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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma tarkastelee kahta suomalaista tietoyhteiskuntastrategia-asiakirjaa, Tikas-raporttia (Suomi tietoyhteiskunnaksi 1996) sekä Sitran
laatimaa uudistettua tietoyhteiskuntastrategiaa (Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky 1998). Tutkimuksen lähtökohtana on käsitys siitä, että
kyseiset asiakirjat osallistuvat kielenkäytön kautta yhteiskunnallisen todellisuuden muovaamiseen. Niiden ymmärretään olevan myös vallitsevan
poliittisen kulttuurin ilmentymiä, jolloin niiden sisällön tulkitaan heijastavan laajempia yhteiskunnallisia valtasuhteita ja konflikteja.
Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu Michel Foucault'n tiedonarkeologisen diskurssiteorian varaan. Analyysimenetelmiä on käytössä
kolmenlaisia. A. J. Greimasin semioottiseen teoriaan perustuvan menetelmän avulla aineistoa tarkastellaan juonellisena kertomuksena, ja siitä
muodostetaan aktanttimallien ohella kanonisen kertomuksen kaltaisia juonitiivistelmiä. Chaïm Perelmanin retoriikka- ja argumentaatioteoriaan
perustuen aineistosta eritellään argumentoinnin lähtökohdat ja tekniikat, erityisesti minkälaisia metaforia aineistossa esiintyy. Kolmanneksi
aineisto analysoidaan Atlas.ti -ohjelman avulla, pyrkimyksenä on aineistolähtöisesti muodostaa asiakirjoissa esiintyvät temaattiset kategoriat.
Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on vastata kysymykseen: Mistä ja miten tietoyhteiskuntastrategia-asiakirjoissa puhutaan? Koska
tutkielman kohteena olevaa aineistoa on aiemmin tutkittu sangen kattavasti, tarkentuu mielenkiinto siihen, miten aineiston eri asiakirjat eroavat
toisistaan. Lisäksi aineistoa tarkastellaan osana sitä ympäröivää poliittista kulttuuria, jolloin huomio kiinnittyy myös siihen, millä tavoin
tietoyhteiskuntastrategiaa voidaan pitää poliittisena ohjelmana.
Kyseiset tietoyhteiskuntastrategia-asiakirjat ovat ennen kaikkea puhetta tekniikasta ja taloudesta. Asiakirjat perustuvat uusliberaalin ideologian
mukaiseen tulkintaan globaalien teknis-taloudellisten imperatiivien asettamista rajoituksista kansalliselle politiikalle. Suomella ei nähdä muuta
keinoa kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen kuin sopeutuminen kansainväliseen talouskilpailuun. Tästä keinosta tulee itsessään riittävä
tavoite, ja se katsotaan saavutettavan panostamalla tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ja kaupalliseen soveltamiseen. Lisäksi Sitran
raportissa argumentoidaan voimakkaasti yhteiseen strategiaan sitoutumisen puolesta.
Asiakirjojen väliltä on löydettävissä joitakin eroja. Tikas-raportti on vahvasti uusliberaalin ideologisen latauksen johdosta avoimen poliittinen
puheenvuoro. Sitran raportissa on pyritty rakentamaan kompromissi ottamalla mukaan sosiaalisesta tasa-arvosta ja hyvinvoinnista ponnistavan
arvopohjan mukaisia ilmauksia. Kompromissi on tehty kuitenkin uusliberaalin ideologian ehdoilla, joten asiakirjojen yhtäläisyydet tulkitaan
eroja merkittävimmiksi. Sen sijaan Sitran raportti tulkitaan pyrkimykseksi depolitisoida tietoyhteiskuntastrategia ja legitimoida vallitseva
poliittinen järjestelmä.
Työn tärkeimmät teoreettis-metodologiset lähteet ovat Michel Foucault'n "The Archaeology of Knowledge" (1972), Ismo Silvon väitöskirja
"Valta, kenttä ja kertomus. Televisiopolitiikan tulkinnat" (1988), Chaïm Perelmanin "Retoriikan valtakunta" (1996) sekä Udo Kellen (ed.)
"Computer-Aided Qualitative Data Analysis. Theory, Methods and Practice" (1995).
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