internetin selaaminen tiedonhaussa, vaativat lähtökohtai-

sesti jonkinlaista kiinnostusta ajankohtaisiin yhteiskunnan asioihin, joihin myös EU-asiat osaltaan 

kuuluvat. Oma kiinnostus ja muut taustatekijät, esimerkiksi se, tuleeko kotiin sanomalehti, ohjaavat 

mediankäyttöä, minkä vuoksi tuloksista ei voi päätellä sitä, minkä joukkoviestimen EU-tieto kiin-

nostaa nuoria eniten. Tulokset antavat kuitenkin osviittaa siitä, minkä joukkoviestimien seuraami-

seen kiinnostus nuoria ohjaa. Tässä tapauksessa kiinnostus näyttää ohjaavan sanomalehtien ja jos-

sain määrin myös internetin seuraamiseen. Nämä kummatkin ovat oma-aloitteisuutta vaativia kon-

sultaatiomedioita. Tässä kiinnostus siis näyttäytyy Priorin (2005) pohdintojen tapaan syynä me-

diankulutukseen, eikä toisinpäin. 

 

Tärkeimpien joukkoviestinlähteiden ja joukkoviestimistä saadun EU-tiedon kiinnostavuuden vertai-

lu (kuvio 15) puolestaan osoittaa, että sanomalehtien lukijat kokevat tiedon kiinnostavampana kuin 
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muut. Useita lähteitä maininneet puolestaan kokevat saavansa eniten niin tylsää kuin kiinnostavaa-

kin tietoa EU:sta. Tähän liittyy kuitenkin sama lähtökohtaisen kiinnostavuuden kysymys, kuin edel-

lä. Keskimääräistä kiinnostuneemmat voivat myös kokea tiedon kiinnostavampana kuin muut. Usei-

ta lähteitä maininneiden kohdalla voi olla kyse sisältöjen aktiivisemmasta valikoimisesta kiinnosta-

vuuden mukaan, kuin muiden kohdalla. 

 

Useita lähteitä ja internetin maininneet pitivät EU-uutisointia muita hyödyllisempänä, kun taas sa-

nomalehtien lukijoissa oli yllättäen vähiten uutisointia hyödyllisenä pitäviä. Television katsojat 

asettuivat hyödyllisyyden arvioinnissa keskivälille. Useiden lähteiden ja internetin käyttäjien koh-

dalla voi kyse olla tiedon suuremmasta vaihtelevuudesta ja toisaalta suuremmasta valikoivuudesta 

kuin sanomalehden ja television kautta pääosin tietonsa saavien kohdalla. Sanomalehden lukijat 

puolestaan edeltävän analyysin perusteella vaikuttavat vaateliaammilta muihin verrattuna. 

 

5.1.3. Uutisoinnin tasapuolisuus eri joukkoviestimissä 

 

Aiemmissakin tutkimuksissa esiin noussut joukkoviestinten EU-myönteisyys saa tässä vahvistusta. 

Joukkoviestinnän välittämä uutisointi ja sen välittämä tieto EU:sta koettiin usein värittyneenä EU-

myönteiseksi ennemminkin kuin olevan normien mukaista puolueetonta ja kriittistä. Tärkeimmän 

joukkoviestinlähteen ja EU-tiedon myönteisyyden vertailu (luku 4.5.2.) osoittaa sanomalehtien ja 

television jakaman EU-tiedon myönteisyyden. Etenkin sanomalehtien EU-myönteisyys saa vahvis-

tusta myös EU-tiedottajien näkemyksissä. 

 

Useita lähteitä maininneet ja sanomalehden lukijat kokivat saavansa kriittistä tietoa, kun taas televi-

sion ja yllättäen internetin käyttäjät pitivät usein tietoa kritiikittömänä. EU-tiedottajat arvioivat 

nuorten saaman EU-tiedon olevan huomattavasti kriittisempää kuin nuoret itse. Useita lähteitä mai-

ninneet saavat mahdollisesti vaihtelevampaa tietoa, kuin pääasiassa yhden joukkoviestimen kautta 

tietoa saavat. Näin he myös useammin kokevat saavansa tasapuolisempaa ja kriittisempää tietoa 

kuin muut vastaajat. Internetillä puolestaan tässä yhteydessä viitattiin useimmiten nettilehtiin, joista 

luetuimpia olivat iltapäivälehdet. Niiltä siis näyttää nuorten mielestä puuttuvan kriittisyyttä, vaikka 

toisaalta niiden koettiinkin sisältävän niin myönteistä kuin kielteistä asiaa.  
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EU-uutisoinnin monipuolisuudessa sanomalehden lukijat jakautuvat tyytyväisiin ja tyytymättömiin, 

kun puolestaan muita tietolähteitä pääosin käyttävät eivät osaa muodostaa mielipidettä asiasta. Tä-

mä voisi viitata sanomalehtien lukijoiden parempiin valmiuksiin muodostaa mielipide verrattuna 

muita lähteitä pääasiallisesti seuraaviin. Toki vastaajamäärät ovat jälleen liian pieniä tällaisen yleis-

tyksen perustelemiseen. Kaikkien lähteiden osalta uutisointia kuitenkin pidetään useammin moni-

puolisena kuin yksipuolisena. 

 

EU-uutisoinnin puolueettomuuden osalta tulokset ovat samansuuntaisia. Sanomalehden lukijoissa 

oli jälleen suhteellisesti suurin osa sitä puolueettomana pitäviä, kun taas television katsojista kukaan 

ei pitänyt uutisointia täysin puolueettomana. 

 

Toisaalta myös unionin kiinnostavuusongelma vahvistui tuloksissa. EU:n julkisuuskuva näyttää 

kyllä suhteellisen positiiviselta, ja asenteetkin ovat useimmiten unionin puolella, mutta lähes kaikki 

kokevat sitä koskevan tiedon olevan tylsää. Joukkoviestintä kuvaa unionia nuorten mielestä yleensä 

ottaen tarpeellisena ja suhteellisen toimivana, mutta, kuten jo vähäisestä kiinnostuksesta päätellä 

saattaa, suurelle osalle myös tylsänä. Etenkin ammattiopistolaiset arvioivat joukkoviestinten esittä-

vän EU:n tylsänä. Tämä voi toisaalta viitata siihen, että ilman perustietoa joukkoviestinnän EU-

esityksistä on vaikea kiinnostua. Joukkoviestinnän esittämän EU:n rehellisyydestä suurin osa ei 

osannut sanoa. Funktionalistinen sosiaalisen järjestyksen ylläpidon funktio, joka tässä linkittyy yh-

teistyön rooliin, näyttäytyy tässä luottamuksen herättämisessä ja ylläpitämisessä hallinnollista insti-

tuutiota kohtaan. Tässä mielessä normatiivinen vaatimus täyttyy osittain, vaikka instituution jul-

kisuuskuvan kiinnostavuudessa onkin paljon parannettavaa. EU-uutisoinnin kiinnostavuuden puut-

teita nostivat esille myös EU-tiedottajat. 

 

Kaiken kaikkiaan joukkoviestimet ovat vahvassa asemassa tiedonlähteenä, ja monipuolisuutensa 

ansiosta niihin liittyy paljon mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon jakajina. Jouk-

koviestimillä ei silti näytä olevan suoraa vaikutusta nuorten EU-tietoihin. Kiinnostus näyttää ohjaa-

van nuorten mediankulutusta. Enemmän kiinnostuneet hakeutuvat useammin sanomalehden ääreen 

kuin muut. Tarkkaileva rooli onkin McQuailin (2009b, 148) mukaan yleensä liitetty juuri sanoma-

lehtiin. Toisaalta kiinnostuneemmat ja paremman tietotason omaavat suhtautuvat uutisointiin jonkin 

verran kriittisemmin kuin muut. Tarkkaileva rooli näyttää siis toteutuvan verraten hyvin, mutta EU-

uutisoinnin kiinnostavuudessa ja kriittisyydessä on parannettavaa. 
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5.2. Auttava rooli 

 

Suhteellisesti suurempi osa ammattiopistolaisista pyrki vaikuttamaan yhteiskuntaan toiminnallaan 

kuin lukiolaisista. Lukiolaisista kuitenkin suurempi osa vastasi aikovansa tulevaisuudessa pyrkiä 

vaikuttamaan. Lukiolaiset myös osallistuivat jonkin verran aktiivisemmin yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun, vaikka harva siihen ylipäätään koki osallistuvansa. Ammattiopisto-opiskelijat puolestaan 

osallistuivat jonkin verran lukiolaisia useammin yhdistys- ja järjestötoimintaan. Ammattiopisto-

opiskelijat saivat useammin tietoa joukkoviestimistä kuin lukiolaiset, jotka puolestaan saivat sitä 

useammin koulusta. 

 

Vaikka suurin osa olikin tyytyväinen nuorten näkökulmien saamaan tilaan uutisoinnissa, puolet lu-

kiolaisista ja pieni osa ammattiopistolaisistakin kaipasivat lisää tilaa. Koska lukiolaisista paljon suu-

rempi osa kaipasi lisää nuorten näkökulmia ja seurasivat jonkin verran enemmän asiapainotteista 

joukkoviestintää sekä kokivat tietotasonsa paremmaksi kuin ammattiopistolaiset, voi tästä johtaa 

kaksi hypoteesia. Ensinnäkin laajempi tietous voi lisätä tiedontarvetta ja valveutuneisuutta joukko-

viestinten sisältöjä seurattaessa. Toisaalta tottuneempi journalistisen joukkoviestinnän vastaanottaja 

huomaa uutisoinnin puutteet ja arvioi sitä kriittisemmin. 

 

Edellisen yhteenvedon perusteella on vielä vaikea arvioida tiedonlähteiden eroja suhteessa yhteis-

kunnalliseen aktiivisuuteen. Seuraavassa tarkastelen lähemmin sitä, minkälainen on joukkoviestin-

ten ja yhteiskuntaan vaikuttamisen suhde.  

 

Joukkoviestimistä eniten EU-tietoa saavat näyttäisivät tässä vastaajajoukossa olevan jonkin verran 

aktiivisempia yhteiskuntaan vaikuttamisen suhteen kuin muista lähteistä pääosin tietonsa saavat 

(kuvio 20). Joukkoviestinten jakama EU-tieto saattaa siis tämän perusteella innostaa yhteiskunnalli-

seen vaikuttamiseen enemmän kuin esimerkiksi koulun tieto. Toki vastaajamäärät ovat pieniä, joten 

varmaa yhteyttä tekijöiden välillä ei voi osoittaa. 

 

Kysymys joukkoviestinnän vaikutuksesta ajatteluun yhteiskunnallisesta osallistumisesta on vaikea, 

ja suurin osa ei joko osannut eritellä vaikutusta tai koki vaikutuksen mitättömäksi. Suhteellisesti 

aavistuksen suurempi osa ammattiopistolaisista kuitenkin piti vaikutusta positiivisena kuin lukiolai-

sista, joista puolestaan hiukan suurempi osa piti sitä negatiivisena. Erot ovat pieniä, mutta vahvista-
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vat osaltaan ajatusta joukkoviestinten EU-tiedon innostavuudesta koulutietoon verrattuna, sillä ku-

ten sanottu, ammattiopistolaiset pitivät joukkoviestimiä tärkeämpänä lähteenä kuin lukiolaiset. 

 

Koulun tärkeimmäksi EU-tiedonlähteekseen ilmoittaneissa oli kuitenkin vähän enemmän yhteis-

kunnalliseen keskusteluun silloin tällöin osallistuvia kuin muissa ryhmissä. Kysymyksen ohjeistuk-

sessa annettiinkin koulu yhdeksi esimerkkipaikaksi, missä keskustelua voidaan käydä. Muita esi-

merkkejä olivat keskustelupalstat ja kavereiden tai vanhempien kanssa käytävät keskustelut. 

 

Joukkoviestinlähteen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vertailu (kuvio 17) vahvistaa osittain aja-

tusta konsultaatiomedioiden, sanomalehden ja internetin mahdollisesta aktivoivuudesta. Niin ikään 

arviot joukkoviestinnän vaikutuksesta ajatteluun yhteiskunnallisesta osallistumisesta (kuvio 18) tu-

kevat tätä ajatusta. Toisaalta suuri enemmistö ei kuitenkaan osannut arvioida vaikutusta suuntaan tai 

toiseen. Lisäksi, kuten sanottu, konsultointimediat yleensä vaativat lähtökohtaisesti jonkintasoista 

kiinnostusta tehokkaana tiedonlähteenä toimiakseen. Täten kiinnostus voi olla se, joka ohjaa tiedon 

vaikutusta, ei lähde ja sen jakaman tiedon formaatti. 

 

Konsultaatio- ja transmissiomedioiden käytön aktivoivuuden eroista voi olla lopulta montaa mieltä. 

Esimerkiksi Joshua Meyrowitz (1985, 94–97) toteaa, että painettu sana ei toimi yhteiskunnallisen 

keskustelun todellisena virittäjänä, vaikka eliitit sitä suosivat. Printtimediassa, kuten myös koulu-

opetuksessa, teemat muotoillaan loogisiksi ja rationaalisiksi, kun taas sähköiset välineet esittävät 

asiat luontevalla tavalla ja tarjoavat näin enemmän tarttumispintaa myös tavallisille kansalaisille. 

Näin ajateltuna television vahva asema EU-tiedonlähteenä voi olla tietoisuuden kannalta positiivi-

nen asia, vaikka yhteiskuntaan vaikuttamisessa televisionkatselijat eivät vaikutakaan kovin aktiivi-

silta. 

 

Vaikka varsinaisen yhteiskunnallisen toiminnan asteelle nuorten aktiivisuus harvoin yltää, ja yh-

teiskunnallista keskustelua käyvä julkiso heistä harvoin sukeutuu, näyttää heissä silti usein itävän 

orastava halu vaikuttaa. Joka tapauksessa nuorille joukkoviestimet näyttävät asemoituvan hyvin 

kouluun ja henkilökohtaisiin lähteisiin verrattuna yhteiskuntaan vaikuttamiseen rohkaisemisessa. 

Erityisesti ennakko-olettaman mukaiset konsultaatiomediat sanomalehdet ja internet näyttäytyvät 

tässä otoksessa vahvoina auttavan roolin suorituksessaan. Koska joukkoviestimet eivät voi olla ai-

noita tekijöitä, jotka nuorten yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen vaikuttavat, voi olettaa niiden hoita-
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van tehtäväänsä muiden rinnalla hyvin. Lauri Rapelin (2009) tutkimuksen johtopäätös politiikkatie-

tämyksen verraten tasaisesta jakautumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa tukee tätä ajatusta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Joukkoviestinnässä yhdistyvät monen tahon intressit: viestintäyrityksen itsensä taloudelliset ja jour-

nalistiset intressit, ilmoittajien taloudelliset intressit, julkisuuden henkilöiden ja julkisen vallan tie-

dottamisen ja vaikuttamisen intressit sekä yleisön tiedolliset, vaikuttamisen ja viihtymisen intressit. 

Joukkoviestinnällä on näin näkökulmasta riippuen useita rooleja ja tehtäviä, joita toteuttaa. Tässä 

tutkimuksessa olen keskittynyt yleisön kansalaisuuteen liittyviin intresseihin ja niiden taholta jouk-

koviestintään suuntautuviin vaateisiin. 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta joukkoviestimet täyttävät tarkkailevaa tiedonvälitysrooliaan ku-

takuinkin hyvin, mutta nuorten tietämystä se ei näytä silti kasvattavan. Myös uutisoinnin tasapuoli-

suuden normit toteutuivat nuorten mielestä hatarasti. Auttavan roolin aktivoivuus näytti toteutuvan 

yllättävän hyvin ainakin kouluun verrattuna. Joukkoviestinnällä on tulosten perusteella kaiken kaik-

kiaan hyvät lähtökohdat aktivoida nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vahvan tiedonläh-

deasemansa, hyvän tavoittavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta.  

 

Sen sijaan kouluopetuksella on tässä paljonkin petrattavaa. Vaikka ammatillinen koulutus tähtääkin 

nimenomaan ammattitaitoon, on kuitenkin jokaisen nuoren kansalaisen oikeus ja velvollisuus tietää 

perusasioita yhteiskuntaan vaikuttamisesta. Nuoria ei tulisi erotella koulutusvalinnan perusteella 

tuleviin vaikuttajiin ja ei-vaikuttajiin. Toisaalta lukiolaisetkin arvioivat EU-tietotasonsa ja myös 

koulun roolin EU-tiedonlähteenä ennakoitua huonommiksi. EU-asioiden opetus siis ontuu tämän 

otoksen perusteella pahasti. Rapelin (2009) mainitsema hypoteesi keskustelevasta ja avoimesta il-

mapiiristä yhteiskuntaopin opetuksessa ja opetuksen tehokkaammasta vaikutuksesta politiikkatie-

tämykseen ei näytä EU-asioiden kohdalla pitävän paikkaansa.  

 

Tämä tutkielma on pyrkimys valottaa joukkoviestimien tietoa ja kiinnostusta lisäävää roolia EU-

tiedonvälityksessä ja lopputulos näyttää lähtökohdat huomioon ottaen viestimien näkökulmasta 

kohtuullisen positiiviselta. Lopulta ratkaisemattomaksi yhtälöksi jää kuitenkin jo tutuksi käynyt 

kiinnostuksen ja tiedon suhde: kumpi seuraa kumpaa? Lisääkö kiinnostus ensin tiedonhalua ja se 

edelleen kiinnostusta vai tarvitaanko kiinnostuksen heräämiseen ensin tietoa? Entä mikä on joukko-

viestinten itsenäinen osuus tässä kaikessa ja voiko sitä edes tutkia? 
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Seuraavassa arvioin tutkimusta ja pohdin vaihtoehtoja sen toteutukselle. Lopuksi jatkan vielä hetken 

kiinnostavuuden ongelman parissa pohtimalla, miten parantaa EU:n ja siellä vaikuttamisen kiinnos-

tavuutta.  

 

6.1. Tutkimuksen arviointia: Jälkiviisaat sanat 

 

Tutkimuksen tekemistä ohjaavat ja rajoittavat useat olennaiset valinnat. Tässä tutkielmassa olen 

esimerkiksi tehnyt perustavia valintoja ensinnäkin lähtemällä liikkeelle normatiivisesta näkökul-

masta tarkentaen moninaisista normatiivisista teorioista tiettyihin olennaisiksi katsomiini malleihin 

ja keskittyen niissäkin nimenomaan kansalaisen ja yleisön, sekä vielä tarkemmin nuorten, näkökul-

maan. Olen valinnut aineistonkeruutavakseni kyselyn ja aineiston tarkasteluun kvantitatiivisen ana-

lyysin. Tutkielma yhdistelee erilaisia näkökulmia ja toisaalta pyrkii kontekstualisoimaan näytepala-

sensa ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen kattavasti. Sellaisenaan se rakentaa oman erityisen 

katsantokantansa kohteeseensa. 

 

Kysely onnistui sikäli hyvin, että siihen vastattiin kattavasti ja että se antaa nähdäkseni kattavan ku-

van kohteestaan. Siksi tulokset ovat nähdäkseni luotettavia. Ei ole mitään syytä uskoa, että kyselyy-

ni vastanneet nuoret vastaisivat uuteen samanlaiseen kyselyyn eri tavalla, jos he eivät ole saaneet 

lisää tietoa, joka voisi muuttaa heidän mielipiteitään. 

 

Kyselyn heikkous on, kuten sanottu, kuitenkin se, että kysymysten asettelu ja tulkinta voivat johtaa 

tuloksia harhaan, eivätkä kyselyn vastaukset anna osviittaa siitä, kuinka ajatuksella ja tosissaan ky-

symyksiin on vastattu. Tutkimuskyselyyn vastattiin kuitenkin kattavasti, vain kolmelta vastaajalta 

jäi vastaamatta, kahdella yhteen, kolmannella kahteen kysymykseen. Joidenkin vastaajien vastaus-

ten epäjohdonmukaisuus ja esimerkiksi vastaaminen väärään kysymykseen herättävät epäilyt siitä, 

että kyseiset vastaajat eivät ole kunnolla keskittyneet kysymyksiin. Tällaisten hutaisten vastaavien 

joukko näytti silti olevan yllättävänkin pieni ottaen huomioon, että kyselyn aihe vaikutti nuorista 

silmin nähden tylsältä. 

 

Jälkeenpäin olen pohtinut kriittisesti kysymyksenasettelujani, jotka osittain koen muodostaneeni 

liian monimutkaisiksi tai laajoiksi. Mielipiteen muodostuminen on aina monimuotoinen prosessi, 
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eivätkä mielipiteet ole aina valmiina ihmisen mielessä ilmaistavaksi. Pyrin kuitenkin johdattele-

maan vastaajia kysymysten aiheisiin ja määrittelemällä tarkasti kysymyksissä käytetyt käsitteet. 

 

Tutkimukseni nuorista vastaajista kuvastui innottomuus EU-asioiden suhteen. Sama piirre havaittiin 

EU-jäsenyysprosessin aikana toteutettuun EU-kysymys, kansalainen ja tiedonvälitys  

-tutkimushankkeessa, johon osallistuneet haastateltavat eivät olleet järin innokkaita, koska heistä 

tuntui, etteivät heidän tietonsa asiasta olleet riittävät. Kansalaiset myös vähättelivät tietojaan Euroo-

pan integraatiosta, vaikka he yleensä tunsivatkin faktoja hyvin. (Kivikuru, 1996, 330). Samanlainen 

innottomuus kuvastui tämän tutkimuksen nuorista vastaajista. Uskon tämän kuitenkin johtuvan lä-

hinnä aiheen epäkiinnostavuudesta, ei niinkään käsityksestä tietojen riittämättömyydestä. Tähän 

viittaa myös se, että nuorilla ei näyttänyt olevan minkäänlaista moraalista hierarkiaa vastauksissaan. 

Esimerkiksi televisiotutkimuksissa (Alasuutari, 1992) on tullut ilmi, että osallistujat häpeilevät tiet-

tyjä katsomistottumuksiaan ja saattavat yrittää antaa itsestään ja tottumuksistaan todellisuutta pa-

remman kuvan. Televisio-ohjelmat asetellaan moraaliselle arvoasteikolle, jossa esimerkiksi saip-

puasarjat ovat hyvin alhaalla. Dokumentit ja asiaohjelmat ovat hierarkiassa ylimpänä. Tässä tutki-

muksessa nuoret eivät millään tavalla häpeilleet vastata, etteivät tienneet yhteiskunnallisista asioista 

juuri mitään, eivätkä ne heitä kiinnostaneet. Myöskään mediankäyttötottumuksiaan he eivät pyrki-

neet kaunistelemaan. Jatkotutkimuksen paikka olisi selvittää sitä, onko tällainen piirre pysyvä uu-

dessa sukupolvessa, vai muotoutuuko moraalinen hierarkia vasta myöhemmin aikuisiällä.  

 

Eri lähteistä saadun tiedon erittelemisen vaikeus hankaloitti varmasti eri aihepiireihin liittyviin ky-

symyksiin vastaamista. Niissä ongelmana oli se, että mahdollisia aihepiirijakoja on valtava määrä. 

Avoimet kysymykset olisivat niissä saattaneet tuottaa pitävämpiä vastauksia. Nyt ne perustuvat 

vahvasti vastaajan omiin mielikuviin ja tulkintoihin aihepiireistä ja niiden sisällöistä, eivätkä kaikki 

vastaajat näin tarkoita välttämättä samoja asioita vastauksissaan. Nettitelevision katselua koskeva 

kysymys jäi rajaukseltaan puutteelliseksi. Virhe ei kuitenkaan ole olennainen eikä aiheuta ongelmia 

muihin kysymyksiin. 

 

Tutkimukseni sisäinen validiteetti on nähdäkseni hyvä, sillä aineisto on helposti hallittavan kokoi-

nen ja luvut helposti tarkistettavissa. Päätelmät on johdettu suoraan aineistosta esiin nousevista 

huomioista. Kuitenkin johtopäätöksiä joutuu tekemään aika pienten prosentuaalisten erojen perus-

teella. Kyselyn konstruoinnissa olisi parantamisen varaa. Kysely olisi ollut mahdollista rakentaa 

entistä selvemmäksi ja kohdennetummaksi tarkemman suunnittelun ja lomakkeen testauksen avulla. 
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Nyt siitä tuli todella laaja ja osasta kysymyksiä liiallisenkin yksityiskohtaisia. On mahdollista, että 

jo lähtökohtaisesti jokin sana herättää erilaisen merkityksen vastaajan tulkinnassa, kuin mitä tutkija 

on mielessään nähnyt. Tulkintaeroja voisi pyrkiä välttämään esimerkiksi haastatteluesitutkimuksel-

la, jossa rakennettaisiin ensin pohja myöhemmin kyselyssä käytettäville käsitteille ja kategorioille. 

Tämä olisi ollut hyödyllistä esimerkiksi EU-kuvaa ja -uutisointia kuvailevien adjektiivien valinnas-

sa, mutta yhden ihmisen opinnäytetyöhön tällainen prosessi on yksinkertaisesti liian työläs. Vali-

koin adjektiivit tarpeellinen, toimiva, kiinnostava ja rehellinen sekä myönteinen, kiinnostava ja 

kriittinen viiden asteikolla arvioitaviksi ajatellen mahdollisia ominaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 

eniten omaan mielipiteeseeni julkisesta instituutiosta. Yleisesti kyselyn käsitteet ovat selkeitä ja hy-

vin selitettyjä. 

 

Teetin kyselyn ajankohtana, jolloin mediajulkisuudessa ei ollut esillä mitään EU:hun liittyvää suurta 

yksittäistä kansallisesti erityisen merkittävää teemaa. Kyselyn tulokset voisivatkin olla toisenlaiset, 

jos pinnalla olisi ollut jokin kiistelty aihe. Toisaalta sellaisenaan tutkimuksen konteksti edustaa tyy-

pillisiä olosuhteita: joka päivälle ei riitä kansaa laajalti puhuttavia poliittisia aiheita. 

 

6.1.1. Vaihtoehtoja ja multimetodisuutta: Yksi linssi vastaanottajien todel-

lisuuteen 

 

Kvantitatiivinen yleisötutkimus, kysely- ja kokeellinen tutkimus, kuuluvat vahvasti sosiaalisten tie-

teiden valtavirtaan. Taustalla on positivistinen käsitys tieteestä, jonka mukaan aineistoa kerätään ja 

analysoidaan ainoastaan empiirisesti havainnoitavissa olevista ilmiöistä, jotka voidaan hajottaa mi-

tattavissa oleviksi yksiköiksi. (Shcrøder ym. 2003, 37). Koin määrällisen tutkimuksen tuovan kai-

paamaani selkeyttä ajatuksiini ja tutkimuskohteeseeni, mutten näe tieteen tehtävää tiukan positivis-

tisesta näkökulmasta, vaan uskon sosiaalisen konstruktivismin tuovan yhteiskuntatieteen kokonai-

suuteen olennaisen osan. Kumpaakin tarvitaan. Objektiivisuutta ja arvovapaata tutkimusta korosta-

va positivismi ei ole muodissa nykyisessä yhteiskuntatieteessä. Post-positivistit ja kriittiset realistit 

näkevät todellisuuden rakentuvan intersubjektiivisesti ja korostavat tutkijan itsereflektiota. (Emt. 

179). Tutkimusasetelmani ja metodini ovat tyypillisiä yhteiskuntatieteellisen kvantitatiiviseen tut-

kimukseen ja positivistiseen tietokäsitykseen pohjautuvan tutkimusperinteeseen liittyvissä tutki-

muksissa. Kuitenkin tutkimuskohteeni ja -asetelmani kontekstualisoinnissa tukeudun myös huma-
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nistisesta taustasta ponnistavaan kulttuuritutkimusperinteeseen, joka on vaikuttanut esimerkiksi kä-

sityksiini yleisöstä ja vastaanottoprosessista.  

 

Kyselytutkimuksestani tuli täysin kvantitatiivinen ja deduktiivinen. Sen ilmeisin tarkoitus on empii-

rinen: kuvailla, vertailla ja osin selittääkin kohdettaan. Laadullisen tutkimuksen metodit olisivat 

kuitenkin tuoneet lisää syvyyttä tarkasteluun. Vähintään avoimet kysymykset etenkin median EU-

kuvaa kuvailevissa kysymyksissä olisivat voineet toimia paremmin kuin tarkoin määritellyt suljetut. 

Ensimmäinen multimetodinen vaihtoehto, jota pohdin, oli tehdä muutamia teemahaastatteluja, joi-

den kvalitatiivisen analyysin pohjalta olisi ollut mahdollista rakentaa kyselystä tarkasti kohdennettu 

ja tarkoituksenmukainen. Toisaalta pohdin teemahaastatteluja myös jatkotutkimusta varten. Ajatuk-

sena oli järjestää kyselyyn aiemmin vastanneista osalle kaksi medianseurantaviikkoa, joiden aikana 

osallistujien olisi katsottava vähintään yksi televisio- tai radiouutislähetys tai luettava yhden sano-

malehden uutisosastot päivässä. Tehtävää kontrolloitaisiin osallistujien uutispäiväkirjalla. Seuran-

nan, tai niin sanotun altistuksen, jälkeen osallistujille olisi järjestetty teemahaastattelut kyselyn ja 

uutismateriaalien sisältöihin liittyen. Ajan ja resurssien puutteen, tyypillisen laajan laadullisen tut-

kimuksen ongelman, vuoksi jouduin hylkäämään nämä ajatukset. Vielä toteutettavan rajoissa olisi 

ollut jatkotutkimukseen liitettävä määrällinen sisällönanalyysi tai laadullinen kehys- tai diskurssi-

analyysi rajatun ajanjakson EU-uutisoinnista.   

 

Niin kvantitatiivisella kuin kvalitatiivisellakin tutkimuksella on vahvuutensa ja heikkoutensa. Ne 

eivät kuitenkaan ole vastakkaisia, vaan toisiaan täydentäviä tieteenteon tapoja. Yhdistelemällä eri-

laisia metodeja kohteesta voidaan saada kokonaisempi kuva. Schrøder ym. (2003) lanseeraa termin 

diskursiivinen realismi, joka viittaa määrällisen ja laadullisen tutkimusperinteen konvergenssista 

muodostuvaan näkökulmaan kulttuurisesti rakentuneesta, mutta sellaisenaan havainnoitavissa ole-

vasta todellisuudesta. Sosiaalinen todellisuus on olemassa kielestä riippumatta, mutta tie saada tie-

tää jotakin tästä todellisuudesta käy kielen tai muun merkkijärjestelmän kautta (emt. 45). 

 

Laadulliset metodit olisivat toimineet omassa tutkimuksessani ikään kuin täydentävänä strategiana, 

ei lähtökohtaisesti tasavertaisina päämetodin kanssa. Silloin, kun useita metodeja käytetään alusta 

lähtien ensisijaisen aineiston keräämisessä ja analysoinnissa, Schrøder ym. (2003) puhuvat tutki-

muksen triangulaatiosta, joka viittaa siihen, että samaan tutkimuskohteeseen käytetään erilaisia me-

todeja, niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin, täydentämään metodien heikkouksia ja tarjoa-

maan kokonaisemman kuvan kohteesta. Kokonaisvaltainen tutkimus vaatii moninaiset lähteet, usei-
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ta tutkijoita ja erilaisia metodeja. (Emt. 350–356). Lopultakin tutkimus tarjoaa aina vain yhden ta-

van tarkastella kohdettaan. 

 

”Emme voi tutkia yleisöjä empiirisesti ilman, että samanaikaisesti puutumme tutkimaamme 

ilmiöön (…). Tutkimus ei esitä totuutta. Ainoa, mitä tutkija voi esittää, on tuloksensa tietty-

nä sosiaalisen todellisuuden konstruktiona, joka tarjoaa näkökulmia julkiseen ja ammatilli-

seen keskusteluun mediavälitteisen kommunikaation roolista senhetkisessä yhteiskunnassa.”    

(Emt. 16). 

 

Tutkimukseni voi toimia metodinvalinta- ja kategorisointiapuna tulevassa kvantitatiivis-

kvalitatiivisessa hybridissä tutkimuksessa. Nuorisossa ei ainakaan tarvitse pelätä tutkijan miellyttä-

miseen pyrkimistä, haluttujen vastausten hakemista, niin sanotusti alhaisten kulttuuristen makujen 

tai sosiaalisen käyttäytymisen peittelyä eikä moraalista vastaushierarkiaa, sillä heitä ei nolota vasta-

ta: ”En tiedä, eikä paljon kiinnosta.” 

 

6.2. Miten EU kiinnostavaksi? 

 

Käyttötarkoitustutkimuksessa on todistettu ytimekkyyden vaikutus viestin perillemenoon. Toisaalta 

sisällönvalinnan ja henkilökohtaisen kokemuksen välillä on looginen yhteys. (Schrøder ym. 2003, 

242). EU-uutisointi ei useinkaan ole monimutkaisten lähtökohtiensa ja sitä syrjivien uutiskriteerien 

vuoksi yksioikoista. Se on suoraan sanottuna tönkköä. Kun yleisöllä on lähtökohtaisesti tylsä käsi-

tys teemasta EU, se ei taatusti innosta seuraamaan saati hakemaan tietoa siitä. Median konvergenssi 

puolestaan kehittyy yhä vain kuluttajan oma-aloitteisuutta vaativampaan suuntaan. Televisiostakin 

on joissakin tulevaisuudenskenaarioissa tulossa pikkuhiljaa satunnaisen käyttämisen selailtava ja 

muuteltavissa oleva media (Negroponte, 1995, 49–50). Kun kuluttajalla on valinnanvapaus, miten 

yhteiskunnallisista ja poliittisista tärkeistä asioista, niiden muassa EU:sta, saataisiin niin kiinnosta-

via, että nuorikin yleisö kiinnittäisi niihin huomiota? 

 

”Koska taivas on sininen ja ruoho vihreää on vaikea kuvitella, miten muuten voisi ollakaan.” (Alas-

talo, 1996, 380). Näin kuvailee EU-kysymys, kansalainen ja tiedonvälitys -hankeen tutkija Marja 

Alastalo TV-uutisten arvioimisen vaikeutta. Katsojat saattavat kritisoida uutisointia, mutta pitävät 

sitä silti suhteellisen puolueettomana ja objektiivisena eivätkä osaa tehdä kuin pinnallisia muutos-
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ehdotuksia uutisten muotoon ja sisältöön. Edes oman kiinnostuksen puutteestaan he eivät syytä uu-

tisten tekijöitä. (Ema.). Tekijöiden asia ja etu on kuitenkin kiinnittää huomionsa tähän puutteeseen, 

vaikkei yleisö sitä heiltä vaatisikaan. 

 

Euroopan komissio (Euroopan komissio, 2006, 9) ehdottaa EU-uutisoinnin kehittämiseksi ”ihmis-

kasvojen antamista Euroopalle” eli inhimillisten näkökohtien liittämistä poliittiseen tiedotukseen, 

kansallisen, alueellisen ja paikallisen näkökulman esiin tuomista sekä uuden teknologian hyödyn-

tämisen. Viestintäpolitiikalla pyritään kannustamaan viranomaisia korkealaatuiseen ja tehokkaaseen 

viestintään ja yhteistyöhön viestimien kanssa. EU:n toimielimille vaaditaan lisää viestintävälineitä 

ja -kapasiteettia ja niitä patistetaan yhteistyöhön media-alan kanssa tiedon mukauttamisessa kansal-

liselle ja väestöryhmien tasolle. Tiedon muuntaminen käytännölliseksi ja sen kohdistaminen tiettyi-

hin kansanosiin onkin nähdäkseni tämänhetkisessä viestintäjärjestelmässä ainoa varteenotettava 

keino saada kansalaisia kiinnostumaan.  

 

Viranomaisviestinnän tehostamisella on sen hyvästä tarkoituksesta huolimatta negatiivinen kaiku 

EU-jäsenyysprosessin aikaiset viranomaisten tiedonvälityksen ohjailupyrkimykset (esim. Uskali, 

2008, 210) mielessä pitäen. Suomen korporatistinen perinne on antanut viranomaisille hyvin tilaa 

vaikuttaa, ja jopa ohjailla tiedonvälitystä, joskin viime aikoina on ollut nähtävissä muutosta kohti 

liberalistisempaa, ja näin myös vallanpitäjiä arvostelevampaan, suuntaan. 

 

Journalismin käytännön ja ammattikulttuurin sanotaan usein olevan syynä uutisoinnin erilaisiin 

puutteisiin (esim. Kivikuru, 1996a). Aiheet ja näkökulmat tulevat liian usein ylhäältä päättäjistä kä-

sin. Usein hyvää tarkoittavat julkiset kampanjat epäonnistuvat, koska ne eivät tarjoa tarpeeksi rele-

vanssia yleisön arkipäivään (Schrøder ym. 2003, 15). Samasta syystä nuori yleisö kokee yhteiskun-

nalliset ja poliittiset asiat uutis- ja ajankohtaisviestinnässä kaukaisiksi (Pietikäinen, 2001, 32) eivät-

kä ne näin herätä heissä kiinnostusta. Nuoret tunnistavat asiat kyllä tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi, 

mutteivät itse seuraa niitä tai osallistu niihin. Schrøder ym. esittävät Derviniin (1989, 69) viitaten 

vaihtoehtoista dialogista viestintämallia, joka tunnustaa sosiaalisten ilmiöiden suhteellisuuden ja 

riippuvaisuuden ihmisten erilaisista elämänolosuhteista. Tässä mallissa ihmiset erilaisista sosiaali-

sista ryhmistä nähdään aktiivisina jokapäiväisten totuuksien rakentajina. Nämä totuudet toimivat 

heidän jokapäiväisessä elämässään. (Schrøder ym. 2003, 15). Lähtökohta olisi siis aloittaa nuoresta 

yleisöstä ja rakentaa sieltä käsin heidän elämäntilanteisiinsa osuvampaa uutisointia.  
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Suuria teorioita ja hyviä ideoita, mutta miten niitä voisi toteuttaa käytännössä? Olisiko jonkinlainen 

Itsevaltiaat-tyyppinen EU-viihde mahdollinen? Vielä jäsenyysprosessin aikaan se ei ollut, sillä EU-

asioita pidettiin liian vakavana siihen (Kivikuru, 1996c), mutta ehkä nyt aika on jo otollinen, kun 

nuori yleisö ei ole ollut jäsenyysmyllyssä osallisena. Entä toimisiko esimerkiksi Poliisit tai Matka-

oppaat -tyyppinen multimediallinen tosi-TV-sarja MEPIT? Ehkä yleisöllä voisi olla jonkinlainen 

ajoittainen interaktiivinen yhteyskin sarjan todellisiin henkilöihin. Keskustelupalstoilla kävisi kuu-

ma keskustelu siitä, pitäisikö Mepin nyt äänestää kuluttajansuojalain puolesta vai sitä vastaan. Kuu-

lostaa utopistiselta, mutta ehkä tässä voi piillä jotakin uudenlaisen aktiivisen kansalaisuuden itua-

kin. Ainakin se on julkisen osallistumisen tapa, jonka tämän päivän nuoret tuntevat ja osaavat. 

 

Nuorta yleisöä ei tule näidenkään tulosten perusteella automaattisesti leimata kykenemättömäksi 

ymmärtämään oman elämänsä ulkopuolisia, monimutkaisia ja vaativia seikkoja. Niin tutkijoiden 

kuin toimittajakunnankin olisi pyrittävä välttämään ajatus siitä, että normaaliyleisö on tietämätön, 

välinpitämätön ja kykenemätön oppimaan uutta. Parempi lähtökohta joukkoviestinnän käytäntöjen, 

kuten myös tutkimuksen käytäntöjen, kehittämisessä on luottamus vastaanottajien moninaisiin ky-

kyihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Siksi esimerkiksi älyllisesti haastava poliittinen satiiri nuorek-

kaassa muodossa voisi olla yksi esimerkki tällaisesta yleisöä aliarvioimattomasta keinosta tuottaa 

yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa kiinnostavassa muodossa. 

 

Ottaen huomioon EU-journalismin ja sen kiinnostavuuden ongelmat voi esittää kysymyksen siitä, 

ovatko perinteiset osastojaot poliittisessa ja taloudellisessa journalismissa edelleen tarpeen. Usein 

nämä kaksi alaa kytkeytyvät toisiinsa niin tiiviisti, että niiden erotteleminen saa aikaan vain hajanai-

suutta. Entä tarvitaanko sitten erityistä EU-journalismia tai EU-uutisointiakaan? Eikö se voisi olla 

luonnollinen kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa koskevaa tietoa? 1990-luvulla eri 

tiedotusvälineet kokeilivatkin osastojakojen rikkomista ja uusia juttu- ja ohjelmatyyppejä huomat-

tuaan, etteivät EU-asiat istu oikein mihinkään entiseen osastoon luonnollisesti. Mörttinen (2000a, 

106) mainitsee esimerkiksi Aamulehden Eurooppa-sivut ja Yle TV 2:n Eurovi-ohjelmasarjan. Ne 

eivät kuitenkaan keränneet suosiota. Jos vanha ei toimi, ja uusi ei kiinnosta, on etsittävä asioiden 

uudenlaista yhdistelyä, esimerkiksi vakavien asioiden istuttamista viihdyttävään formaattiin. Toimi-

siko esimerkiksi fiktionaalinen lähestymistapa EU-uutisointiin paremmin kuin dokumentaarinen? 

Fiktio voisi tuoda uutisten maailman lähemmäksi nuorten vastaanottajien omaa maailmaa ja toisaal-

ta antaa liikkumavaraa subjektiivisuudelle. 
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Toisaalta EU-asiat kiinnostivat vähän enemmän ja hiukan suurempaa osaa tämän tutkimuksen vas-

taajista kuin politiikka. Tämä on rohkaisevaa, sillä EU-asioiden kautta heitä saataisiin ehkä kiinnos-

tumaan myös lähemmin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja politiikastakin. 
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KYSYMYSLOMAKE (Nuoret ja EU-tieto) 

Tuuli Ojakangas 25.1.2010 

 

Taustatiedot: 

Minkä alueen tiedotuksesta vastaat? 

 

Kuinka kauan olet toiminut aluetiedottajana? 

 

Nuoret ja EU-tieto 

Asteikolla 1-5, kuinka hyvin arvoisit suomalaisten 15–19-vuotiaiden nuorten EU-tietämystä 

yleisesti? (1=ei mitään tietoja, 2=vähäiset tiedot, 3=perustiedot unionin rakenteesta ja toiminnasta, 

4=hyvät tiedot unionin rakenteesta, toiminnasta, ja historiasta 5=erinomaiset tiedot unionista, sen 

rakenteesta, toiminnasta, historiasta, tavoitteista ja henkilöistä) 

 

Asteikolla 1-5, kuinka kiinnostuneita arvioisit suomalaisten nuorten olevan EU:hun liittyvistä 

asioista? 

(1=ei lainkaan kiinnostunut, 2=vähäistä kiinnostusta, 3=jonkin verran kiinnostusta, 4=kiinnostunut, 

5=erittäin kiinnostunut) 

 

Miten nuorille pääasiallisesti jaetaan tietoa EU:sta? (kouluopetus, EU-tiedotuksen vierailut, ta-

pahtumat, tiedotusmateriaali, internet jne.) 

 

Mitä nuorille jaettava EU-tieto pääasiallisesti koskee? (unionin rakenne, toiminta, historia, ta-

voitteet, henkilöt, koulutus- ja työelämätietous, yhteisyys ja identiteetti, ympäristö-, ulko- tai sisä-

politiikka jne.) 

 

Saavatko nuoret tarpeeksi tietoa EU:sta? 

 

Sisältääkö nuorille suunnattava EU:ta koskeva tieto EU-kritiikkiä? 
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Miten joukkoviestimet käsittelevät EU:ta? (Esittävätkö ne sen enemmän positiivisessa vai nega-

tiivisessa valossa? Ovatko viestinten esiinnostamat aiheet enimmäkseen merkittäviä vai pikkuseik-

koja? Käsitelläänkö suuria EU:ta koskevia asioita näyttävästi vai liian vähän? Antavatko viestimet 

ylipäätään tarpeeksi tietoa unionista? Vai antavatko ne sitä liikaa? Onko EU-uutisointi kiinnostavaa 

vai yksitoikkoista? Jne.) 
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Kysely EU-tiedonlähteistä nuorille 
Tuuli Ojakangas 
Tampereen yliopisto 
22.2.2010 
 
HYVÄ VASTAAJA 
 
Tämä kysely on osa tiedotusopin kandidaatin tutkielmaani, jota olen tekemässä Tampe-
reen yliopistossa. Tutkimukseni koskee nuorten ammattikoulu- ja lukioikäisten EU-
tiedonlähteitä ja erityisesti joukkoviestimien roolia tiedonlähteenä. Tulen analysoimaan 
vastauksia määrällisesti ja selvittämään niiden avulla tärkeimpiä tietokanavia sekä niiden 
jakaman tiedon laatua. Kyselyn loppuosa keskittyy selvittämään mielipiteitä EU-
uutisoinnista joukkoviestimissä ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Tämä tulee olemaan osa 
jatkotutkimustani ja pro gradu -tutkielmaa.  

 
Ole reilusti oma itsesi vastatessasi, sillä kysymyksissä haetaan omaa kokemustasi ja nä-
kökulmaasi asioista. Oikeaa tai väärä vastausta ei ole. Jos et löydä vastausvaihtoehdoista 
mielestäsi, kirjoita vastauksesi omin sanoin lyhyesti kohtaan muu, mikä. 
 
Kyselyyn vastataan nimettömänä. Jos olet halukas osallistumaan mahdollisesti syksyllä 
2010 järjestettävään jatkotutkimukseen liittyvään medianseurantajaksoon ja uuteen kyse-
lyyn tästä aiheesta, jätäthän yhteystietosi lomakkeen lopussa olevaan lipukkeeseen. 
 
Kiitos osallistumisestasi! 
 
 
 

 
Yhteystiedot: 
 
Tuuli Ojakangas 
Hikivuorenkatu 8–10 b 14 
33710 Tampere 
tuuli.ojakangas@uta.fi 
puh. 040–5891023  
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111 

 

 

 

Vastaa nimettömänä. Ympyröi vaihtoehdoista yksi. 
 
Taustatiedot: 
 
Syntymävuosi:_________ 
 
Sukupuoli: 

1) Nainen 
2) Mies 

 
Asuinkunta:___________________________________________________ 
 
Opintojen vaihe: 

1) Lukio vielä kesken 
2) Ammattikoulu vielä kesken 
3) Muu, mikä:________________________________________________ 

  
Asumismuoto: 

1) Yksin asuva 
2) Opiskelija-asuntola, soluasunto tai kimppakämppä 
3) Molempien vanhempien kanssa asuva 
4) Toisen vanhemman tai muun huoltajan kanssa asuva 
5) Avo- tai avioliitossa, ei lapsia 
6) Avo- tai avioliitossa, lapsia 

 
Harrastukset:_________________________________________________ 
 
Median käyttö: 
 

1. Mitä televisio-ohjelmia seuraat? Mainitse kolme eniten seuraamaasi ohjelmaa. 
1) En mitään 
2) Ohjelmien nimet: 

 
a)   ___________________________________________________ 

 
b)   __________________________________________________ 

 
c)   __________________________________________________ 

 
2. Mitä radiokanavaa kuuntelet? Mainitse kolme eniten kuuntelemaasi kanavaa. 

1) En mitään 
2) Kanavien nimet: 

 
a)   __________________________________________________ 

 
b)   __________________________________________________ 

 
c)   __________________________________________________ 
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3. Mitä painettuja sanoma- ja aikakauslehtiä luet? Mainitse kolme eniten lukemaasi 
sanoma- ja aikakauslehteä. 
1) En mitään 
2) Sanomalehtien nimet: 

 
a)   __________________________________________________ 

 
b)   __________________________________________________ 

 
c)   __________________________________________________ 

 
3) Aikakauslehtien nimet: 

 
a)   __________________________________________________ 

 
b)   _________________________________________________ 

 
c)   ___________________________________________________ 

 
4. Mitä televisio-ohjelmia katsot internetistä? Mainitse kolme eniten seuraamaasi oh-

jelmaa. 
1) En mitään 
2) Ohjelmien nimet: 

 
a)   __________________________________________________ 

 
b)   __________________________________________________ 

 
c)   __________________________________________________ 

 
5.  Mitä radiokanavia kuuntelet internetistä? Mainitse kolme eniten kuuntelemaasi 

kanavaa. 
1) En mitään 
2) Kanavien nimet: 

 
a) ___________________________________________________ 

 
b) ___________________________________________________ 

 
c) __________________________________________________ 

 
6. Mitä sanoma- ja aikakauslehtiä luet internetistä? Mainitse kolme eniten lukemaasi 

lehteä. 
1) En mitään 
2) Sanomalehtien nimet: 

 
a) __________________________________________________ 

 
b) _________________________________________________ 
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c) __________________________________________________ 

 
3) Aikakauslehtien nimet: 

 
a) __________________________________________________ 

 
b) __________________________________________________ 

 
c) ___________________________________________________ 

 
7. Kuinka usein seuraat television uutis- ja ajankohtaisohjelmia (esim. televisiouuti-

set, A-studio, Ajankohtainen kakkonen, 45 minuuttia tms.)? 
1) Päivittäin 
2) Pari kertaa viikossa 
3) Kerran viikossa 
4) Kerran kahdessa viikossa 
5) Kerran kuukaudessa 
6) Harvemmin 

 
8. Kuinka usein seuraat radion uutis- ja ajankohtaisohjelmia (esim. radiouutiset, Ylen 

Ajankohtainen ykkönen, Radio Novan Meillä ja maailmalla tms.)? 
1) Päivittäin 
2) Pari kertaa viikossa 
3) Kerran viikossa 
4) Kerran kahdessa viikossa 
5) Kerran kuukaudessa 
6) Harvemmin 

 
9. Kuinka usein luet sanomalehtiä ja uutis- ja ajankohtaisaiheita sisältäviä aikakaus-

lehtiä (esim. Suomen kuvalehti, Tiede, Talouselämä tms.)? 
1) Päivittäin 
2) Pari kertaa viikossa 
3) Kerran viikossa 
4) Kerran kahdessa viikossa 
5) Kerran kuukaudessa 
6) Harvemmin 

 
10. Kuinka usein katsot televisio-ohjelmia internetissä? 

1) Päivittäin 
2) Pari kertaa viikossa 
3) Kerran viikossa 
4) Kerran kahdessa viikossa 
5) Kerran kuukaudessa 
6) Harvemmin 

 
11. Kuinka usein kuuntelet radio-ohjelmia (ei musiikki) internetissä? 

1)   Päivittäin 
2)   Pari kertaa viikossa 
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3)   Kerran viikossa 
4)   Kerran kahdessa viikossa 
5)   Kerran kuukaudessa 
6)   Harvemmin 

 
12. Kuinka usein luet sanomalehtiä ja uutis- ja ajankohtaisaiheita sisältäviä aikakaus-

lehtiä (esim. Suomen kuvalehti, Tiede, Talouselämä tms.) internetissä? 
1)   Päivittäin 
2)   Pari kertaa viikossa 
3)   Kerran viikossa 
4)   Kerran kahdessa viikossa 
5)   Kerran kuukaudessa 
6)   Harvemmin 

 
EU-tiedot: 
 

13. Miten hyvin arvioit tuntevasi EU:n rakenteen, toiminnan, historian, tavoitteet ja hen-
kilöt? 
1) ei mitään tietoja 
2) vähäiset tiedot 
3) perustiedot unionin rakenteesta ja toiminnasta 
4) hyvät tiedot unionin rakenteesta, toiminnasta ja historiasta 
5) erinomaiset tiedot unionin rakenteesta, toiminnasta, historiasta, tavoitteista ja 

henkilöistä 
 

14.  Miten hyvin arvioit tietäväsi, miten EU vaikuttaa juuri sinun elämääsi? 
1) en ollenkaan 
2) jonkin verran 
3) suurin piirtein 
4) hyvät tiedot 
5) erinomaiset tiedot 

 
15. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 

1) en ollenkaan 
2) hyvin vähän 
3) jonkin verran 
4) melko kiinnostunut 
5) erittäin kiinnostunut 

 
 

16. Kuinka kiinnostunut olet EU:hun liittyvistä asioista? 
1) en ollenkaan 
2) hyvin vähän 
3) jonkin verran 
4) melko kiinnostunut 
5) erittäin kiinnostunut 
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Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto. Huom. EU-tiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa, johon 
Euroopan unioni tavalla tai toisella liittyy. 
 
EU-tiedonlähteet:  
 

17. Mistä saat EU:hun liittyvää tietoa? 
1) Koulusta 
2) Joukkoviestimistä (televisio, radio, lehdet) 
3) Internetistä 
4) Kavereilta 
5) Vanhemmilta 
6) Muualta, mistä: 

_____________________________________________________ 
 

18. Mistä saat eniten EU:hun liittyvää tietoa? 
1) Koulusta 
2) Joukkoviestimistä (televisio, radio, lehdet) 
3) Internetistä 
4) Kavereilta 
5) Vanhemmilta  
6) Muualta, mistä: 

____________________________________________________ 
 

19. Vastaa tähän vain jos valitsit vaihtoehdon 3 kysymyksissä 17 ja/tai 18. Minkälaista 
EU-tiedon saamisesi internetistä on? 
1) Oma-aloitteista tiedonhakua 
2) Tiedonhakua koulutunneilla 
3) Television katselua 
4) Radion kuuntelua 
5) Sanoma- ja aikakauslehtien lukemista 
6) Sosiaalisten medioiden (Facebook, IRC, Myspace, Youtube jne.) käyttöä 
7) Keskustelupalstojen lukemista (Suomi24, joukkotiedotusvälineiden keskustelu-

palstat tms.) 
8) Muuta, mitä: 

_____________________________________________________ 
 

20. Mikä joukkoviestin on sinulle tärkein EU-tiedon lähde? 
1) Televisio 
2) Radio 
3) Sanomalehdet 
4) Aikakauslehdet 
5) Internet 

 
21. Jos valitsit vaihtoehdon 5, mistä internetin alueilta saat eniten EU-tietoa? 

1) Televisiokanavien nettisivuilta 
2) Radiokanavien nettisivuilta 
3) Sanoma- ja aikakauslehtien nettisivuilta 
4) Sosiaalisista medioista (Facebook, IRC, Myspace, Youtube jne.) 
5) Keskustelupalstoilta (Suomi24, joukkotiedotusvälineiden keskustelupalstat tms.) 
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6) EU:n toimijoiden (esim. komissio, parlamentti), EU-tiedotuksen tai EU:sta kiin-
nostuneiden järjestöjen ja yhteisöjen tms. nettisivuilta 

7) Muualta, mistä: 
______________________________________________________ 

 
22. Kuinka paljon saat tietoa EU:sta? 

1) Liian vähän 
2) Sopivasti 
3) Liikaa 

 
23. Mitä saamasi EU-tieto yleensä koskee? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. 

1) Matkustaminen EU:ssa 
2) EU:n toiminta (hankkeet, vaikutukset, päätökset jne.) 
3) EU:n rakenne ja toimijat (komissio, parlamentti, neuvosto, tuomioistuimet ja nii-

den suhteet) 
4) EU:n historia 
5) EU:n tavoitteet ja tulevaisuus 
6) EU-poliitikot 
7) EU:n laajentuminen ja integraatio 
8) EU:n talous (budjetti, kaupankäynti ym.) 
9) Tulonsiirrot EU:ssa (verotus, EU-maksut, tukipolitiikka ym.) 
10) Koulutus- ja työelämätieto sekä työnhaku EU:ssa 
11) EU-kansalaisuus ja identiteetti 
12) EU:n ympäristöpolitiikka (päästökysymykset, ympäristönsuojelu ym.) 
13) EU:n ulkopolitiikka (turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, suhteet muihin maihin 

tms.) 
14) EU:n sisäpolitiikka (esim. sosiaalipolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, elinkeinopo-

litiikka, eläinsuojelukysymykset, elintarviketurvallisuus ym.) 
15) EU-lainsäädäntö (direktiivit, asetukset) 
16) Ihmisoikeudet ja sananvapaus 
17) Kulttuuri EU:ssa (esim. taide, tiede, kirjallisuus, musiikki, nuorisokulttuurit) 
18) Ihmiset ja arkielämä EU:ssa 
19) Muut jäsenmaat 
20) Muu, mikä: 

_____________________________________________________ 
 

24. Mitä joukkoviestimistä (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) 
saamasi EU-tieto koskee? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. 
1) Matkustaminen EU:ssa 
2) EU:n toiminta (hankkeet, vaikutukset, päätökset jne.)  
3) EU:n rakenne ja toimijat (komissio, parlamentti, neuvosto, tuomioistuimet ja nii-

den suhteet) 
4) EU:n historia 
5) EU:n tavoitteet ja tulevaisuus 
6) EU-poliitikot 
7) EU:n laajentuminen ja integraatio 
8) EU:n talous (budjetti, kaupankäynti ym.) 
9) Tulonsiirrot (verotus, EU-maksut, tukipolitiikka ym.) 
10) Koulutus- ja työelämätieto sekä työnhaku EU:ssa 
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11) EU-kansalaisuus ja identiteetti 
12) EU:n ympäristöpolitiikka (päästökysymykset, ympäristönsuojelu ym.) 
13) EU:n ulkopolitiikka (turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, suhteet muihin maihin 

tms.) 
14) EU:n sisäpolitiikka (esim. sosiaalipolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, elinkeinopo-

litiikka, eläinsuojelukysymykset, elintarviketurvallisuus ym.) 
15) EU-lainsäädäntö (direktiivit, asetukset) 
16) Ihmisoikeudet ja sananvapaus 
17) Kulttuuri (esim. taide, tiede, kirjallisuus, musiikki, nuorisokulttuurit) 
18) Ihmiset ja arkielämä EU:ssa 
19) Muut jäsenmaat 
20) Muu, mikä: 

___________________________________________________ 
 
 
Ympyröi yksi vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa sinun näkemystäsi. Jätä kyseinen kohta 
vastaamatta, jos et koe saavasi mitään tietoa EU:sta kysyttävää kanavaa pitkin. 
 
1= erittäin kielteistä 
2= jokseenkin kielteistä 
3= kumpaakin 
4= jokseenkin myönteistä 
5= erittäin myönteistä 

 
 

25. Onko saamasi EU-tieto pääosin 
EU-kielteistä        1          2          3          4          5          EU-myönteistä? 
 

26. Onko joukkoviestimistä (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) 
saamasi EU-tieto pääosin 
EU-kielteistä        1          2          3          4          5          EU-myönteistä? 

 
27. Onko internetistä muutoin kuin joukkoviestimien jutuista saamasi EU-tieto pääosin 

EU-kielteistä        1          2          3          4          5          EU-myönteistä? 
 

28. Onko saamasi EU-tieto yleensä 
Tylsää                   1           2          3          4          5          Kiinnostavaa? 
 

29. Onko joukkoviestimistä (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) 
saamasi EU-tieto pääosin 
Tylsää                   1          2          3          4          5          Kiinnostavaa? 

 
30. Onko internetistä muutoin kuin joukkoviestimien jutuista saamasi EU-tieto pääosin 

Tylsää                   1          2          3          4          5          Kiinnostavaa? 
 

31. Sisältääkö saamasi EU-tieto yleensä kritiikkiä (EU:ta arvostelevaa tietoa)? 
Ei ollenkaan           1          2          3          4          5          Paljon 
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32. Sisältääkö joukkoviestimistä (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -
sivut) saamasi EU-tieto kritiikkiä (EU:ta arvostelevaa tietoa)? 
Ei ollenkaan           1          2          3          4          5          Paljon 

 
33. Sisältääkö internetistä muutoin kuin joukkoviestimien jutuista saamasi EU-tieto kri-

tiikkiä (EU:ta arvostelevaa tietoa)? 
Ei ollenkaan           1          2          3          4          5          Paljon 
 

34. Oletko hakenut oma-aloitteisesti tietoa EU:sta? 
1) En koskaan 
2) Silloin tällöin (noin kerran kuussa) 
3) Usein (viikoittain) 
 

35. Oletko tekemisissä EU-asioiden kanssa koulun ulkopuolella? 
1) En koskaan 
2) Silloin tällöin (noin kerran kuussa) 
3) Usein (viikoittain) 

 
36. Minkälaisista EU:hun liittyvistä asioista tahtoisit tietää enemmän? 

1) En mistään 
2) Matkustaminen EU:ssa 
3) EU:n toiminta (hankkeet, vaikutukset, päätökset jne.)  
4) EU:n rakenne ja toimijat (komissio, parlamentti, neuvosto, tuomioistuimet ja nii-

den suhteet) 
5) EU:n historia 
6) EU:n tavoitteet ja tulevaisuus 
7) EU-poliitikot 
8) EU:n laajentuminen ja integraatio 
9) EU:n talous (budjetti, kaupankäynti ym.) 
10) Tulonsiirrot (verotus, EU-maksut, tukipolitiikka ym.) 
11) Koulutus- ja työelämätieto sekä työnhaku EU:ssa 
12) EU-kansalaisuus ja identiteetti 
13) EU:n ympäristöpolitiikka (päästökysymykset, ympäristönsuojelu ym.) 
21) EU:n ulkopolitiikka (turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, suhteet muihin maihin 

tms.) 
14) EU:n sisäpolitiikka (esim. sosiaalipolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, elinkeinopo-

litiikka, eläinsuojelukysymykset, elintarviketurvallisuus ym.) 
15) EU-lainsäädäntö (direktiivit, asetukset) 
16) Ihmisoikeudet ja sananvapaus 
17) Kulttuuri (esim. taide, tiede, kirjallisuus, musiikki, nuorisokulttuurit) 
18) Ihmiset ja arkielämä EU:ssa 
19) Muut jäsenmaat 
20) Muu, mikä: 

_____________________________________________________ 
 
Yhteiskunnallinen aktiivisuus: 
 

37. Oletko tai oletko ollut mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa? 
1) En ollenkaan 
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2) Yhdistyksessä tai järjestössä (ei-poliittinen, esim. harrastus tai hyväntekeväi-
syys) 

3) Aatteellisessa yhdistyksessä, järjestössä tai puolueessa (poliittinen) 
4)  Muussa, missä: 

_____________________________________________________ 
 

38. Pyritkö vaikuttamaan yhteiskuntaan omalla toiminnallasi? 
1) Kyllä 
2) En 
3) En vielä, mutta tulevaisuudessa tahtoisin vaikuttaa 

 
39. Osallistutko yhteiskunnalliseen keskusteluun (esim. keskustelupalstoilla, koulussa, 

kavereiden tai vanhempien kanssa)? 
1) En koskaan tai hyvin harvoin 
2) Silloin tällöin (noin kerran kuussa) 
3) Usein (viikoittain) 

 
EU-asenteet: 
 
Valitse yksi vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa näkemystäsi. Jos sinulla ei ole mielipidettä, 
jätä kyseinen kohta tyhjäksi. 
 
1= erittäin huono 
2= melko huono 
3= ei hyvä eikä huono 
4= melko hyvä 
5= erittäin hyvä 
 

40. Onko EU-jäsenyys mielestäsi 
Huono          1          2          3          4          5          Hyvä? 
 

41. Miten suhtaudut EU:n laajentumiseen? 
Vastustan     1          2          3          4          5          Kannatan 
 

42. Miten suhtaudut EU:n yhtenäistymiseen (jäsenmaiden kiinteämpi sitoutuminen 
unioniin)? 
Vastustan     1          2          3          4          5          Kannatan 
 

 
Valitse yksi vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa näkemystäsi. 
 
1= täysin riittämätöntä 
2= jokseenkin riittämätöntä 
3= ei mielipidettä 
4= jokseenkin riittävää 
5= täysin riittävää 
 
EU-uutisointi: 
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43. Joukkoviestimien (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) EU-
uutisointi on 
Riittämätöntä          1          2          3          4          5          Riittävää 

 
44. Joukkoviestimien (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) EU-

uutisointi on 
Kritiikitöntä              1          2          3          4          5          Kriittistä 
 

45. Joukkoviestimien (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) EU-
uutisointi on 
Yksipuolista             1          2          3          4          5         Monipuolista 
 

46. Joukkoviestimien (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) EU-
uutisointi on 
Puolueellista       1           2           3           4           5           Puolueetonta 
 

47. Joukkoviestimien (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) EU-
uutisointi on 
Hyödytöntä          1            2           3           4           5           Hyödyllistä 

 
48. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että EU on 
Turha                 1            2           3           4            5          Tarpeellinen 

 
49. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että EU on 
Toimimaton              1            2           3           4            5          Toimiva 

 
50. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että EU on 
Tylsä                   1            2           3            4           5          Kiinnostava 

 
51. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että EU on 
Epärehellinen       1             2           3            4           5          Rehellinen 

 
52. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että politiikka yleensä on 
Turhaa               1              2           3            4           5          Tarpeellista 
 

53. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 
ymmärtää, että politiikka yleensä on 
Toimimatonta       1              2           3            4           5          Toimivaa 

 
54. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että politiikka yleensä on 
Tylsää              1              2           3            4           5          Kiinnostavaa 
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55. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 
ymmärtää, että politiikka yleensä on 
Epärehellistä        1              2           3            4           5          Rehellistä      

 
56. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että demokratia on 
Turhaa               1               2           3            4           5         Tarpeellista 

 
57. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että demokratia on 
Toimimatonta      1               2            3            4           5          Toimivaa 

 
58. Joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) antavat 

ymmärtää, että demokratia on 
Tylsää     1           2              3              4              5              Kiinnostavaa 

 
59. Ovatko joukkoviestimet (televisio, radio, lehdet ja niiden nettiohjelmat ja -sivut) vai-

kuttaneet omaan ajatteluusi yhteiskunnallisesta osallistumisesta (vaikuttaminen yh-
teiskunnassa, yhteiskunnallinen keskustelu, yhdistys-, järjestö- tai puoluejäsenyys 
tms.)? 
Lannistaneet      1          2          3           4            5              Innostaneet 

 
 

60. Saavatko nuorten näkökulmat joukkoviestimien (televisio, radio, lehdet ja niiden net-
tiohjelmat ja -sivut) EU-uutisoinnissa tilaa 
1) Liian vähän 
2) Sopivasti 
3) Liikaa? 

 
 
 
 
 
 
Suuri kiitos vastauksestasi! 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Jos olet halukas osallistumaan mahdollisesti syksyllä 2010 järjestettävään medianseuran-
tajaksoon ja jatkokyselyyn teemaan liittyen, jätäthän yhteystietosi tähän, kiitos! 
 
Nimi:_________________________________________________________ 
 
Sähköposti:____________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:________________________________________________ 
 

 

 

 


