
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2008-13

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntahistorian laitos

Tekijä-Författare-Author
Tykkä, Saana
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Paperiteollisuuden työtaistelu ja sen käsittely mediassa marraskuusta 2004 heinäkuuhun 2005
Oppiaine-Läroämne-Subject
Poliittinen historia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2008-01-11

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
99 sivua, 1 liite 2 s.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu kuinka suomalainen media käsitteli paperiteollisuuden kesän 2005 työtaistelua sitä ennen, sen aikana ja sen
loppuessa. Pääasiallisena aineistomateriaalina on käytetty Metsäteollisuus ry:n omaan käyttöönsä keräämää mediamateriaalia, jota analysoidaan
fenomenologista ja semioottista tutkimusotetta hyväksikäyttäen. Lisäksi tutkielmaan on haastateltu Metsäteollisuus ry:n työtaistelun aikaista
työmarkkinajohtajaa Arto Tähtistä, Paperiliiton puheenjohtajaa Jouko Ahosta ja Helsingin Sanomien toimittajaa Marjo Ollikaista. Haastatteluilla
on pyritty vertaamaan ja syventämään aineistomateriaalin työtaistelusta tuottamaa kuvaa.
Fenomenologia on rajattu tässä tutkielmassa näkökulma/merkitysanalyyttisyyteen teoriaan, jonka avulla erotellaan työtaistelusta tuotettuja
näkökulmia ja narratiivisia elementtejä. Barthesilainen semiotiikka taas mahdollistaa näiden näkökulmien ymmärtämisen ympäröivän
yhteiskunnan ja sen historian tuotteina ja merkkeinä.
Paperiteollisuuden työtaistelun 2005 alku ajoittuu jo marraskuuhun 2004. Tällöin työantajia edustanut Metsäteollisuus ry irtisanoutui
tulopoliittisesta kokonaissopimuksesta. Kevättalvella 2005 käytyjen liittokohtaisten neuvottelujen epäonnistuttua Paperiliitto ry julisti alalle
kolmen päivän lakon toukokuussa 2005. Metsäteollisuus ry jatkoi työnseisausta julistamalla alalle oman työsulkunsa. Metsäteollisuus ry ylläpiti
työsulkua aina heinäkuun 2005 alkuun saakka.
Näitä tapahtumia uutisoivaa media-aineistoa tarkastellaan rakentamalla kronologisen kertomus työmarkkinatilanteen kiristymisestä työtaistelun
loppuun saakka. Sen jälkeen narratiiviseen muotoon konstruoitu työtaistelu avataan tarkastelemalla sen Suomeen, suomalaisuuteen ja
työtaisteluun liittyviä myyttejä.
Paperiteollisuuden työtaistelun aikana yleisessä mielipiteessä tapahtui muutos Paperiliitolle myönteisestä näkemyksestä Paperiliiton vastaiseksi.
Tämä osoitetaan johtuvan osittain Metsäteollisuus ry:stä sen kuvatessa työtaistelua työntekijäpuolta syyllistävillä tavoilla. Lisäksi tutkielmassa
osoitetaan mielipiteenmuutoksen johtuvan vallassa olleista työtaistelumyyteistä.
Työtaistelumyyttien osoitetaan liittyvän ensi sijassa työntekijöihin sen perusteella, että työtaistelut mielletään helpommin työntekijöiden
aikaansaamiksi. Samoin tutkielmassa esitetään että niin paperiteollisuus kuin työmarkkinatkin mielletään usein edelleen vahvasti patriarkaalisilla
mies–nais-vastakohtaisilla tavoilla. Tutkielmassa tullaan myös siihen tulokseen, että paperiteollisuuden työtaistelussa 2005 oli kyse
kansallisvaltioon liitetyistä mielikuvista.
Tutkielmassa pohditaan myös median osuutta paperiteollisuuden työtaisteluun vuonna 2005. Tutkielmassa päädytään johtopäätökseen, että
media ylitti sille konventionaalisesti mielletyt valtuudet työtaistelun kuvaajana ja otti siihen aktiivisemmin osaa. Tämä osaltaan aiheutti lehdistön
ja Paperiliiton välille ristiriitatilanteen ja johti osapuolten väliseen yhteenottoon.
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