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Tässä tutkimusmuotoisessa opinnäytetyössä tarkastelen diskurssianalyysin keinoin vuo-
den 2020 aikana suomalaisissa medioissa julkaistuja uutisia, joiden aiheena on ilmaston-
muutos. Etsin näin vastausta tutkimuskysymykseeni ”miten suomalainen uutismedia puhuu 
ilmastonmuutoksesta vuonna 2020 ja minkälaisia viestejä se välittää”. 
 
Kartoitan tietoperustassani ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ilmiönä ja pohdin siihen 
liittyvää uutisointia ja sen erityishaasteita. Lisäksi määrittelen uutisen journalismin perusjut-
tutyyppinä ja pohdin median vastuuta yleisöä ja yhteiskuntaa kohtaan. 
 
Tutkimusmenetelmäni on laadullinen diskurssianalyysi, sillä haluan ensisijaisesti tutkia kie-
len välittämiä merkityksiä. Diskurssianalyysi on tutkimusmenetelmänä tutkijan tulkinnasta 
riippuvainen, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. 
 
Aineistoni on kerätty aikavälillä 1.2-7.10.2020 Helsingin Sanomista, Ilta-Sanomista sekä 
Ylestä ja koostuu yhteensä 67 uutisesta. Tarkempaan analyysiin valitsin tapauskohtaisesti 
53 uutista, joita analysoin havainnoiden ja vertailemalla niitä keskenään. Näin etsin niistä 
diskursseihin viittaavia merkkejä, joita edelleen vertailin keskenään. Aineistostani hahmotin 
lopulta neljä keskenään keskustelevaa diskurssia. 
 
Tässä opinnäytetyössä tehdyt havainnot viittaavat siihen, että suomalaista ilmastokeskus-
telua leimaa mediassa vastakkainasettelu ja vahva puolien hakeminen. Uutismediat voisi-
vat hyötyä rakentavasta otteesta ja yhteisistä linjoista, joiden pohjalta rakentaa yhtenäistä, 
pitkälle katsovaa ilmastouutisointia. Ilmastonmuutoksesta kuitenkin uutisoidaan runsaasti, 
joka on hyvä aiheen yhteiskunnallisen merkittävyyden kannalta. Ilmastonmuutos koskettaa 
meistä jokaista. 
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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos koskettaa meistä jokaista. Sen vaikutukset ulottuvat maapallolla kaikkialle 

aina korkeimpien vuorien jäähuipuilta, valtamerien syvänteisiin asti. Ilmastonmuutos uh-

kaa koko ekosysteemiä ja sen tasapainoa. Ilmastonmuutos on kiihtynyt ihmisen toiminnan 

myötä ja ihmisellä on myös valta toimillaan hillitä sen etenemistä. Tämänhetkinen tiede 

uskoo, että ilmastonmuutos eli ilmaston lämpeneminen on mahdollista rajata 1,5 astee-

seen. Mikäli maapallon keskilämpötila nousee yli tämän 1,5 asteen, kuten nykyisillä elinta-

voillamme on odotettavissa, ovat seuraukset katastrofaalisia. (IPCC 2018.) 

 

Miten ihmeessä käsitellä näin uhkaavaa ja massiivista aihetta sortumatta sen alle? 

Olemme alkaneet puhua ilmastoahdistuksesta, jota median uutisointi aiheesta herättää. 

Uutisointia ei kuitenkaan voi lopettaa tai alkaa kaunistelemaan. Kuten Julkisen sanan neu-

vosto on Journalistin ohjeissaan (2013) linjannut, media on vastuussa yleisölleen. Ylei-

söllä on oikeus saada tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Media ei siis voi lannistua 

abstraktin uutisaiheen edessä, vaan sen pitää kehittää itseään ja toimintatapojaan, jotta 

ilmastonmuutoksesta on saatavilla todenmukaista, samaistuttavaa ja kiinnostavaa tietoa. 

 

Ilmastonmuutos on vakiintunut osaksi päivittäistä uutisvirtaa. Vähitellen alkaa hahmottua 

kuva siitä, minkälaisen aseman media ottaa ilmastokeskustelussa. Tämä opinnäytetyö ky-

syy, millä äänellä media puhuu ilmastonmuutoksesta tänä päivänä ja millaisia diskursseja 

se välittää. Haluan selvittää, millaista uutisointi on ja millaista todellisuutta se rakentaa 

meille ilmastonmuutoksesta. Aihe on yhteiskunnallisesti enemmän kuin merkittävä, joten 

on ensisijaisen tärkeää kohdistaa katse median representaatioon. Tätä tutkimalla voimme 

pohtia sitä, miten median tulisi kehittää uutisointiaan. Lisäksi se antaa työkaluja toimitta-

jille käsitellä ilmastonmuutosta osana laajempaa kontekstia. Myös yleisön on hyvä ymmär-

tää median taustalla vaikuttavia tekijöitä, jotka muovaavat uutisia ja näin saamaamme tie-

toa.  

 
 
1.1 Tutkimuskysymys 

Tässä opinnäytetyössä etsin diskurssianalyysin keinoin vastausta kysymykseen, miten 

suomalainen uutismedia puhuu ilmastonmuutoksesta vuonna 2020 ja minkälaisia viestejä 

se välittää. 

 

Kuten tutkimuskysymyksestä käy ilmi, rajaan kysymystäni ensisijaisesti ajallisesti. Tarkas-

telujaksoni kohdistuu vuoteen 2020, sillä tavoitteena on tutkia ajankohtaista, nyt tapahtu-
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vaa ilmiötä ja saada tuoretta tietoa. Tutkimuskysymykseni sisältää myös kaksi muuta tär-

keää rajausta, eli katseeni kohdistumisen suomalaiseen mediakenttään, tarkemmin uuti-

siin.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja hyödyt 

Tutkimukseni tavoite on laadullisen diskurssianalyysin keinoin selvittää, miten suomalai-

nen uutismedia puhuu ilmastonmuutoksesta vuonna 2020 ja minkälaisia viestejä se välit-

tää yleisölleen. Vastaamalla tähän kysymykseen, uskon voivani selvittää laajempaa kuvaa 

siitä millaisena ilmastonmuutos meille näyttäytyy mediassa. Tähän vastatakseni tarkaste-

len sitä, minkälaisissa tilanteissa ja millä keinoin ilmiöstä puhutaan. Tavoitteeni on proses-

sin myötä kasvattaa omaa ammatillista ymmärrystäni ja osaamistani, sekä tarjota tarttu-

mapintaa muillekin aiheesta kiinnostuneille. 

 

Ilmastonmuutoksesta uutisointi on jo nykyisellään hyvin näkyvää, kuten myös siitä käytävä 

julkinen keskustelu. Medialla on merkittävä rooli julkisen keskustelun sävyn kannalta. Sel-

laiset uuden ajan käsitteet kuten ilmastoahdistus kertovat osaltaan tarinaa siitä, mihin 

suuntaan media on ilmastokeskustelua kuljettanut, ja millaista tietoa se on yleisölleen an-

tanut. En väitä, että media yksin on vastuussa julkisesta keskustelusta, mutta sillä on par-

haimmillaan väylä kuratoida keskustelua faktoilla ja tutkimustiedolla.  

 

Tämä tutkimus valottaa sitä, minkälaiseen sävyyn media puhuu ilmastonmuutoksesta ja 

mitkä diskurssit nostetaan toistuvasti julkisen keskustelun pöydälle. Näin tutkimukseni an-

taa myös työkaluja ymmärtää nyt ja tulevaisuudessa ajankohtaista uutisaihetta ja sen mo-

nimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Median ammattilaisten itsensä on hyvä tiedostaa laa-

jempi mittakaava uutisoinnilleen ja nähdä millaista kokonaiskuvaa he ovat rakentamassa. 

Yleisölle puolestaan on ensisijaisen tärkeää ymmärtää se, miten valikoivaa median huo-

mio on.  

 

Tämä tutkimuksen tavoitteena on siis, paitsi laajentaa omaa osaamistani, niin tarjota sekä 

aiheesta kiinnostuneelle yleisölle taustaa ja ymmärrystä medialukuun, että aiheesta jo kir-

joittaville toimittajille perspektiiviä omaan työhönsä. Aiheeseen perehtymättömille toimitta-

jille tai toimittajaopiskelijoille tämä tutkimus toimii nopeana perehdytyksenä ilmastonmuu-

tokseen uutisaiheena. Tavoitteena on myös tuottaa mahdollisimman tuoretta tietoa tutkit-

tavasta ilmiöstä. 
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2 Ilmastonmuutos uutisaiheena 

“With the capacity to represent the world in signs and symbols comes the capacity to 

change it, which, as it happens, is also the capacity to destroy it” (Kolbert 2014, 258). 

 

Tässä luvussa kerron ympäristöjournalismista ja siihen liittyvistä keskeisistä käsitteistä. 

Määrittelen ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen ilmiönä ja pohdin sitä uutisaiheena. 

Luvun tarkoitus on selkeyttää ympäristöjournalismin pariin kuuluvaa ilmastouutisoinnin kä-

sitettä ja kartoittaa sen uniikkia roolia osana nykypäivän mediamaisemaa.  

 

Opinnäytetyön aiheeseen liittyy olennaisesti myös ilmastoahdistuksen käsite, jota pyrin 

avaamaan. Ilmastoahdistus on suhteellisen tuore käsite, joka liittyy ilmastouutisten ylei-

sössä herättämiin tuntemuksiin. Pohdin ilmastoahdistuksen ja median suhdetta oman ai-

heeni näkökulmasta. 

 

Tutkimuskysymykseeni, ”miten suomalaisissa uutismedioissa puhutaan ilmastonmuutok-

sesta vuonna 2020 ja minkälaisia viestejä se välittää”, liittyy mielestäni olennaisesti juuri 

se, miten uutiset vaikuttavat yleisöön. Tavoitteeni on, että opinnäytetyön lukija hahmottaa 

lopulta, miten uutisointi rakentaa ympäristöämme ja käsityksiämme siitä. Ilmastouutisoin-

nin kohdalla media luo kielellä meille kuvaa globaalista sarjasta tapahtumia, jotka vaikutta-

vat meihin monella eri tasolla. Toimittajan rooli on vastuullinen. Uutisoinnillaan toimittajat 

rakentavat ympäristöään ja luovat diskursseja, joita yleisö heijastaa eteenpäin omassa 

elämässään ja sosiaalisessa verkossaan. Medialla on tässä suhteessa valta päättää mihin 

sävyyn yleisö aiheesta keskustelee, jos keskustelee. 

 

Ilmastouutisoinnista itsestään on verrattain vähän suomenkielistä tietoa. Ilmastonmuutok-

sesta puolestaan on tarjolla monialaista, kattavaa tutkimustietoa. Tämä luku tarjoaa ly-

hyen perehdytyksen aiheesta kiinnostuneille ja toimittajaopiskelijoille se toimii hyvänä 

alustuksena aiheeseen.  

 

2.1 Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ja sen hillitseminen 

 

Ilmastonmuutos käsitetään yleisesti merkittäväksi, pitkän aikavälin muutokseksi globaa-

lissa tai paikallisessa ilmastossa. Muutokset voivat näkyä monin eri tavoin, esimerkiksi 

lämpötiloissa. Tarkastelun aikaväli voi vaihdella suuresti, vuosikymmenistä miljooniin vuo-

siin. Muutokset voivat johtua maapallon sisäisistä prosesseista tai reaktiona ulkoisiin teki-

jöihin -kuten ihmisen toimiin. Tässä opinnäytetyössä, ilmastonmuutoksella viitataan ihmi-
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sen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Ei siis maapallolla esiintyvään luonnolliseen il-

maston vaihteluun kuten jääkausien vaihteluun. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan siis ih-

misen toiminnallaan aiheuttamia muutoksia, jotka ovat havaittavissa ilmastossamme. 

(SYKE ja Ilmatieteen laitos.) 

 

Ilmastonmuutoksesta on asian merkittävyyden takia tullut erottamaton osa yhteiskunnal-

lista keskustelua. Nykyisin käytössämme on paljon tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta ja 

sitä myös sovelletaan laajalti politiikassa. Arvostettu hallitustenvälinen ilmastonmuutospa-

neeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisee kattavia ja kokonais-

valtaisia raportteja ilmastomme tilasta. Maailmanlaajuisesti on perustettu myös runsaasti 

ympäristöjärjestöjä, jotka haluavat toiminnallaan turvata ja suojella luonnon monimuotoi-

suutta. Yksi maailmalla vaikuttavimmista ympäristöjärjestöistä on WWF (World Wildlife 

Fund). Tällaisissa järjestöissä myös yksittäinen ihminen voi olla vaikuttamassa esimerkiksi 

kuukausilahjoittajana. 

 

Ilmastonmuutoksen olennainen syy on ilmaston lämpeneminen. 1800-luvun esiteolliselta 

ajalta lähtien ilmastomme on lämmennyt yhden asteen vuoteen 2017 mennessä, kuten 

kuviosta yksi voimme havaita. Lämpeneminen on kiihtynyt erityisesti viime vuosikymme-

nien aikana. Fossiiliset polttoaineet, kuten öljy ja kivihiili aiheuttavat kaksi kolmasosaa il-

makehää lämmittävistä kasvihuonekaasuista. Kasvihuonekaasut estävät ilmakehään jou-

tuessaan lämmön karkaamisen avaruuteen, mutta päästävät auringon säteet läpi. Ilmas-

ton lämpeneminen on seurausta näiden kasvihuonekaasujen lisääntymiselle. Ilmaston 

lämpeneminen on yksi maailmanlaajuisesti merkittävimmistä kriiseistämme ja sillä on 

laaja-alaisia vaikutuksia ekosysteemiin. (IPCC 2018; WWF.)  



 

 

5 

 

Kuvio 1: Maapallon keskilämpötila on useiden eri lähteiden mukaan noussut esiteolliselta 

ajalta lähtien (WMO 2019) 

 

Ihminen hyödyntää luontoa monella tavalla. Ympäristömme tarjoaa meille kodin ja ruokaa, 

joillekin myös elannon. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos uhkaa tätä kaikkea. Ilmaston-

muutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, kuten ihmisten terveyttä uhkaavia lämpöaaltoja ja 

ekosysteemiä tuhoavia metsäpaloja. Se vaikuttaa myös merkittävästi ruoantuotantoon. Il-

mastonmuutos näkyy muun muassa vaikeasti ennustettavina sateina, jotka ovat uhka vil-

jelyskasvien tuotannolle. Yhdessä väestönkasvun kanssa tämä tulee vaarantamaan ruo-

antuotannon erityisesti ennestään heikossa asemassa olevissa maissa eteläisellä pallon-

puoliskolla. Tässä vain muutama esimerkki kaikista niistä seurauksista, joita tulemme ken-

ties vielä omana elinaikanamme näkemään. On esitetty, että vuoteen 2050 mennessä 

jopa 140 miljoonaa ihmistä olisi ilmastopakolaisia, eli pakotettuja jättämään kotinsa ilmas-

tomuutoksen seurausten, kuten merenpinnan nousun takia. (The World Bank 2018; WMO 

2019.) 

 

On kehitetty monia keinoja mitata ilmastonmuutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Hiilija-

lanjälki esimerkiksi kertoo meille, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tietyn prosessin aikana 

syntyy. Se voidaan laskea paitsi yksittäisen hyödykkeen kohdalla niin myös valtion ja yksi-

lön tasolla ja näitä tuloksia voidaan vertailla kansainvälisesti. Hiilijalanjäljen kaltaiset mitta-

rit tarjoavat meille mahdollisuuden seurata ilmastonmuutoksen kehitystä ja erilaisten toi-

mien vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen. Hiilineutraalius puolestaan tarkoittaa tilan-

netta, jossa päästöjä syntyy sen verran kuin hiilinielut sitä pystyvät sitomaan. Saastetta ei 

siis synny. Hiilinieluja voivat olla mitkä tahansa mekanismit, jotka poistavat kasvihuone-
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kaasua ilmakehästä, esimerkkinä metsät. Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa hiilineut-

raaliutta vuoteen 2035 mennessä. Sanna Marinin hallitus asetti sen tavoitteekseen halli-

tusohjelmassa 2019. (SYKE & Ilmatieteen laitos; Stenroos 2019; Valtioneuvosto 2020.)  

 

Jotta ilmastonmuutos saataisiin hallintaan ja ilmaston lämpeneminen pysähtymään, vaa-

tisi se nykyisen tiedon mukaan merkittäviä globaaleja toimia. Konkreettisia keinoja tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi ovat olleet esimerkiksi vuonna 2016 voimaan astunut Pariisin 

ilmastosopimus, jonka tavoite on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa 

asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja rajata lämpeneminen 1,5 asteeseen. Nykyisen 

tieteen valossa tämä 1,5 asteen raja on kriittinen sillä, mikäli maapallon keskilämpötila 

nousee yli tämän, olisivat vaikutukset katastrofaalisia. Jotta tässä 1,5 asteen tavoitteessa 

pysyttäisiin, vaadittaisiin valtioilta nykyistä kunnianhimoisempia keinoja. Esimerkiksi Suo-

men hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ei riitä. Mikäli Suomi haluaisi pysyä 1,5 as-

teen tavoitteessa olisi hiilineutraalius saavutettava 2030 mennessä. (Suomen ilmastopa-

neeli 2018, 5; Ympäristöministeriö.) 

 

Ilmastonmuutoksen vastaisia toimia voi yksilönä tehdä omilla valinnoillaan, kuten kierrättä-

mällä ja suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota. Mittavat ilmastotoimet kuitenkin lähte-

vät politiikasta, joissa päätöksiä pohditaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Suomi 

on esimerkiksi sitoutunut YK:n ja EU:n yhteisiin ilmastosopimuksiin ja tavoitteisiin, mutta 

ilmastotoimista keskustellaan myös paikallisemmalla tasolla. Suomen ilmastotoimia ja nii-

den merkittävyyttä seurataan tiiviisti. Esimerkiksi Ympäristöministeriö julkaisee vuosittain 

Ilmastovuosikertomusta, josta selviää Suomen päästövähennysten vuotuinen kehitys ja 

niiden pysyminen kansallisissa ja kansainvälisissä tavoitteissa. Suomen tavoite olla hiili-

neutraali vuoteen 2035 mennessä on tiukempi kuin EU:n tavoitteet. Vuonna 2019 Suomen 

päästöt olivat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. (Cederlöf & Siljander 2020, 11–12; 14.) 

 

2.2 Kattoterminä ympäristöjournalismi  

 

Ympäristöjournalismista itsessään on saatavilla jonkin verran englanninkielistä tutkimus-

tietoa ja kirjallisuutta, johon perehdyin. Suomenkielistä tietoa on opinnäytetyön tekohet-

kellä saatavilla hyvin rajallisesti. Kyseessä ei kuitenkaan ole uusi journalismin ala. 

 

Aikojen alusta asti ihminen on pyrkinyt kuvaamaan ympäristöään ja selittämään sen ilmi-

öitä. Ympäristöjournalismi on sateenvarjokäsite, jonka alle nivoutuu laaja joukko erilaisia 

journalismin alalajeja. Tämä joukko on kirjava ja monialainen. Yhtä lailla maataloutta kos-

kevat uutiset, sekä säätiedotteet ovat ympäristöjournalismia. Tähän samaan joukkoon 
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kuuluu myös ilmastonmuutoksesta uutisointi eli ilmastouutisointi. Ilmastouutisointi ei ole 

virallinen termi, mutta mielestäni oikein toimiva kuvaamaan aiheeseen liittyvää uutistyötä. 

 

2.3 Uutinen 

 

Uutinen on journalismin perusjuttutyyppi, joka useimmin vastaa kysymykseen ”mitä on ta-

pahtunut”. Se on journalistisista juttutyypeistä yleisin. Uutisoinnin aiheena on yleensä jokin 

ajankohtainen ja merkittävä asia tai ilmiö. Uutistyö perustuu yleisön oikeuteen saada tie-

toa. Tyypillistä on, että toimittaja tai toimittajat tutkivat aiheen taustat ja esittävät sen totuu-

denmukaisessa muodossaan. Väärää tietoa ei tule levittää. (STT.) Uutisia levittävät 

yleensä joukkotiedotusvälineet, joilla tavoitetaan kerralla suuri joukko ihmisiä. Tällaisia 

ovat esimerkiksi sanomalehdet, radio, televisio ja internet. 

 

Uutiselle on olemassa erilaisia kriteereitä, jotka sen tulee täyttää ylittääkseen niin kutsutun 

uutiskynnyksen. Uutisen merkittävyys ei kuitenkaan koskaan ole absoluuttista. Objektiivi-

set eli ulkoiset uutiskriteerit arvottavat aiheen vaikutuksen yleisön elämään riippumatta 

siitä, tiedostaako yleisö sitä. Näitä ulkoisia kriteereitä ovat esimerkiksi ajankohtaisuus, 

maantieteellinen läheisyys, kulttuurillinen merkittävyys, tapahtuman suuruus ja toistuvuus. 

Subjektiiviset eli sisäiset uutiskriteerit sen sijaan mittaavat uutisen aihetta sen perusteella, 

miten tärkeäksi yleisö sen kokee. Näitä sisäisiä kriteereitä ovat yksiselitteisyys, henkilöitä-

vyys, yllätyksellisyys, odotettavuus ja negatiivisuus. Niin kutsutuiksi ylimääräisiksi uutiskri-

teereiksi voidaan nähdä esimerkiksi lehden konsepti, kohderyhmä, toimittajan kiinnostus 

ja taustat, käytössä olevat resurssit sekä lukijan uutisesta itselleen saama hyöty. (Jaak-

kola 2013, 180–182.) 

 

Uutisen rakenne on hyvin vakiintunut. Sen sisällä sallitaan vähiten yksilöllisiä ilmaisuja ja 

persoonallisuutta. Uutinen on tyyliltään neutraali asiateksti, joka vastaa kysymyksiin mitä, 

missä, milloin, miten, miksi ja kuka, eli se noudattaa ennakoitavaa kaavaa. Uutisen tärkein 

osa on uutiskärki, eli jutun uusi tieto ja ”pointti”, joka tulisi tuoda esiin yleisölle heti uutisen 

alussa. Kärjestä siirrytään taustoittaviin tietoihin ja tarkennuksiin. Uutisen pituus ja muoto 

vaihtelevat julkaisualustan mukaan. (Jaakkola 2013, 185–186.) 

 

2.4 Ilmastoasioita käsittelevät uutiset  

 

Ilmastouutisointi, kuten mikä tahansa muukin uutisointi voidaan määritellä perinteisesti 

journalistiseksi tiedonvälityksen muodoksi. 
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Ilmastouutisointi on vakiinnuttanut paikkansa mediassa. Aiheesta on saatavilla runsaasti 

tutkimustietoa ja asiantuntijuutta, joihin jutut voi perustaa. Sillä on poikkeuksellista uutisar-

voa ja se koskettaa meistä jokaista. Ilmastonmuutos täyttää monet uutiskriteerit. Se on 

merkittävää, ajankohtaista, yllättävää ja läheistä meille kaikille. Ihmisillä on oikeus tietää 

ilmastonmuutoksesta. 

 

Toimittaja joutuukin vaikeaan rooliin, koska ilmastonmuutoksesta uutisoidessa painitaan 

yleisön tunteiden ja jatkuvasti kehittyvän tieteen rajalla viestinviejänä. Ympäristöjournalis-

tin pitää olla perehtynyt keskeisimpiin käsitteisiin ja ymmärtää se, että ilmastonmuutoksen 

tutkimus on jatkuvasti kehittyvä ja monitieteinen ala. Uutisoinnin kannalta on siis jatkuvasti 

tehtävä uutta tiedonhankintaa. Erityisen tärkeää on olla huolellinen lähteiden tarkastuk-

sessa: kuka tiedon takana on ja päteekö siihen objektiivisuuden periaatteet. Tämä ohjeis-

tus pätee kaikkeen uutisointiin.  

 

Vaikeaksi toimittajan työn tässä tilanteessa tekee se, että ilmastouutisointi ei saa karata 

liian kauas yksilöstä, vaikka sen aihe onkin tieteellinen ja maailmanlaajuinen. Ilmastouuti-

sissakin pitää päästä lähelle ihmisiä ja heidän tarinoitaan. Näin se puhuttelee lukijoita, 

vaikka aihe olisikin vaikea. (Laita 2016.) Muuttuvassa mediamaisemassa uutinenkin on 

joutunut mukautumaan yleisön liikehdintään, sisältöjen viihteellistymiseen sekä kaupalli-

suuteen. Uutisjournalismista on tulossa yhä enemmän tarinallista. Tarinallisuus liittyy vah-

vasti yleisön tunteisiin vetoamiseen ja tämä voi olla tapa tuottaa uudenlaista, kiinnosta-

vampaa uutisjournalismia. Tarina voidaan määritellä yksinkertaisesti kerrottujen tapahtu-

mien jatkumoksi. (Nikola 2012, 15–16; 22.) Ilmastonmuutoskin on nähtävä jatkumona uuti-

soinnin kannalta. Tarinallistaminen tekee suuresta aiheesta, kuten ilmastonmuutoksesta 

helpommin käsiteltävän ja ymmärrettävän. Viihteellisyys ja tunteellisuus puolestaan autta-

vat kiinnittämään lukijan huomion yhteiskunnallisesti tärkeään aiheeseen. 

 

Ilmastouutisoinnin erityispiirre onkin sen jatkuvuus. Ilmiö nimeltä ilmastonmuutos ei katoa. 

Ilmastonmuutos ei ole äkillinen tapahtuma, joka nousee hetkellisesti otsikoihin mediassa. 

Sen sijaan kyse on pitkän aikavälin tapahtumista, jonka seurauksetkin ovat kauaskantoi-

sia. On esitetty kritiikkiä journalistien taidosta käsitellä laajoja ja jatkuvia kokonaisuuksia ja 

siitä, että onko ilmastonmuutos toimituksien agendoilla kovinkaan korkeassa arvossa. Eri-

laisista raporteista on tietysti helppoa uutisoida, mutta jatkuvana ilmiönä ilmastonmuutos 

ei ole saanut tarpeeksi huomiota. (Laita 2016.) 
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Suomalainen ilmastouutisointi on monella tapaa mielenkiintoista. Suomalaisten hiilijalan-

jälki on väkilukuun suhteutettuna vertailujen mukaan suuri (Frilander 2017). Samaan ai-

kaan Suomi nähdään joissain yhteyksissä ilmastonmuutoksen ehkäisyn edelläkävijänä. 

Aiheesta käydään runsaasti julkista keskustelua.  

 

Kiinnostuksen ja uutisoinnin kasvaessa myös journalistisen osaamisen on kehityttävä. Il-

mastonmuutoksen uutisointi tarvitsee yhä enemmän erityisosaamista ja resursseja. Voi-

siko päivän lehdessä olla tulevaisuudessa urheiluosaston jälkeen erillinen ilmasto-osasto? 

”Voi huvitella vaikka kuvittelemalla, että urheilua käsiteltäisiin samalla tavalla. Hesari 
tekisi pari kertaa vuodessa jättimäisen urheilujutun, jossa vedettäisiin läpi kaikki lajit, 
käsipallo ja hevospoolo ja triathlon: että mitä näissä on viime aikoina tapahtunut ja 
miksi ne ylipäänsä ovat olemassa.” (Nikkanen 2018.) 

 

Uutisen näkökulmaksi ei riitä ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on ilmiönä suuri ja abst-

rakti, mutta sen vaikutukset ovat hyvin lähellä ja hyvin konkreettisia. Hyvä toimittaja huo-

maa tämän ja osaa kertoa uutisen niin, että se on lähellä lukijaa. Ilmastonmuutoksen vai-

kutukset näkyvät monella tasolla. Näitä vaikutuksia kartoittamalla voidaan kertoa tarinoita, 

jotka puhuttelevat yleisöä. Tarinallistaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Vaatii toimittajalta 

paljon ammattitaitoa ja taustatyötä, jotta hän ymmärtää ilmiön ja osaa etsiä relevantteja 

tapausesimerkkejä. (Nikkanen 2018.) Voimmekin pohtia millaista ilmastouutisointi olisi, jos 

sitä tekevät toimittajat saisivat keskittyä siihen täyspäiväisesti ja heitä koulutettaisiin työ-

hönsä.   

 

Liian laajat ja monitahoiset jutut vievät helposti aiheen kauas lukijan omasta elämästä. Sa-

malla ilmastonmuutos näyttäytyy aiheena mahdottoman laajana ja vaikeana asiana. Sel-

laisena ongelmana, johon yhdellä ihmisellä ei ole ratkaisua. On alettu jopa puhua ilmas-

toahdistuksesta eli ilmastonmuutoksen negatiivisista psykologisista vaikutuksista, joiden 

synnyssä etenkin medialla on suuri rooli (Pihkala 2019, 4). Toimittaja ei kuitenkaan voi 

lähteä tekemään juttua yleisön tunteet edellä, mutta voi kuitenkin varmistaa, että julkinen 

keskustelu on linjassa tieteellisen tiedon kanssa (Nikkanen 2018). 

 

2.5 Ilmastouutisointi voi lamaannuttaa tai kannustaa toimimaan 

 

Ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista on tehty suomalainen tutkimus, jonka mukaan 

yleisimpiä aiheen herättämiä tuntemuksia ovat kiinnostus, turhautuminen ja riittämättö-

myyden tunne. Samassa tutkimuksessa todetaan, että yli puolet suomalaisista on huolis-

saan ilmastonmuutoksesta. Useimmin näitä negatiivisia tunteita ovat aiheuttaneet uutiset. 

64 prosenttia vastaajista kertoo, että uutiset ovat olleet syynä vaikeisiin ilmastotunteisiin. 

Toisaalta taas 45 prosenttia sanoo uutisten aiheuttavan rohkaisevia ilmastotunteita, kuten 
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voimaantumista ja intoa. (SITRA 2019, 16; 25; 31; 41.) Ilmastonmuutos selvästi herättää 

paljon ristiriitaisiakin tunteita yleisössä. Median roolia tässä ei voi kiistää. Ilmastouutisoin-

nilla on merkittävä vaikutus yleisön tapaan nähdä ja kokea ilmastonmuutos.  

 

Ilmastoahdistus (eng. eco-anxiety) on ilmiö, joka voidaan määritellä tarkoittamaan ilmas-

tonmuutoksen negatiivisia psykologisia vaikutuksia. Ilmastoahdistuksen kaksi keskeistä 

psykologista haastetta ovat sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja suhteellisuudentajun 

säilyttäminen. (Pihkala 2019, 4; 7.) Keskeistä onkin siis saavuttaa ongelmanratkaisullinen 

asenne ilmastonmuutoksen muodostaman uhan edessä.  

 

Kuvio 2: Reserin, Bradleyn ja Ellulin malli ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 

psyykkisen hyväksynnän kautta (Pihkala 2019, 8) 

 

Kuten kuviosta kaksi voimme havaita, ilmastomuutokseen sopeutumisessa olennaista on 

kasvavan huomion kiinnittäminen haluttuun ilmiöön. Medialla on tärkeä rooli, kun tuodaan 

sopeutuminen yksilötasolle. Uutisointi saa meidät kiinnittämään huomiomme ongelmaan 

nimeltä ilmastomuutos. Uutisoinnin välittämien diskurssien sävy on olennainen, kun ede-

tään hyväksynnän portaikolla kohti ongelmanratkaisua ja laajempia muutoksia. Oikeanlai-

nen uutisointi kannustaa yleisöä etsimään ratkaisuja, mutta toisenlainen voi aiheuttaa jopa 

vastareaktion (Nikkanen 2018). 
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3 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 

Toteutan opinnäytetyön kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuskysy-

mykseni, ”miten suomalainen uutismedia puhuu ilmastonmuutoksesta vuonna 2020 ja 

minkälaisia viestejä se välittää”, koskee kielen muodostamia merkityksiä. Näitä merkityk-

siä tutkiakseni on käytettävä laadullisia menetelmiä.  

 

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni diskurssianalyysin, koska tarkoitukseni on tutkia kielen 

käyttöä erilaisissa tilanteissa. Tapani käsittää diskurssianalyysi on yhdistelmä eri tutkijoi-

den näkemyksiä. Käsitykseni diskurssista ja diskurssianalyysistä pohjautuukin Sari Pieti-

käisen ja Anne Mäntysen teoksiin, joissa korostuu kielen sosiaalista todellisuutta raken-

tava luonne (2009; 2019), sekä Liisa Remeksen teoksiin ja tapaan käsittää diskurssi-

analyyttiset traditiot (2004; 2006). Olen omaksunut ajatuksia myös Norman Faircloughin 

teoksesta, Miten media puhuu? (1997), jota voidaan pitää diskurssintutkimuksen klassik-

kona, sekä Michael Foucault’n valtaa käsittelevästä Discipline and Punish -teoksesta 

(1977). 

 

Tässä luvussa pohdin yleisesti diskurssintutkimusta tutkimussuuntauksena ja tarkastelen 

diskurssianalyysiä menetelmänä oman opinnäytetyöni kannalta. Pohdin myös siihen liitty-

viä ongelmia. Huomioitavaa on erottaa toisistaan termit diskurssintutkimus, joka voidaan 

nähdä kattoterminä eri tutkimusmetodeille ja diskurssianalyysi puolestaan tutkijan teorian 

pohjalta valitsemana metodina, jolla hän uskoo parhaiten vastaavansa tutkimuskysymyk-

seensä. Diskurssintutkimuksen parissa ei siis ole yhtä menetelmää, vaan eri teorioita yh-

distää teoreettinen tausta. Kenties tärkeimpänä on yhdistävä näkemys kielen sosiaalista 

todellisuutta rakentavasta luonteesta ja diskurssin kaksijakoisuudesta. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2019, 240.) Eli kun puhun diskurssintutkimuksesta, käsittelen yleisellä tasolla 

teoreettista suuntausta ja diskurssianalyysista puhuessani keskityn nimenomaan omassa 

opinnäytetyössäni käyttämääni metodiin. 

 

3.1 Diskurssin määrittely ei ole yksiselitteistä 

Sana diskurssi tulee ranskan kielen sanasta discours, joka voidaan suomentaa tarkoitta-

maan puhetta, esitelmää, juttelua ja jaarittelua. Ranskan kieleen sana on tullut latinan sa-

nasta discursus, eli ympäriinsä juokseminen. Yhä edelleen voidaan käyttää sanaa dis-

kurssi, kun puhumme juttelemisesta. Teoreettisempi merkitys sanalle on syntynyt 1960–

70-lukujen aikana osana eri tieteenalojen muutoksia ja tieteellisen kiinnostuksen kohdistu-

mista kielen ja yhteiskunnan suhteeseen. Tästä muutoksesta käytetään myös termiä kie-
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lellinen käänne. Diskurssintutkimuksen kannalta kielellinen käänne tarkoitti sitä, että kie-

lenkäyttö nousi keskeiseksi tutkimuskohteeksi eri tieteenaloilla. (Pietikäinen & Mäntynen 

2019, 27–30.) 

 

Diskurssintutkimus onkin luonteeltaan monitieteistä, eikä diskurssille ole yksiselitteistä 

määritelmää. On aina tapauskohtaista ja tutkijan päätettävissä, miten hän valitsee ja pe-

rustelee määritelmänsä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä määritelmä on harvoin 

edes itse tutkijalle pysyvä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 27.) Olen omaan työhöni omak-

sunutkin Pietikäisen ja Mäntysen (2019) esittelemän Foucault’laisen tavan nähdä dis-

kurssi tietyn aikakauden ja kontekstin luomana kielellisesti ilmenevänä todellisuuden kitey-

tymänä. Olen omaksunut myös tavan nähdä tieto, tässä tapauksessa diskurssit myös 

olennaisesti vallankäyttönä (Foucault 1977, 27). 

 

3.2 Diskurssintutkimus teoriana 

Diskurssintutkimus on monitieteinen ja alati muuttuva tutkimussuuntaus, jolla voidaan tut-

kia kielen käyttöä erilaisista näkökulmista. Eri diskurssintutkimusta käsittelevissä lähteissä 

toistuvat usein tietyt oletetut lähtökohdat. Pietikäistä ja Mäntystä (2019, 26) mukaillen 

nämä lähtökohdat ovat: 

 

1. Kieli on sosiaalista toimintaa, jolla paitsi luodaan sosiaalista todellisuutta, mutta 

myös sosiaalinen todellisuus luo kieltä 

2. Kieli on toiminnallinen, tilannesidonnainen ja monitasoinen resurssi 

3. Kielenkäytöllä on seurauksia ja rajoitteita 

4. Diskurssintutkimus on monitieteistä 

5. Diskursseilla on kilpailevia hierarkioita ja tasoja 

 

Ehkä tärkein diskurssintutkimuksen peruslähtökohdista on se, että diskurssin suhde kie-

leen on kaksijakoinen. Kielen avulla voidaan luoda sosiaalista todellisuutta, mutta sama 

sosiaalinen todellisuus puolestaan luo kielenkäyttöä. Näin kieli ei vain heijasta todelli-

suutta, vaan myös aktiivisesti luo sitä. Tapa nähdä kieli sosiaalisena toimintana, joka ra-

kentaa todellisuutta, onkin yksi diskurssintutkimuksen keskeisimpiä näkemyksiä. (Pietikäi-

nen & Mäntynen 2019, 13–17; 32.) 

 

Toiseksi kieli voidaan nähdä resurssina, jota ohjaavat tietyt kontekstisidonnaiset normit ja 

säännöt, mutta myös kielenkäyttäjän taitotaso ja mieltymykset. Tällaista näkökulmaa kie-

leen toiminnallisena, tilannesidonnaisena ja monitasoisena resurssina voidaan selittää 
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niin, että valintoja sen suhteen tehdään paitsi kielenkäytön mikrotasolla (kielioppi, sanas-

tot), mutta myös monimutkaisten kontekstien ja sosiaalisten merkitysjärjestelmien (identi-

teetti, valta) tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa ilmiötä voidaan kuvata hyvin monella 

eri tavalla, riippuen resurssien käytöstä. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 22–25.) 

 

Tästä pääsemme siihen, että kielenkäytöllä on seurauksia. Valittu kielenkäyttö rakentaa 

todellisuutta ympärillämme. Kielellä voidaan luoda identiteettiä, muokata uskomuksia ja 

sosiaalisia suhteita, joten kielellä on valtaa. Kielenkäyttö ei kuitenkaan ole rajaton re-

surssi. Kielenkäyttäjällä on ainakin ajatuksen tasolla vapaus valita miten tätä resurssia 

käyttää, häntä kuitenkin sitovat tiedostetut ja tiedostamattomat normit, arvot ja rutiinit. 

Tämä ajatus vie meidät takaisin siihen lähtökohtaan, että diskurssin suhde kieleen on kak-

sijakoinen. Kielenkäyttö on aina väistämättä osa yhteiskunnallista toimintaa. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2019, 38–39.) 

 

Diskurssintutkimuksen yksi keskeinen käsite, konteksti, viittaa juuri edellä mainittuun, kie-

len tilannesidonnaiseen luonteeseen. Monikerroksinen kontekstin käsite voidaan nähdä 

niin asiayhteytenä kuin yhteiskunnallisena tilanakin. Eli se voi tapauskohtaisesti saada hy-

vin suppean tai hyvin laajan merkityksen. Diskurssintutkija tutkiikin kielenkäytön lisäksi 

myös tilannetta, jossa sitä käytettään. Kontekstikin on tutkijan määriteltävä erikseen, ta-

pauskohtaisesti. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 40–41.) Koen, että oman aiheeni kannalta 

konteksti on merkittävässä osassa aineistoesimerkkien ymmärtämistä ja analysoimista. 

Aiheeseeni, ilmastonmuutokseen, liittyy monia monikerroksisia konteksteja aina yksilön 

kokemuksista maailmanlaajuisiin kriiseihin. 

 

Diskurssintutkimus on monitieteistä ja sitä harjoitetaan useilla eri tieteenaloilla. Näin sen 

käsitteet eivät ole yksiselitteisiä, kuten olemme havainneet. Diskurssintutkijan tavoite on 

menetelmillään löytää aineistostaan jotain tutkittavalle ilmiölle ominaista. Tämän saavutta-

miseksi diskurssintutkimus soveltaa eri menetelmiä esimerkiksi kielitieteestä, kulttuurintut-

kimuksesta ja yhteiskuntatieteistä. Diskurssintutkija itse valitsee parhaaksi näkemänsä 

menetelmät omaa diskurssianalyysiään varten. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 242.) 

 

Diskursseilla on erilaisia tasoja ja hierarkioita, jotka kilpailevat keskenään. Eri diskurssien 

näkökulmat samaan asiaan voivat olla hyvin erilaiset. Erilaiset kielelliset valinnat luovat 

erilaisia merkityksiä ja nivovat niitä aiempiin konteksteihin. Esimerkiksi ilmastomuutoksen 

voi tuoda esiin sen kieltäen tai kannustaen yleisöä toimimaan sen ehkäisemiseksi. Kyse 

on valinnoista, joilla käytetään diskurssien valtaa korostaa tiettyjä asioita ja jättää toiset 

meiltä pimentoon. Tämä korostuu esimerkiksi mediantutkimuksessa, kun tarkastellaan 

sitä, mitä uutiset meille kertovat ja mitä ne jättävät kertomatta. Vallan saanut diskurssi, 
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esimerkiksi ilmastonmuutoksen kieltäminen, rajaa meiltä pois tapoja ymmärtää asia eri ta-

valla. Representaation käsite liittyy prosesseihin, joissa kielen avulla rakennetaan vaiku-

tusvaltaisia kuvia ilmiöistä. Kielen representaatioluonne liittyykin vahvasti diskurssien val-

tasuhteiden tutkimiseen. Representaation avulla diskurssintutkija voi tarkastella miten, 

millä tavalla ja millaisesta näkökulmasta todellisuutta esitetään. (Pietikäinen & Mäntynen 

2019, 77–79.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että diskurssintutkimus on monialaista ja -tasoista, eikä dis-

kurssi ole yksiselitteinen käsite. Yhteisenä lähtökohtana eri diskurssianalyyseille toimii nä-

kemys kielen sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta ja sen kaksijakoisuudesta: 

sosiaalinen todellisuus myös luo kieltä. Kieli onkin tilannesidonnaista ja sillä on aina kon-

teksti, joka täytyy ymmärtää. Tähän sosiaaliskonstruktionistiseen käsitykseen liittyy olen-

naisesti ajatus kielestä resurssina, jolla on paitsi rajoja, myös valtaa. Diskurssien vallan 

tutkimiseen liittyy kiinteästi representaation käsite, jolla tarkastelemme tapoja esittää to-

dellisuutta. 

 

3.3 Diskurssianalyysi metodina 

 

Edellisessä kappaleessa kartoitin diskurssintutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Tämän 

perusteella lähden kartoittamaan metodologiaa, eli tapaa käsittää ja selittää aineistoa 

(Tieteen termipankki 2020).  Liisa Remestä (2004) mukaillen diskurssianalyysin metodolo-

gia voidaan käsittää koostuvan kolmesta tutkimusmenetelmästä: brittiläisestä, saksalai-

sesta ja ranskalaisesta traditiosta. Näiden traditioiden erot liittyvät tiedon ja ihmisen suh-

teeseen todellisuuteen. 

 

1970-luvulla lähes samanaikaisesti syntyneet traditiot ovat nimetty syntypaikkansa mu-

kaan. Kuhunkin traditioon on siis vaikuttanut syntypaikkansa ja -aikansa kulttuuri. Ranska-

laiseen traditioon on vaikuttanut erityisesti Norman Faircloughin ajatukset ja tutkimus. 

Taustana kaikille on ihmisen kulttuurinen toimijuus, jota voidaan tutkia eri tavoin, joko kie-

lenkäytön (brittiläinen), ihmisen toiminnan (saksalainen) tai kulttuurin tutkimuksen (ranska-

lainen) näkökulmasta. Kolme erilaista tutkimusmenetelmää tarjoaa meille siis kolme eri-

laista tapaa käsittää ja selittää aineistoa. Kaikille näille yhteistä on ajatus, että diskurssi 

kommunikoi kulttuurista ja analyysillä selvitämme mitä ja miten se kommunikoi. 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä toimii lähinnä brittiläinen traditio, mutta sii-

hen yhdistyy myös ranskalaisen tradition piirteitä erityisesti diskursseja analysoidessani. 

(Remes, 2004.) 
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Brittiläinen traditio lähtee liikkeelle ajatuksesta, että ihminen on kulttuurista puhuva olento 

joka on sosialisaatiossa omaksunut tietoa, jonka avulla hän vuorovaikuttaa. Traditio on 

siis kiinnostunut sosiaalisesta ihmisestä, ennemmin kuin todellisuudesta. Brittiläiseen tra-

ditioon kuuluu perinteisesti, että aineisto koostuu keskusteluista ja analyysiä tehdessään 

tutkija erittelee aineistosta löytyviä kielellisiä merkityksiä oman kulttuurintuntemuksensa 

avulla. Tulkinta on riippuvaista puheen logiikasta. (Remes, 2004.) 

 

Ranskalaisen tradition lähtökohta on ajatuksessa, että ihminen on kulttuurin voimien alai-

nen ja maailma luodaan ikään kuin kulttuurin kautta. Se siis asettaa todellisuuden luon-

teen tutkimuskohteeksi ennen ihmistä. Ranskalaisen tradition aineistoa ovat kulttuurin il-

mentäjät: tekstit, kuvat, äänitteet ja muut tallenteet. Tutkija päättelee aineiston merkkien 

perusteella diskurssit ja analysoi niiden vaikuttavuutta. Tulkinta on päättelevää ja vertaile-

vaa. (Remes 2004.) 

 

Kun analysoin aineistoani ja etsin vastausta siihen, miten suomalainen uutismedia puhuu 

ilmastonmuutoksesta, kiinnitän huomioni kieleen ja sen käyttöön, sekä näiden vaikutta-

vuuteen. Tapani analysoida aineistoani on vertaileva ja päättelevä.  

 

Diskurssianalyysi ei ole koskaan täysin objektiivinen metodi, sillä olen itse tutkijana osa 

tutkittavaa sosiaalista ympäristöä ja kontekstia, jossa analysoin aineistoani. Onkin tärkeää 

tiedostaa, että diskurssianalyysillä ei voi saada ”ainoita oikeita vastauksia”, vaan tulokset 

syntyvät omista lähtökohdistani.  

 

3.4 Diskurssianalyysin vaiheet 

Diskurssianalyysin vaiheet Remestä (2006, 361–362) mukaillen: 

 

1. Aineiston genren määrittely 

2. Aineiston tärkeimpien merkkien löytäminen 

3. Merkkien tarjoamien viestien tarkastelu ja tulkitseminen kokonaisuutena 

4. Merkitysten määrittely, viestin ymmärtämisen helpottamiseksi 

5. Merkitysten pohtiminen taustalla olevien ajatuskulkujen kautta 

6. Merkkien etsiminen, perusteluiden muodostaminen ja diskurssien löytyminen 

7. Ensimmäiseen kohtaan palaaminen ja vertailu: sopiiko analyysi genreen 

8. Määrittele diskurssi 
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Genre on terminä monelle tuttu käsite kuvaamaan esimerkiksi musiikin lajityyppiä. Ne ovat 

vahvasti kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita, jotka on opittava. Genret ovat diskurssintutki-

jalle aivan keskeinen käsite, joiden avulla voimme hahmottaa kontekstille tyypillisiä tapoja 

toimia diskursiivisesti. Ne siis kertovat kielenkäytön näkökulmasta tapoja jäsentää sosiaa-

lista toimintaa, ja samalla ne kertovat mikä tässä toiminnassa on tärkeintä. Genret ovat 

paitsi diskurssintutkimuksen keskeinen käsite, myös olennainen tutkimuksen kohde. Siinä 

missä diskurssit ovat siis keinoja rakentaa maailmaa, genret ovat keinoja rakentaa sosiaa-

lista toimintaa. Genret ovat siis diskurssia jäyhempi käsite ja sidoksissa sosiaaliseen toi-

mintaan. Ne voidaan yksinkertaistettuna nähdä tapana jäsentää omaa kielenkäyttöämme 

kulloiseenkin kontekstiin sopivaksi, mutta myös odotuksina muiden kielenkäytölle. (Pieti-

käinen & Mäntynen 2019, 109–112.) 

 

Kielenkäytöllä on eri tilanteissa omat genrensä, samoin kuin tällä opinnäytteelläkin. Täl-

laisten tilannesidonnaisten genrejen normit ovat pitkälti kirjoittamattomia sääntöjä, joiden 

logiikka juontaa sosiokulttuuriseen kontekstiin ja historiaan. Kuitenkin joillakin genreillä, 

kuten tällä opinnäytteellä, on näkyviin kirjoitettu normisto. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 

114–115.) Aineistoni koostuu uutisista, joilla niilläkin on suhteellisen tiukka ja näkyville kir-

joitettu normisto. Uutinen ei esimerkiksi saa sisältää mielipiteitä (Jaakkola 2013, 179). Dis-

kurssintutkimuksen näkökulmasta kieltä ei koskaan käytetä genren ulkopuolella, aivan ku-

ten se kuuluu myös aina diskurssiin (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 118). 

 

Kun diskurssintutkija pohtii aineiston genreä, ei siihen ole olemassa yksiselitteistä tapaa 

tai ohjeistusta. Genreihin liittyy kuitenkin läheisesti kielentutkimuksen käsite tekstityyppi, 

joka kuvaa sitä, millaista kerrontaa teksti sisältää. Tekstityyppejä ovat kuvaileva, kertova, 

ohjaileva, argumentoiva ja erittelevä. Tekstityypit voidaankin nähdä aineksina, josta genret 

koostuvat. Useimmiten genre koostuu useista eri tekstityypeistä. (Pietikäinen & Mäntynen 

2019, 136–137.) 

 

Genren määrittelyn jälkeen on etsittävä aineistosta sen tärkeimpiä merkkejä. Diskurssi-

analyysia tehdessä ei ole olemassa selkeitä valmiita tutkimuskohteita, vaan tutkijan teh-

tävä on hahmottaa kokonaisuus ja löytää systemaattisella työllään tutkimuskohteensa. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2019, 257.) Hyvästä aineistosta löytyy merkkejä, jotka auttavat 

vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tässä opinnäytetyössä merkkejä voivat olla esimer-

kiksi aineistossa toistuvat sanavalinnat. Merkkien löydyttyä tutkija tarkastelee ja analysoi 

luoden niistä kokonaisuuksia. 
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Jotta kokonaisuuksien välittämät viestit olisivat ymmärrettäviä, on niille määriteltävä merki-

tyksiä ja pohdittava millaiset kontekstuaaliset seikat merkitysten taustalla vaikuttavat. Tut-

kijan löytää diskursseja, kun hän etsii aineistosta merkit, muodostaa niistä merkityksiä ja 

perustelee nämä. Löydettyjä diskursseja verrataan genreen ja ne määritellään. 

Tässä opinnäytetyössä pyrin löytämään diskursseja, jotka ilmenevät suomalaisessa uutis-

mediassa, sellaisissa uutisissa, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta. Näin pyrin ymmärtä-

mään miten ja mitkä teemat nousevat esiin, ja miten yleisö ja media reagoivat toisiinsa ai-

heen saralla. 
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4 Diskurssianalyysi 

Tässä luvussa kerron oman aineistoni keruuprosessista ja esittelen varsinaisen aineiston. 

Avaan analyysiprosessiani, esittelen erottamani diskurssit ja pyrin avaamaan niiden sisäl-

töä diskurssikohtaisesti.  

 

4.1 Aineiston keruu 

Otanta ajoittui välille 1.2 – 7.10.2020. Tarkemmin keräsin aineistoa joka toisen kuukauden 

ensimmäiseltä viikolta, eli tarkasteluajanjaksot olivat 1–7.2., 1–7.4., 1–7.6., 1–7.8. ja 1–

7.10.2020. Valitsin tarkastelujaksoksi tällaisen aikavälin, sillä haluan saada ajankohtaista 

ja kattavaa aineistoa. Alkuperäinen ajatukseni oli tarkastella laajempaa kokonaisuutta ja 

tarkasteluajanjaksoni olikin 1.1.2020 – 1.6.2020. Huomasin kuitenkin pian, että käyttämäl-

läni hakusanalla ”ilmastonmuutos” uutisia löytyi hyvin runsaasti. Alkuperäinen kuuden 

kuukauden yhtäjaksoinen tarkastelujakso olisi sisältänyt niin paljon uutisia, etten olisi niitä 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyön sisältämän työmäärän puitteissa käymään läpi. Il-

mastonmuutosta käsittelevien uutisten määrä toisaalta kertoo myös siitä, miten paljon 

aihe on tapetilla. Halusin kuitenkin saada ajallisestikin kattavan aineiston, joten tarkaste-

luun pääsi aineisto, jonka keräsin vuoden 2020 helmi-, huhti-, kesä-, elo- ja lokakuun päi-

viltä 1.–7.  

 

Aineisto koostuu lopulta 67 jutusta. Näistä 27 Helsingin Sanomien, 9 Ilta-Sanomien ja 31 

Ylen verkkosivuilla julkaistuja. Valitsin nämä kyseiset mediat niiden levikin ja yhteiskunnal-

lisen merkittävyyden perusteella. Alun perin Ilta-Sanomien tilalle olin ajatellut Iltalehteä, 

koska halusin, että mediat ovat eri julkaisijoilta ja siten edustavan laajempaa näkemystä, 

ei yksittäistä julkaisijaa. Iltalehteä julkaisee Alma Media Oyj. Ongelmaksi Iltalehden koh-

dalla osoittautui kuitenkin verkkosivuston omalta kannaltani puutteellinen hakutoiminto. 

Otin yhteyttä Iltalehteen ja kysyin josko olisin päässyt tutkimaan uutisarkistoja. Iltalehdestä 

ei vastattu minulle, joten päädyin Ilta-Sanomiin joka on levikiltään samaa kokoluokkaa ja 

sen nettisivuilla pystyin hakemaan uutisia tarvitsemallani tavalla. Helsingin Sanomia ja 

Ilta-Sanomia siis julkaisee Sanoma Media Finland Oy. Yle eli Yleisradio Oy on pääosin 

valtion omistuksessa toimiva viestintäyhtiö, jolla on laissa säädettyjä julkisen palvelun teh-

täviä (Yle 2014). 

 

Yle on valtakunnallisena yleisradiona erityisasemassa suomalaisella mediakentällä. 

Vuonna 2019 Yle tavoitti viikossa 96 prosenttia suomalaisista (Yle 2019). Ilta-Sanomat ja 

Helsingin Sanomat kuuluvat puolestaan Suomen luetuimpiin sanomalehtiin. Helsingin Sa-



 

 

19 

nomien viikkotavoittavuus vuonna 2019 oli 2 000 000 lukijaa. Ilta-Sanomien 2 647 000 lu-

kijaa.  Luvut pitävät sisällään sekä painetun lehden, että digiversioiden lukijat. (Media Au-

dit Finland 2019.) 

 

Analysoitava aineisto löytyi medioiden verkkosivujen hakutoimintojen kautta. Kaikilla valit-

semillani uutismedioilla on kaikille avoimet verkossa toimivat hakutoiminnot. Hakusanani 

”ilmastonmuutos” valikoitui, koska sillä sain otantaani ilmastonmuutosta käsitteleviä uuti-

sia. Spesifimpi hakusana, kuten ilmastoahdistus tai ympäristökatastrofi, olisi eittämättä jät-

tänyt tarkasteluni ulkopuolelle joukon ilmastonmuutoksesta kertovia uutisia.  

 

Olen huomioinut aineistossani ainoastaan kirjoitettuja uutisia. En esimerkiksi videoita tai 

podcasteja. Lisäksi olen jättänyt tarkasteluni ulkopuolelle muut uutisen ulkopuoliset gen-

ret. Esimerkkinä en ole analysoinut pääkirjoituksia, mielipidekirjoituksia, tai kolumneja. Ai-

neistossani ei myöskään ole huomioitu mahdollisissa liitteissä julkaistuja uutisia. Nämä ra-

jaukset olen tehnyt ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laajuuden huomioon ottaen. 

 

Helsingin Sanomien haussa en voi eritellä hakua koskemaan ainoastaan uutisia, mutta jä-

tin huomiotta seuraavat osastot: Kuukausiliite, Nyt, Mielipide, Pääkirjoitukset Blogi ja Re-

septit. Kuukausiliitteen ja Nyt:n siksi, että ne ovat omia erillisiä julkaisujaan, ja loput siksi, 

ettei niitä voi genreltään laskea uutisiksi. Kerron genreistä tarkemmin kappaleessa kolme. 

Helsingin Sanomien kohdalla olen myös jättänyt huomioimatta paikalliset liitteet, kuten HS 

Helsingin ja sen alla julkaissut uutiset. Osa tässä opinnäytetyössä analysoiduista Helsin-

gin Sanomien uutisista, oli maksullisia ”timanttijuttuja”. Ilta-Sanomien ja Ylen haussa mää-

rittelin osastoksi yksinkertaisesti ”uutisen”.  

 

Olen jättänyt aineistoni ulkopuolelle myös sellaisia uutisia, joissa Ilmastonmuutos lähinnä 

vain mainitaan, eikä se keskeisesti ole aiheena. Esimerkkinä aineistoni ulkopuolelle jää-

västä uutisesta on Ylen (Mattila 2020) Arkkitehtuurimuseon johtaja kaavailee uudesta ark-

kitehtuuri- ja designmuseosta Suomi-brändin lippulaivaa: "Miksipä ei museossa voisi olla 

sisällä kokonainen rintamamiestalo?", jossa Ilmastonmuutoksella ei ole roolia sisällöllisesti 

vaan haastateltava mainitsee sen ohimennen. Toinen vastaavanlainen esimerkki on Ilta-

Sanominen uutinen (Kotkavirta 2020) ”Löydämme käyttämättömät lihaksemme uudelleen” 

– näin Boris Johnson johdatti britit brexit-aikaan, jossa Ilmastonmuutos tulee esiin vain si-

taatissa osana listamaista luettelua. 

 

Luin ja arvioin siis yhteensä 67 uutista, joka on julkaistu aikavälillä 1.2 – 7.10.2020 Helsin-

gin Sanomissa (27), Ilta-Sanomissa (9) ja Ylessä (31). Näistä valitsin tapauskohtaisesti 
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tarkempaan tarkasteluun ja analyysiin yhteensä 53 uutista. Nämä uutiset auttoivat hah-

mottamaan diskursseja ja näin antoivat mielestäni kattavan kuvan tutkimastani ilmiöstä. 

Uutiset löytyivät valitsemieni uutismedioiden verkkopalveluista hakusanalla ”ilmastonmuu-

tos”.  

 

4.2 Aineiston esittely 

Ensimmäisenä on todettava, että Ilta-Sanomien aineisto on suhteessa Helsingin Sano-

mien ja Ylen vastaaviin pieni. Ylen aineiston oli määrältään suurin. Ilta-Sanomissa ei hei-

dän verkkosivustonsa hakutoiminnon mukaan ole julkaistu yhtäkään ilmastonmuutos-ha-

kusanalla löytyvää uutista tarkastelujaksoillani huhtikuussa tai lokakuussa 2020. Koin itse 

näiden uutisten vähäisyyden yllättävänä, sillä muissa tarkastelemissani medioissa ilmas-

tonmuutoksesta oli löytynyt runsaastikin uutisoitavaa.  

 

Ilta-Sanomista saamani aineiston kokoon, kuten myös Helsingin Sanomien ja Ylen, vaikut-

taa luonnollisesti eri medioiden erilaiset uutiskriteerit. Erityisesti luvussa 2. esittelemäni si-

säiset uutiskriteerit vaikuttavat tässä tapauksessa uutisointiin, sillä ulkoisia uutiskriteereitä 

on vuoden varrella todistettavasti ollut myös huhtikuussa ja lokakuussa. 

 

Kunkin median tyyli uutisoida ja valita uutisaiheensa ovat riippuvaisia myös lehden brän-

distä ja kohderyhmästä, joita esittelin niin ikään tarkemmin luvussa 2. Tämä näkyi aineis-

tossani selkeästi etenkin Ilta-Sanomien uutisten ollessa, paitsi määrältään vähäisemmät, 

myös muuta aineistoa viihteellisemmät ja sisällöltään ”arkisia”. Tätä havainnollistavat jutut 

Näkymää helmikuisella golfkentällä on vaikeaa uskoa todeksi – ”Tätä ei ole tapahtunut 

ikinä aiemmin” (Lapintie 2020), sekä Vastakylvetty pelto pöllysi trombikaksikon voimasta 

Kalajoella (Vuorikivi 2020).  

 

Toinen seikka, johon Ilta-Sanomien ilmastouutisoinnissa kiinnitin huomiota, oli juttusarja 

nimeltä Luota huomiseen. Ilta-Sanomien ilmastonmuutoksesta kertovista uutisista viisi 

kuului tähän juttusarjaan. Kaikkien uutisten sävy oli juttusarjan nimen mukaisesti tulevai-

suuteen positiivisesti katsova, jopa ilmastonmuutokseen kevyesti suhtautuva. Pienellä tut-

kimustyöllä selvisi, että olen kerännyt aineistoa sattumalta Ilta-Sanomien teemaviikolta 

jonka aikana on haluttu julkaista juttuja, jotka luovat erityisesti nuorten parissa toivoa tule-

vaisuuteen. (Lahti 2020.) 

 

Yhteistä kaikille medioille oli kuitenkin uutisaiheiden toistuminen. Ne käsittelivät monesti 

samoja, maailmalla ja Suomessa ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä tapahtumia. 
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Uutisvuotta hallitsivat sellaiset merkittävät tapahtumat kuin Australian ja Amazonin metsä-

palot, koronapandemia sekä Suomessa lokakuussa pinnalle noussut ilmastoaktivismi. Ai-

neistossani toistui myös uutistoimistopalvelu STT:n käyttö. 

 

 

4.3 Analyysiprosessi 

Koottuani aineistoni, keräsin Excel-taulukkoon järjestelmällisesti jokaisen uutisen ja tallen-

sin kronologisessa järjestyksessä uutiset vanhimmasta uusimpaan. Tallensin taulukkoon 

uutisten julkaisupäivän, otsikon, tekijän/tekijät, linkin sekä genren. Uutinen itsessään on jo 

genre, joten jaottelin genret kotimaan uutisiin ja ulkomaan uutisiin hahmottaakseni niiden 

kontekstia paremmin. Myöhemmässä vaiheessa merkitsin samaan taulukkoon myös gen-

ren ja lopulta merkitsin uutiset vielä värikoodein diskurssien mukaan tarkastelun helpotta-

miseksi. 

 

Analyysini alkoi kuitenkin uutisten lukemisesta. Lukiessani tein muistiinpanoja ja huomioin 

uutisista mahdollisesti diskursseihin viittaavia merkkejä kuten niiden teemat ja toistuvat 

sanavalinnat. Esittelen löytämiäni merkkejä tarkemmin esimerkein myöhemmin tässä lu-

vussa. Uutisaiheet olivat päällimmäinen havainnoinnin kohde, joita havainnoimalla lopulta 

jaoin ja nimesin diskurssit.  

 

Luettuani kaikki uutiset yksitellen aloin vertailla niitä ja niistä löytyviä merkkejä keskenään. 

Tässä vaiheessa aloin hahmottaa niistä esiin nousevia diskursseja ja nimesin diskurssit 

niiden uutisaiheen mukaan. Nyt pääsin tarkastelemaan diskurssien suhdetta toisiinsa. Olin 

alun perin hahmottanut 11 diskurssia, mutta päädyin yhdistämään niitä ja jättämään toi-

saalta muutaman pois, sillä ne esiintyivät aineistossani vain muutamaan otteeseen. Lo-

pulta minulla oli käsissäni neljä keskenään keskustelevaa diskurssia. Alkuperäisestä 11 

diskurssista merkittävä osa yhdistyi lopulta ”ympäristömme tuho” diskurssin alle. Esimerk-

kinä jäätikkö, maastopalo, eläinkunta, Suomen luonto ja Itämeri -diskurssit. Lisäksi yhdis-

tin keskenään Suomen ilmastopolitiikka ja kansainvälinen politiikka diskurssit ”Ilmaston-

muutos poliittisena kiistakapulana” diskurssin alle. 

 

Kävin vielä tarkemmin läpi aineiston merkkejä ja niiden kontekstia ymmärtääkseni parem-

min uutisten merkitystä. Tärkeää on tiedostaa myös se, kuinka nämä löytämäni diskurssit 

vaikuttavat usein yhdessä ja päällekkäin ja ne ovatkin eri näkökulmia yhdelle ilmiölle. 
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4.4 Diskurssit 

1. Ympäristömme tuho 

2. Ilmastonmuutos poliittisena kiistakapulana 

3. Nuorten ilmastohuoli 

4. Suomi-innovaatioilla ilmastonmuutosta vastaan 

 

4.4.1 Ympäristömme tuho 

Ensimmäinen diskurssini on kenties merkeiltään selkein ja suoraviivaisin. Lisäksi se kes-

kustelee muiden diskurssien kanssa tiiviisti, toimien eräänlaisena lähtökohtana niille kai-

kille. Tämä on myös ehdottomasti runsaslukuisin diskurssi, 24 uutisosumallaan. Olen yh-

distänyt tähän diskurssiin muita diskursseja, kuten jäätikkojen tuho ja maastopalot -dis-

kurssit. Alun perin olin ajatellut pitää nämä diskurssit erillään toisistaan, mutta koin yhdis-

tämisen mielekkäämmäksi, sillä nyt Ympäristömme tuho -diskurssi tarjoaa muille diskurs-

seille pohjan. 

 

Tätä ensimmäistä diskurssia värittävät vuoden aikana tapahtuneet merkittävät ja historial-

liset tapahtumat, kuten Australian ja Amazonin maastopalot ja Etelämantereen lämpöen-

nätys. Itämeren huono tila nousi myös useampaan otteeseen otsikoihin. Ilta-Sanomilta tä-

hän diskurssiin osui vain yksi uutinen, joka kuului Luota huomiseen -teemaviikkoon. 

 

Diskurssin kenties tärkein merkki on sen tyyli uutisoida eniten ”uutistyylisesti”, eli tiedotta-

vasti ja kantaa ottamattomasti. 

Argentiinalainen mittausasema on havainnut korkeimman lämpötilan, mitä 
Etelämantereella on nykyaikaisin laittein koskaan mitattu. Tilastot alkavat 
vuodesta 1961. (Kokkonen, Yle 7.2.2020.) 
 
Merenrantaniityt ovat yksi kaikkein uhanalaisimmista biotyypeistä Suo-
messa. 1960-luvun avoimista merenrantaniityistä 90 prosenttia on sittemmin 
metsittynyt ja ruovikoitunut. (Salomaa, HS 3.10.2020.) 
 

Uutisissa kerrotaan erilaisten asiantuntijoiden äänin ympäristöämme uhkaavista tapahtu-

mista. Toinen merkki onkin asiantuntijoiden käyttäminen lähteenä ja äänen antaminen asi-

antuntijoille ja tieteelle.  

Tutkijoiden mukaan 20-25 prosenttia on käännekohta, jonka jälkeen metsäkato jat-
kuisi ilman kulotustakin, koska kuivuus lisääntyisi ja muuttaisi sademetsää cerra-
doksi, trooppiseksi savanniksi. Se tietäisi valtavaa lajikatoa ja ilmaston muuttu-
mista Etelä-Amerikassa, ja hiilidioksidin lisääntymisen myötä koko maapallollakin. 
(Pärssinen, HS 4.8.2020.) 
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Lähtökohta näissä uutisissa on se, että ilmastonmuutos on todellista ja se uhkaa yhtä 

lailla meistä jokaista. Uutisissa yksinkertaisesti kartoitetaan ilmastonmuutoksen erilaisia 

konkreettisia vaikutuksia aina jäätiköistä eläinten sukupuuttoon. 

 

Merkitsevää on myös asettaa vastakkain uutisissa ympäristöjärjestöjä, sekä muita ympä-

ristöä suojelevia tahoja, ja sitä puolestaan toimillaan tuhoavia. 

Ympäristöjärjestöjen mielestä syypää metsäpalojen lisääntymiseen on Brasilian 
oikeistopopulistinen presidentti Jair Bolsonaro. Hän on kannustanut laittomasti toi-
mivia puunhakkaajia, kaivosyrittäjiä ja pellonraivaajia tuhoamaan metsää, jotta 
siitä saadaan irti mahdollisimman nopeasti rahaa ja taloudellista kasvua. (Pärssi-
nen, HS 4.8.2020.) 
 

Pantanal ei ole ainoa alue, joka Brasiliassa roihuaa. Savu, jota ajalehtii Atlantin 
yllä kohti Afrikkaa, on osittain Pantanalin pohjoisnaapurista, Amazonin alueelta. 
Sen sademetsissä on parhaillaan toistumassa sama tragedia, joka viime vuonna 
herätti kovaa kritiikkiä presidentti Bolsenaron ympäristöpolitiikkaa kohtaan. (Wal-
lius, Yle 3.10.2020.) 

 

Esimerkeissä Brasilian presidentti Bolsenaro on toinen osapuoli vastakkainasettelussa, 

mutta merkittävää on kuitenkin se että hänelle ei ole annettu etuoikeutta olla äänessä. Ää-

neen on päässyt sen sijaan näissä uutisissa asiantuntijat ja ympäristöjärjestöt, mikä on jo 

itsessään medialta arvovalinta. Ympäristöä suojelevat inhimillistetään. Tätä diskurssia 

merkitseekin se, että uutisissa arvotetaan korkeammalle luontoa suojelevat tahot, kuin sitä 

tuhoavat. 

 

Havaitsin myös uutisia yhdistävänä piirteenä sanavalinnat, jotka korostavat kiirettä. Ilmas-

tonmuutoksen suhteen meillä onkin jo kiire. 

Luonnonsuojelualueiden pienilmasto on tulevina vuosikymmeninä rajun mullistuk-
sen kourissa, kertoo Suomen ympäristökeskus tiedotteessaan. Sekä kesän että 
talven lämpöolojen ennustetaan muuttuvan voimakkaasti vuosisadan loppuun 
mennessä. (STT & Yle, Yle 4.2.2020.) 
 
VIIME vuonna mediassa uutisoitiin laajasti maailman suurimman sademetsän 
Amazonin valtavista maastopaloista. Luonnonsuojelijat pelkäävät, että tänä 
vuonna palot yltyvät viime vuotta tuhoisammiksi. (Parkkinen, HS 2.8.2020.) 

 

Yle käyttää uutisessaan sanoja ”rajun mullistuksen kourissa”, sekä ”muuttuvan voimak-

kaasti”. Helsingin Sanomat puolestaan ”luonnonsuojelijat pelkäävät”, ja ”yltyvät viime 

vuotta tuhoisammiksi.”. Nämä sanavalinnat korostavat kasvavaa tuhoa, mikä ympäril-

lämme tapahtuu. 

 

4.4.2 Ilmastonmuutos poliittisena kiistakapulana 

Ilmastonmuutos poliittisena kiistakapulana -diskurssi on aineistossani toiseksi eniten esiin-

tynyt diskurssi. Se esiintyi yhteensä 16 uutisessa. Tämän diskurssin sisällä puhuttiin niin 
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EU-tason päätöksistä kuin Suomen omastakin ilmastopolitiikasta, suurimmaksi osaksi kui-

tenkin jälkimmäisenä mainitusta. 

  

Diskurssin tärkein merkki ja samalla nimen tausta on ilmastonmuutoksen esittäminen suo-

malaisten puolueiden kiistelyn kautta. Näissä uutisissa käsitellään aina sitä, kuinka ilmas-

tonmuutoksesta ja sen merkityksestä tai sitä vastaan tarvittavista toimista ei olla puoluei-

den kesken yksimielisiä. Jokaisella puolueella on oma näkemyksensä. 

Perussuomalaiset on arvostellut hallitusta tiukasti sitä, että Suomi pyrkii etu-
linjassa leikkaamaan hiilipäästöjään. Puolueen mielestä tämä haittaa suo-
malaista teollisuutta kilpailussa vähemmän kunnianhimoisten maiden teolli-
suutta vastaan. (Stenroos & Toivonen, Yle 4.4.2020.) 
 
Vihreät vaikuttajat vaativat syksyn budjettiriiheltä ilmastopäätöksiä, muuten 
jatko hallituksessa on vaakalaudalla (Toivonen, Yle 1.8.2020). 

 

Toinen mielenkiintoinen merkki on median tapa puhua ilmastonmuutoksesta ja sen kauas-

kantoisista vaikutuksista niin, että yleisön katse pidetään kuitenkin tiiviisti nykypäivässä ja 

juuri nyt tapahtuvissa kiistoissa. Lukijan huomio siirtyy varsinaisesta ongelmasta sen rat-

kaisemisen synnyttämiin ongelmiin. Näkökulma on lyhytnäköinen. 

 

Tiedeyhteisö on tässä diskurssissa usein läsnä politiikan yläpuolella toimivana elimenä, 

joka kertoo objektiivisesti, kuinka tulisi toimia. Toisaalta se myös varoittelee, kun politii-

kassa edetään väärään suuntaan, tai liian hitaasti. Uutisten valokeila pidetään kuitenkin 

poliittisilla toimijoilla ja heidän kiistoillaan. 

Asiantuntijoiden mukaan ilmastokokouksessa esitellyt keinot eivät riitä teke-
mään Suomesta hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä (Juusola, Yle 
3.2.2020). 

 
Tutkijat: Hallitusohjelman tavoitteeseen liikenteen päästöjen puolittamisesta 
ei päästä ilman polttoaineen hinnan nousua – muut keinot eivät tuo riittävää 
vähennystä (Sutinen, HS 6.10.2020). 

 

Toinen merkittävä merkki on uutisissa toistuvat välittömään toimintaan kehottavat sanava-

linnat ja ilmaisut, näkyvimpänä imperatiivin käyttö. Lisäksi näissä uutisissa asetetaan voi-

makkaasti vastakkain toimittajien toimesta hallitus ja oppositio, joiden näkemykset ovat 

keskenään näennäisesti kuin yö ja päivä. 

Kristillisdemokraatit odottaa hallituksen romuttavan vanhan ohjelmansa ja 
reagoivan jo ensi viikon kehysriihessä luopumalla käyttökelvottomiksi muut-
tuneista ideoista (Stenroos & Toivonen, Yle 4.4.2020). 

 

Oman leimansa tälle diskurssille antaa hallituksen ilmastotavoitteet, jotka ovat mittakaa-

vassaan historiallisia. Hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä saavutetaan vain mittavilla 

toimilla. Nämä toimet eivät luonnollisestikaan miellytä kaikkia. Uutisointia värittävät niin 

kiistat turpeesta, kuin yksityisautoilustakin. Lisäksi koronapandemian vaikutukset Suomen 
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talouteen ja velkaantumiseen ovat osaltaan antaneet puolueiden väliselle ilmastokeskus-

telulle leimansa ja media tuntuu mielellään käsittelevän tätä eripuraa. Etenkin Ilta-Sano-

mien uutisissa korostuu vastakkainasettelu. 

Rahkosen mukaan arvoissa keskeinen jakolinja kulkee siinä, kuuluuko ihmi-
nen maailmanparantajiin vai onko oma napa tärkeämpi. Vihreät ovat tällä ak-
selilla yhdessä ääripäässä, perussuomalaiset toisessa. Suurin osa suomalai-
sista kallistuu maailmanparantajien puolelle, mutta kaikkien puolueiden kan-
nattajia on alkanut koronakriisin aikana kiinnostaa vähemmän muun maail-
man ongelmat. (Särkkä, IS 5.6.2020.) 

 

Näillä sanavalinnoilla (”kuuluuko ihminen maailmanparantajiin vai onko oma napa tärke-

ämpi”) luodaan vahva vastakkainasettelu ja kuva mustavalkoista todellisuudesta. Ikään 

kuin ilmastonmuutoksen suhteen olisi valittava puolensa. Näin media myös etäännyttää 

itseään sovittelujournalismin ääreltä ja lakkaa etsimästä ratkaisuja konflikteihin, joita se 

meille esittää. 

 

4.4.3 Nuorten ilmastohuoli 

Nuorten ilmastohuoli diskurssin pariin kuuluu aineistossani seitsemän uutista. Tämä dis-

kurssi on tiiviisti kiinni lokakuussa 2020, kun Elokapina-liikkeen rauhanomainen mielenil-

maus Helsingissä nousi uutisotsikoihin ja tätä myötä myös itse liike ja ilmastoaktivismi. 

 

Tämä diskurssi käsittää uutisia, joiden tärkein merkki on käsitellä ja myös kysyä nuorilta 

itseltään ilmastotunteista. Tämän diskurssin sisällä on myös kaksi hyvin erilaista tapaa lä-

hestyä nuorten ihmisten ilmastohuolia. Toisaalta on Ilta-Sanomien tapa uutisoida aiheesta 

varsin kevyesti käyttämällä haastateltavana lapsia ja hyödyntämällä varsin yksinkertaista-

vaa tarinankerrontaa. Ilta-Sanomat ei tarttunut aineistossani Helsingin Sanomien ja Ylen 

tavoin ilmastoaktivismi-keskusteluun. 

Neljään ryhmään jaetut oppilaat ovat nojautuneet toisiaan kohti. Äänentaso 
on matalalla. Ryhmistä erottuu yksittäisiä sanoja ja aiheita: sairaudet, lääk-
keet, uhanalaiset eläimet, koronavirus ja hampurilaiskone. (Silvander, IS 
3.2.2020.) 

 

Toisaalta taas on Helsingin Sanomien ja Ylen tiukkasävyinen uutisointi ja analyysi nuorten 

ilmastohuolesta ja lokakuun aineistossa etenkin ilmastoahdistuksesta kumpuavasta toi-

minnasta, joka sai kasvot Elokapina-järjestön mielenilmauksessa. 

Poliisi on kertonut tviitissään käyttäneensä lievintä mahdollista voimankäyt-
töä avatessaan vilkasliikenteistä katua. Paikalta välitetyn videon perusteella 
useita kertoja käytetty sumute ei hajottanut mielenilmausta. Poliisi on poista-
nut mielenosoittajia paikalta kantamalla. (Ikävalko, Stenroos, Yle 3.10.2020.) 

 

Yhteistä näille uutisille on kuitenkin se, että niissä lapset ja nuoret ovat huolissaan, jopa 

hyvin ahdistuneita ilmastonmuutoksesta ja he toivovat toimia sen pysäyttämiseksi. Lisäksi 
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nuoret esitetään useammassa uutisessa aktiivisina toimijoina, jotka ottavat osaa mielenil-

mauksiin tai pyrkivät muutoin vaikuttamaan politiikkaan.  

26-vuotias Anton Keskinen jätti opintonsa ja liittyi Elokapinaan: "Olen valmis 
rikkomaan lakia, mutta en kuolemaan" (Kirsi, Yle 7.10.2020). 
 

Murrolla riittää tekemistä, niin että alkaa hengästyttämään. Planin lastenhalli-
tuksen lisäksi hän on mukana myös järjestön Ilmastotsemppareissa, jotka 
yrittävät saada päättäjiä ja johtajia taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. 
Muutamasta muusta järjestötoiminnasta hän ei vielä puhu, koska ne ovat 
vasta alkamassa. (Korpela, Yle 6.10.2020.) 

 

Tärkeä merkki on myös toistuva kuvio, jossa nuoret toivovat ilmastotoimia päättäjiltä, 

mutta eivät koe että niitä tapahtuu tarpeeksi. Nuoret ovat uutisissa turhautuneita politiik-

kaan, joka ajaa heitä tarttumaan toimeen itse. Uutisissa nuoret hakevat muutosta eri ta-

voin, toiset suoremman politiikan avulla, toiset hiukan hitaamman. 

Asiaan perehdyttyään hän päätti keskeyttää uskontotieteen opintonsa ja 
käyttää aikansa Elokapinan toimintaan. Ryhmän ajattelussa keskeistä on se, 
että teoilla on kiire eivätkä päättäjien toimet ilmastonmuutoksen pysäyttä-
miseksi riitä – Elokapinan symboli onkin tiimalasi. Ryhmän mielestä tarvitaan 
suoraa toimintaa. (Kirsi, Yle 7.10.2020.) 
 
Murto on huomannut, etteivät kaikki ota tosissaan nuorten sanomia asioita, 
vaikka hän itse on löytänyt järjestötoiminnasta väylän saada äänensä kuulu-
viin (Korpela, Yle 6.10.2020). 

 

Nuorten ilmastohuoli -diskurssi keskustelee erityisen vahvasti Ilmastonmuutos politiikan 

kiistakapulana -diskurssin kanssa. Näitä diskursseja erottaa toisistaan kenties parhaiten 

erilainen näkökulma ongelmaan. Nuorten ilmastohuoli -diskurssissa näkökulma on nuo-

rissa ja nuorten tulevaisuudessa. Tämä diskurssi syntyy lopulta poliitikkojen kykenemättö-

myydestä ratkaista tulevaisuuden sukupolvien hartioille kaatuvaa ongelmaa. Tulevaisuu-

den sukupolvet ovat turhautuneita ja haluavat ottaa ohjat omiin käsiinsä. Tässä diskurssis-

sakin siis nähdään sitä leimaavana merkkinä voimakasta vastakkainasettelua, jonka toi-

sella puolella on politiikka ja sen kykenemättömät toimijat, toisella puolella taas siihen pet-

tyneet nuoret.  

POLIITIKKOJEN kauniit sanat eivät elokapinalaisille riitä, vaan heidän mie-
lestään tarvitaan tekoja. 
”Poliittiset päättäjät puhuvat hyvin, mutta he eivät toimi. Kun asetuin itse ka-
dulle, panin itseni peliin”, lauantaisessa protestissa mukana ollut Till Sawala 
sanoo HS:lle. (Oksanen, HS 5.10.2020.) 

 

Media vaikutti rivien välissä keskustelevan myös siitä, mikä on lopulta nuorilta hyvää il-

mastoaktivismia. Uutiset tuntuivat arvottavan tietynlaisia tekoja eri tavoin sanavalinnoil-

laan. 

16-vuotias Aava Murto sijaistaa tänään Suomen pääministeriä – nuoren vai-
kuttajan tavoite on lisätä tasa-arvoa yhdessä päivässä (Korpela, Yle 
6.10.2020). 
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Tällainen on radikaali ilmastoliike, joka hakee huomiota lakia rikkomalla (Ok-
sanen, HS 5.10.2020). 

 

Nuoresta, joka haluaa saada äänensä kuuluviin niin sanotusti perinteisen hitaan politiikan 

keinoin, puhutaan asiallisesti sellaisilla sanoilla, kuin ”nuoren vaikuttajan”. Suoraa politiik-

kaa harjoittavaan toimintaan sen sijaan viitataan muun muassa käyttämällä termejä ”radi-

kaali” ja ”joka hakee huomiota lakia rikkomalla”. Näin media luo alitajuista kuvaa siitä, 

mikä on nuorilta sallittua huolenmäärää ja siitä kumpuavaa toimintaa. Tämä luo väkisinkin 

tasapuolisuusharhan, jossa media ei anna keskustelun osapuolien sanomalle samanlaista 

painoarvoa. 

 

4.4.4 Suomi-innovaatioilla ilmastonmuutosta vastaan 

Neljännen diskurssin pariin kuuluu aineistossani viisi uutista. Diskurssi käsittää nimensä 

mukaisesti uutisia, joissa kerrotaan suomalaisista ideoista joilla ilmastonmuutosta vastaan 

voidaan taistella. Ideat liittyvät päästöttömään teknologiaan, pitkälti lämmöntuotantoon. 

Uutisista neljä kytkeytyy julkiseen keskusteluun tulevaisuuden lämmöntuotannosta ja kivi-

hiilestä luopumisesta, etenkin energiayhtiö Helenin osalta. Uutisia merkitsee näkyvimmin 

se, että niissä käsitellään ihannoivin ja ylistävin sanankääntein suomalaisia päästöttömän 

teknologian innovaatioita. 

Osittain vastaavia voimaloita on jo maailmalla, esimerkiksi Tukholmassa. 
”Mutta siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen suunnitelma, että Helsingin 
edustalla on todella matala rannikko. Meidän täytyy mennä todella kauas 
merelle, että vesi olisi talvellakin tarpeeksi lämmintä. Se ei ole toivottavaa, 
mutta se on realiteetti”, kuvailee Helenin kehityshankkeiden yksikön pääl-
likkö Janne Rauhamäki. (Aalto, HS 2.10.2020.) 

 

Näitä uutisia yhdistää tapa nähdä ilmastonmuutoksen ratkaisuna tuotantotapojen muutos. 

Uutisia siis lopulta merkitsee yhtäläinen tapa käsitellä ilmastonmuutosta talousliberalistis-

ten arvojen pohjalta. Jatkuvaan kasvuun pohjaavaa kapitalismia ei nähdä pohjimmiltaan 

ongelmana, mutta ilmastonmuutoksen edessä sen prosesseja on vain muutettava vih-

reämmiksi. Tämä onnistuu luonnollisesti innovaatioilla, jotka itsessään ovat jo oivaa kaup-

patavaraa. 

– Maan kehitykseen tarvitaan aina energiaa, haluttiin sitä tai ei. Mutta kun se 
energia tuotetaan tuulivoimalla eikä esimerkiksi kivihiilellä, kehitys on heti 
kestävämmällä pohjalla. Hankkeen avulla Kenian kehitys saatiin päivitettyä 
uusiutuvan energian aikakaudelle. (Niinivuo, IS 5.2.2020.) 

 

Sanavalinnoilla ”kehitykseen tarvitaan aina energiaa, haluttiin sitä tai ei.”, luodaan mieli-

kuva jatkuvan kehityksen välttämättömyydestä. Kehityksellä tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä sitä, että maailman jokaisen kolkan on länsimaiden tavoin teollistuttava ja länsimai-

den taas mentävä aina vain pidemmälle valitsemallaan tiellä, joka alkoi teollistumisesta. 
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Yksi merkki on siis uutisten tapa asettaa lähtökohdaksi länsimaalainen maailmankuva ja 

näkökulma. 

 



 

 

29 

5 Pohdinta 

Tässä kappaleessa pohdin diskurssien muodostamaa kokonaiskuvaa ja niiden merkitystä. 

Esitän myös ajatuksiani siitä, miten media ja toimittajat voivat ottaa niistä opiksi ja minkä-

lainen yhteiskunnallinen merkitys niillä on. Lopuksi pohdin opinnnäytetyötäni kokonaisuu-

tena ja tarkastelen omaa oppimisprosessiani. 

 

5.1 Mitä diskurssit meille kertovat? 

Diskurssit kertovat meille osviittaa siitä millaisia diskursseja ilmastonmuutosta käsittelevät 

uutiset meille tänä päivänä kertovat. Ensimmäinen havainto liittyy uutisten määrään. Il-

mastonmuutoksesta uutisoidaan paljon ja eri näkökulmista, eli aihe selkeästi tiedostetaan 

toimituksissa ja se puhututtaa yleisöä. Lisäksi uutisointi pohjaa tieteeseen ainakin siltä 

osin, että ilmastonmuutosta ei itsessään kyseenalaisteta, vain siihen liittyviä toimia pohdi-

taan. Aiheet inspiroituvat vahvasti ajankohtaista tapahtumista, kuten uutisgenrelle on tyy-

pillistä. 

 

Toinen havainto on se, että uutisointi aineistossani on asenteellistunutta ja vastakkain 

asettelevaa. Uutisoinnin aiheet ovat laajakirjoisia, mutta niistä kerrotaan vaihtelevan tasoi-

sesti. Keskustelusta tuntuu aineistoni perusteella puuttuvan kunnioittava pohja ja yhte-

neväinen näkemys siitä, kuinka tulisi toimia ilmastonmuutoksen edessä.  

 

Diskursseista voimme lisäksi erottaa muutamia karikatyyrimäisiä ihmisryhmiä, joita aineis-

ton uutisointi maalaa ilmastokeskustelun osapuoliksi. Meillä on toisaalla aktiiviset nuoret ja 

toisaalla aikaansaamattomat ja keskenään kinastelevat päättäjät. Toisaalta myös niitä, 

jotka näkevät kapitalismissa ratkaisun avaimia sekä niitä, joille se on alkuperäinen syy on-

gelmiin.  

 

5.2 Johtopäätökset: vähemmän vastakkainasettelua, enemmän sovittelua ja suun-

nittelua 

Aineistosta päällimmäiseksi noussut havaintoni on se, että se miten ja missä laajuudessa 

ilmastonmuutoksesta uutisoidaan riippuu pitkälti mediasta ja sen niin kutsutuista ylimää-

räisistä uutiskriteereistä, joita käsittelin kappaleessa kaksi. Monesta uutisesta välittyi kuva 

siitä, että esimerkiksi median konsepti ja kohderyhmä määritteli sitä kuinka ilmastonmuu-

tosta käsiteltiin. Ilta-Sanomat uutisoi huomattavasti vähemmän ilmastoaiheista kuin Hel-

singin Sanomat ja Yle, mutta myös juttujen sisällöissä oli suuria eroavaisuuksia.  
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Yhteistä kaikille medioille ja niiden uutisille oli kuitenkin vastakkainasettelun esittäminen. 

Osapuolet vaihtelivat aiheen mukaan, mutta vastakkainasettelu oli vahvasti läsnä ja lei-

masi diskursseja. Koen, että luopumalla voimakkaista vastakkainasetteluista mediat voisi-

vat luoda rakentavampaa journalismia ja uutisoida niinkin massiivisesta uutisaiheesta kuin 

ilmastonmuutos ratkaisukeskeisemmin. Nyt ilmastokeskustelu tuntuu jääneen jumiin risti-

riitoihin, joille ei etsitä ratkaisua. Toimituksellisilla valinnoilla olisi ehkä mahdollista rikkoa 

ristiriitojen muodostama kehä. Kuten kappaleessa kolme toin esiin ajatuksen kielestä re-

surssina jolla on valtaa, niin median olisi hyvä opetella käyttämään resurssiaan vastuulli-

semmin. Ilta-Sanomien Luota huomiseen -teemaviikko oli kaikessa naiiviudessaan silti 

hyvä esimerkki siitä, kuinka luodaan ratkaisuja ja kehitysehdotuksia konfliktien sijaan. 

 

Yksi ratkaisu vastakkainasettelusta irrottautumiseen voisi olla yksittäisten ihmisten tarinoi-

den kertominen. Jokaisen tarina ja kokemus ovat erilaisia, kuten myös se miten ilmaston-

muutos vaikuttaa ja näkyy yksilön elämässä. Korostamalla yksittäisten ihmisten tarinoita ja 

tunteita voidaan päästä keskustelussa eteenpäin pois kahden leirin vastakkainasettelusta 

kohti ymmärrystä, kunnioitusta, ja inhimillistämistä kaikille ajattelutavoille. Samalla tarinal-

listamme laajan ilmiön ja tuomme sen lähemmäs tavallista lukijaa, jotta se on helpompi si-

säistää kuten kappaleessa kaksi tuli esiin. Toisaalta kertomuksissakin piilee vaaransa. 

Kun kerrotaan subjektiivisen kokemuksen kautta objektiivisesta ilmiöstä olemme pahim-

millaan vaarassa horjuttaa totuutta (Hyvärinen 2018). 

 

Kaikki uutiset käsittelivät omalla tavallaan ilmastonmuutosta, mutta niissä saatettiin kirjoit-

taa aivan eri lähtökohdista. Kun puhuttiin Amazonin sademetsän paloista tuomittiin jyrkästi 

kapitalismi ja ahneus, mutta toisaalla kapitalismi nähtiin vihreiden innovaatioiden mahdol-

listajana ja vallitsevana totuutena. Kenties ilmastouutisoinnin lisääntyessä toimituksissa 

voidaan pohtia omaa ilmastonmuutoslinjaa ja päättää mitkä ovat omat arvolähtökohdat 

laajaan aiheeseen. Uskon, että se auttaisi toimittajia tekemään parempaa ilmastojourna-

lismia vähemmällä vaivalla. 

 

Kenties ilmastouutisoinnin huolellinen suunnittelu ja koordinointi myös auttaisi lukijoita 

muodostamaan yhteneväisen kokonaiskuvan ilmastonmuutoksesta ja sen syy-seuraus-

suhteista. Kuten kappaleessa kaksi todettu, ilmastonmuutos ei ole katoamassa ja juuri il-

miön jatkuvuus asettaa oman haasteensa uutistyölle, joka on perinteisesti tottunut käsitte-

lemään lyhytaikaisempia, akuutteja tapahtumia. Uutisoimalla satunnaisista tapahtumista 

luodaan vain hajanainen kokonaiskuva. Esimerkiksi politiikan uutisointi on monella medi-

alla hyvin koordinoitua. Syksyllä 2020 käytyjen Yhdysvaltojen presidentinvaalien aikaan 

medioiden verkkosivuilla oli reaaliaikainen uutisseuranta ja jatkuvasti saatavilla olevaa 
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tuoretta visuaalista dataa havainnollistamassa vaalituloksia. Kenties samanlaisia tapoja 

voisi soveltaa myös ilmastonmuutoksesta uutisointiin. 

 

5.3 Lopuksi 

Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää, ”miten suomalainen uutismedia puhuu ilmaston-

muutoksesta vuonna 2020 ja minkälaisia viestejä se välittää”, ja uskon löytäneeni aineis-

toni avulla vastauksen tähän kysymykseen.  

 

Diskurssianalyysi on aina kontekstiinsa sidottu, joten työtäni värittää vuoden 2020 tapah-

tumat tarkastelujaksollani, eli 1.2.-7.10.2020. Lisäksi sitä määrittävät omat kokemukseni ja 

aiemmat tietoni, joiden kautta tarkastelen maailmaa. Kolme merkittävää mediaa tarjosi ai-

heestani yhteensä 67 uutista tällä aikavälillä. Tämäkään aineisto ei tosin mahdollista yleis-

pätevien päätelmien vetämistä, mutta antaa siitä meille suuntaa ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöhön varattujen resurssien puitteissa. 

 

Analyysini myötä paljastuneet neljä diskurssia auttavat meitä hahmottamaan suomalaisen 

ilmastonmuutoskeskustelun nykytilaa ja sitä, mihin suuntaan keskustelu on menossa. Il-

mastonmuutos ei ole menossa mihinkään, päinvastoin, siitä laadukkaasti uutisoinnin tär-

keys vain korostuu jatkuvasti. Neljä diskurssiani auttaa myös ymmärtämään julkista kes-

kustelua ja sitä kuinka suuri vastuu medialla on keskustelussa. Olen käyttänyt paljon esi-

merkkejä diskursseja esitellessäni, jotta oma tulkintani välittyisi parhaalla mahdollisella ta-

valla. Diskurssianalyysin heikkous piileekin siinä, että sitä ei voi toistaa samalla tavoin 

kuin esimerkiksi joitakin määrällisiä tutkimustapoja. 

 

Diskurssieni yleisyydestä tai yleistettävyydestä ei kuitenkaan voi tehdä päätelmiä, sillä dis-

kurssianalyysi on aina tutkijansa tulkinnanvaraista. Toinen tutkija ja toisenlainen tarkaste-

lujakso olisi todennäköisesti antanut hyvin erinäköisiä vastauksia. Olen myös tutkimuspro-

sessini myötä tehnyt paljon rajauksia pitääkseni työni resurssieni puitteissa. Analyysipro-

sessi oli silti pitkä ja aikaa vievä vaihe. 

 

Toisaalta tämä opinnäytetyö tarjoaa myös mahdollisuuden jatkotutkimukseen, sillä jo-

kaista löytämääni diskurssia voisi tutkia omana tutkimuskohteenaan. Laajentamalla ai-

neistoa olisi mahdollista tuottaa yleistettävämpiä tuloksia tai vertailla määrällisesti ilmasto-

uutisoinnin muutoksia vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana, kenties myös eri maiden 

välillä. Jatkotutkimusmahdollisuudet ovat rajattomat. 

 

Olen itseasiassa yllättynyt, että ilmastonmuutosta ei ole Suomessa kovin paljon tutkittu 

uutisaiheena. Mielestäni näin yhteiskunnallisesti tärkeää aihetta olisi tarpeellista tutkia 
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myös uutisoinnin näkökulmasta, jotta voidaan esimerkiksi edistää toimittajien ammattitai-

toa. 

 

Oma lähtökohtani opinnäytetyölleni oli se, että ilmastonmuutoksesta puhutaan suomalai-

sessa uutismediassa liian vähän. Aineistoa kerätessäni tajusin olleeni kovin väärässä. Uu-

tiset kertovat meille hyvinkin runsaasti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Jopa 

niin runsaasti, että jouduin useampaan otteeseen rajaamaan aineistoani. Määrä ei vaiku-

takaan olevan ilmastouutisoinnin ongelma, vaan laatu.  

 

Kuten aiemmin totesin, suomalaiselta ilmastouutisoinnilta tuntuukin puuttuvan linjat, jonka 

mukaan uutisointia tehtäisiin hyvin. Vaikka ne ovatkin hyvää uutistyötä, niin ilmastonmuu-

tosta käsiteltäessä tulisi tiedostaa aiheen erityispiirteet, kuten jo mainittu jatkuvuus. Jatku-

vuus ei ole perinteisen uutistyön kannalta kenties helpoin aspekti. Kenties tulevaisuu-

dessa saamme linjat ja erikoistuvaa koulutusta, jotka takaavat ettei ilmastouutisointi vahin-

gossakaan sorru vähättelyyn, pelotteluun saatikka konfliktien lietsontaan. Kertomalla ylei-

sölle rakentavasti ilmastonmuutoksen erilaisista vaikutuksista ja mahdollisista korjaavista 

toimista, voidaan luoda diskursseja jotka ohjaavat julkista keskustelua aiempaa rakenta-

vammin raiteille. 

 

Olen aina ajatellut olevani ympäristöasioissa edistyksellinen, minkä takia tähän aiheeseen 

olenkin alun perin tarttunut. Koen ilmastonmuutoksesta ajoittaista ahdistusta ja haluaisin 

löytää oman tapani toimia asioiden parantamiseksi. Tämä opinnäytetyöprosessi on näyttä-

nyt minulle paitsi toimittajaopiskelijana, mutta myös yksilönä että omassa tavassani kom-

munikoida ilmastoasioista on vielä kehitettävää. Minun ja meidän kaikkien olisi aika keskit-

tyä vastakkainasetteluiden sijasta ratkaisuihin, sillä tulemme jokainen kohtaamaan ilmas-

tonmuutoksen samalta puolelta, häviäjinä. 

 

Kaiken kaikkiaan tämä opinnäytetyö on ollut pitkä oppimisprosessi, jonka aikana olen 

omaksunut täysin uuden tutkimusmenetelmän ja saanut paljon lisää työkaluja joiden 

avulla lukea ja luoda mediaa. Lisäksi olen saanut paljon uudenlaista ymmärrystä ilmasto-

keskustelumme tilasta ja sen keskustelun rakentavammasta käymisestä. Toivon, että joku 

muukin inspiroituu opinnäytetyöstäni yhtä paljon kuin minä itse sitä tehdessäni.  
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