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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu-työssä tarkastellaan työttömyyden kuvaa Helsingin Sanomien ja Kainuun Sanomien yleisönosastokirjoituksissa ja pääkirjoituksissa
vuosina 1988-1997 eli ajanjaksona, jolloin siirryttiin nousukaudesta laman kautta uuteen nousukauteen.
Työn empiirisen osuuden keskeisimpänä tavoitteena oli määrällisen sisällönerittelyn avulla löytää työttömyyskeskustelua hallinneet teemat ja
toimijat sekä mahdolliset määrällisen muutokset niissä sekä tehdä havaintoja siitä, miten tematiikan painopisteet muuttuivat vuosien aikana.
Määrällisten, ajallisten ja temaattisten ulottuvuuksien tarkastelun avulla tehtiin vertailuja edellä mainittujen lehtien ja kirjoitustyyppien välillä.
Vertailussa oli etenkin akseli lehti instituutiona - kansalaisten mielipiteet.
Työssä on myös luotu kokonaiskuvaa aineiston sisällöstä ja varsinkin työttömyyden ratkaisemista koskevista kirjoituksista lukemalla ja
havaintoja tekemällä sekä esimerkkien avulla. Tarkoituksena oli tehdä havaintoja siitä, tulkitsevatko kansalaiset työttömyystematiikkaa samalla
tapaa kuin lehdet pääkirjoituksissaan eli vastaavatko kirjoitusten sisällöt toisiaan.
Työttömyyskeskustelun ja etenkin työttömyyden ratkaisemista koskevan osuuden pääasiallisena viitekehyksenä toimi Julkusen ja Nätin esittämä
malli kolmesta erilaisesta työllisyysoptiosta, joiden avulla työttömyyteen voidaan sopeutua tai ratkaista sitä.
Työn viestinnällisenä taustamallina käytettiin agenda setting -mallia, joka on yksi tapa tulkita median ja yleisön välistä vuorovaikutusta. Mallin
avulla työssä tarkastellaan lähinnä miten pitkälti yleisönosastokirjoitukset noudattavat samaa agendaa eli päiväjärjestystä kuin pääkirjoitukset.
Agendalla oloa tarkastellaan analyysissa määrällisesti juttujen määrien, tematiikan vaihtelun sekä toimiija-analyysin perusteella.
Päätuloksiksi saatiin, että varsinkin yleisönosastokirjoituksissa työttömyyskeskustelu lisääntyi paljon laman aikana ja jatkui runsaana vielä
pahimman laman mentyä ohitse. Eniten keskusteltiin työttömyyden ratkaisemisesta ja siinä etenkin työn jakamisesta. Laman edetessä
keskustelun kohteeksi nousi useampia teemoja kuin aiemmin. Havaittiin, että median agendan vaikutusta yleisönosaston agendaan ei voi todistaa
pelkästään tämänkaltaisella tutkimuksella, vaan tarvittaisiin laajempaa tutkimusasetelmaa.
Työ liittyy osaltaan vuonna 1998 käynnistettyyn Suomen Akatemian laajaan talouskriisi-tutkimusprojektiin, johon myös Helsingin yliopiston
viestinnän laitos osallistuu.
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