
MITÄ JA MIKSI JUURI NYT?

MITEN JA KENEN KANSSA?

VAIKUTTAVUUS, TIEDON HYÖDYNTÄMINEN

Mitä seuraavaksi?

Kuka määrittää, miten julkisessa
keskustelussa puhutaan politiikasta?

Vallan virrat - media politiikan alustana ja tekijänä
Anu Koivunen, Eetu Mäkelä

2000-luvulla sosiaalisen median nousun myötä journalistinen media on 
menettänyt asemansa ainoana julkisuuden kenttänä. Samalla se on 
säilyttänyt vahvan aseman julkisen keskustelun jäsentäjänä. 
Tätä taustaa vasten hanke luotaa suomalaisen poliittisen julkisuuden 
valtarakenteita ja journalistisen median muuttuvaa roolia politiikan 
areenana ja toimijana. Se vastaa kysymyksiin siitä, kuka Suomessa 
pääsee määrittämään keskustelunaiheet ja kielen, miten keskustelut 
kehystetään, ja miten tämä on muuttunut toimintaympäristön muuttuessa.

Tutkimus tarkastelee suomalaisia mediakeskusteluja ja vallan 
verkostoja kolmen aiheen kautta: alkoholipolitiikka, perhepolitiikka sekä 
valtion ja yritysten väliset suhteet. Ydinaineistonaan se käyttää 
Yleisradion, Helsingin Sanomien ja Alma Median uutissisältöjä koko 
2000-luvun ajalta. 
Laskennallisia ja laadullisia menetelmiä yhdistäen hanke louhii ja 
analysoi aineistoista toimijoiden verkostoja, seuraa keskustelujen 
kulkua ja kehystyksiä ja vertaa näitä sekä aiheiden välillä että ajassa. 

Hanke tuottaa tutkittua tietoa suomalaisen poliittisen julkisuuden
toiminnasta ja muutoksesta. Vallan virtojen parempi ymmärrys palvelee
sekä mediaa, poliittisia toimijoita että kansalaisia. 
Hanke auttaa myös arvioimaan, kuinka journalistinen media käyttää
valtaa ja kuinka hyvin se palvelee demokraattista keskustelua.

Syksyllä 2019 hanke tekee aineistotyötä ja testaa menetelmiä. 
Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuonna 2020.

2000-luku on hankkeelle hedelmällinen tutkimusympäristö sekä polittisten
tapahtumien että median murroksen suhteen.
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SDP:n edellinen vaalivoitto. Presidentti Tarja
Halonen valitaan uudelleen.

2008 Finanssikriisi

2008 Poliittinen keskustelu
alkoholimainonnasta alkaa
(→ 2015).

2008 Stora-Enso
Laki valtion
omistajapolitiikasta
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2004 Alkoholiveron
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2004 Keskustelu
yleisestä
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2012 Keskustelu
kotihoidontuen
leikkaamisesta

2013 Perhepoliittista 
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valmistellaan, mutta 
se perutaan

2013 Arctia Shipping
Talvivaara (→ 2018)

2015-2016 
Päivähoito-
oikeutta
rajoitetaan

2018 
Alkoholipolitiikan
kokonaisuudistus

2017-2018 
Perhepoliittista
uudistusta valmistellaan, 
mutta se perutaan
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Youtube
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“Journalistisen median kriisi”
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Helsingin Sanomat tiedottaa
liikevaihtonsa kasvusta

1998 Sonera
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Ensimmäiset
ohjeet valtion
omistajaoh-
jauksesta

Hanke lähtee olettamasta, jossa journalistinen media yhä toimii keskeisenä
poliittisen keskustelun jäsentäjänä. Hankkeen aikana olettama tarkistetaan.

Poliittisen julkisen keskustelun virrat


