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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tiivistelmä - Referat Tutkielmassa tarkastellaan suomalaista televisiopolitiikkaa, erityisesti eduskunnan roolia televisiotoiminnan sääntelyssä.
Työ on kaksiosainen: ensimmäinen osa selvittää aiheen teoreettista taustaa, siinä käydään läpi suomalaisen televisiopolitiikan tietämystä ja
suomalaisen televisiotoiminnan ympäristöä osana eurooppalaista yleisradioperinnettä. Tutkimuksen toinen osa esittelee suomalaista käytännön
televisiopolitiikkaa esimerkin kautta, eli tutkimalla televisiopolitiikan tulkintoja eduskunnan asiakirjoissa vaalikaudella 28.03.1995 - 16.03.1999.
Toisin sanoen tutkielman ensimmäinen osa tarkastelee sitä ympäristöä, missä suomalaista televisiopolitiikkaa tutkimusajanjaksolla tehdään, ja
toinen osa niitä televisiotoimintaa koskevia kysymyksiä ja päätöksiä, jotka näissä oloissa syntyvät.
Työssä pyritään selvittämään suomalaisen televisiopolitiikan tärkeän toimijan, eduskunnan ja sen piirissä vaikuttavien instanssien kuten
erityisvaliokuntien, rooli televisiotoiminnan sääntelyssä. Mitkä ovat ne realiteetit, jotka muodostivat tutkimusajanjaksolla suomalaisen
televisiopolitiikan ympäristön? Mitä on suomalainen televisiopolitiikan tietämys - millaisin lähtökohdin televisiopolitiikkaa harjoitetaan
valtiopäivillä - mitä televisiopolitiikan tulkintoja valtiopäiväasiakirjat edustavat? Televisiopolitiikan käsittelyä eduskunnassa selvitetään mm.
tarkastelemalla millaisen roolin kansanedustajat ottavat alan kysymyksiä käsiteltäessä.
Ensimmäinen osa on kattava kirjallisuuskatsaus eurooppalaisen ja suomalaisen televisiotoiminnan taustoista ja tärkeimmistä käsitteistä (esim.
julkisen palvelun perinne). Toisen osan tutkimusmenetelmä on Ismo Silvon väitöskirjasta ammennettu yhdistelmä Foucault’laista
tiedonarkeologiaa ja nk. Pariisin koulukunnan semioottista metodologiaa. Tämä tietämyshistorian ja kertomusrakenteen yhdistävä lähestymistapa
mahdollistaa aineiston mielekkään analyysin, niin että tutkimustulokset tarjoavat kiinnostavan läpileikkauksen eduskunnassa käsitellyistä
televisiotoiminnan teemoista.
Eduskunnan roolia televisiopolitiikan toimijana tulkitaan aineiston analyysin kautta löydettyjen tietämysluokkien ja niissä hallitsevien
televisioon liityvien teemojen avulla. Tulokset näyttävät eduskunnan käyttävän televisiotoimintaan liittyvissä kysymyksissä valtaansa
maltillisesti. Kansanedustajien keskuudessa vallitsee puoluerajoihin katsomatta yllättävä yksimielisyys televisiotoiminnan ongelmakysymyksistä,
kehityksen suunnasta ja sääntelyn tarpeesta. Valtiopäivien rooli televisiopolitiikassa on tutkimuksen mukaan edustajien omasta tahdosta
varovaisen kantaaottava. Kansanedustajat keskittyvät lähinnä kansalaisten eli äänestäjäkuntansa televisioon liittyvien huolenaiheiden
julkituomiseen, ja näin toimimaan tiedonvälittäjänä yleisön ja viranomaisten välillä.
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