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Tiivistelmä: Koululakko ilmastonpuolesta on Greta Thunbergin aloittama kansalaisliike, joka

protestoi nopeamman ja voimakkaamman ilmastopolitiikan puolesta. Protesti on

poikkeuksellinen, sillä ilmastolakkojen osallistujat ovat pääosin alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Tutkielma tavoite on tunnistaa, miten lasten ja nuorten ilmastolakkoja käsiteltiin suomalaisessa

mediassa. Se, miten media esittää nuorten vaikuttamisen, vaikuttaa siihen, miten nuorten

osoittama huoli nousee poliittisen päätöksenteon agendalistalle. Tutkielma keskittyy alaikäisiin

nuoriin ja lapsiin, joilla ei ole vielä äänioikeutta ja näin mahdollisuutta vaikuttaa

päätöksentekoon parlamentaarisin keinoin. Tällaisten nuorten poliittisen osallistumisen

mahdollisuudet ovat rajatut. Tämän päivän ilmastopolitiikka vaikuttaa kuitenkin eniten juuri

heidän sukupolveensa.
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Tutkielmassa on kaksi menetelmää: määrällinen sisällönanalyysi ja kehysanalyysi. Määrällistä

havainnointia käytetään aineiston organisoinnissa, mutta tutkielman pääpaino on laadullisessa

analyysissa. Tutkielman ote on aineistolähtöinen, mutta sitä ohjaavat aiempi tutkimus

protestiuutisoinnista sekä lapsista ja nuorista poliittisina toimijoina. Tutkielman viitekehykseen

vaikuttavat etenkin Ruth Listerin tutkimus lasten kansalaisuudesta sekä protestiparadigman

käsite, jota muun muassa Joseph Man Chan ja Chi-Chuan Leen sekä Joseph Douglas McLeod ja

James Hertog ovat tarkastelleet.

Tutkielman aineisto koostuu Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä ja Maaseudun

Tulevaisuudessa julkaistuista uutisista, kolumneista ja pääkirjoituksista. Aineisto käsittää

julkaistut artikkelit aikavälillä 1.1.-30.9.2019. Tarkasteluväli kattaa kaksi kansainvälistä

ilmastolakkoa sekä kevään 2019 eduskunta- ja eurovaalit. Aineisto pitää sisällään 110 artikkelia.

Aineistosta on erotettavissa viisi erilaista kehystämisen tapaa: koululaiset-, aktivistit-,

lapsukaiset-, tapahtuma- ja keulakuvakehys. Aktivistit-kehys esiintyy aineistossa eniten ja

etenkin tarkastelujakson loppupuolella. Se esittää ilmastolakkoon osallistuvat lapset ja nuoret

aktiivisina ja itsenäisinä kansalaisina, joiden vaatimukset on huomioitava julkisessa

keskustelussa. Koululaiset-kehys esiintyy aineistossa toiseksi eniten ja erityisesti

tarkastelujakson alussa. Se kehystää lapset ja nuoret ensisijaisesti koululaisstatuksen kautta.

Keulakuva-kehys löytyy artikkeleista, joissa ilmastolakoista kerrotaan sen perustajan, Greta

Thunbergin kautta. Tapahtuma-kehys keskittyy pintapuoliseen tapahtumakuvaukseen, joka

korostaa protestin osallistujamäärää, kulkureittiä ja haittaa liikenteelle. Keulakuva- ja

tapahtuma-kehystä on aineistossa yhtä paljon ja ne ovat havaittavissa etenkin tarkastelujakson

lopussa. Lapsukaiset-kehys esittää lapset ja nuoret suhteessa aikuisiin. Aikuisilla on vastuu

suojella lapsia ja nuoria, mikä typistää lasten ja nuorten omaa itsenäistä roolia.

Lapsukaiset-kehys esiintyy aineistossa tasaisesti koko tarkastelujakson ajan, mutta huomattavasti

muita kehyksiä harvemmin. Uutisointi ilmastolakoista on pääosin myönteistä. Lakkoileviin

lapsiin ja nuoriin suhtaudutaan neutraalisti tai kannustavasti.
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1. Johdanto

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on valtava globaali kriisi. Sen

vaikutukset ovat ylisukupolviset: tänään tehty ilmastopolitiikka vaikuttaa erityisesti tämän

päivän lapsiin ja nuoriin. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajatut. Heillä

ei ole äänioikeutta ja siten mahdollisuutta vaikuttaa ilmastopolitiikkaan parlamentaarisin keinoin.

Ruotsalaisen Greta Thunbergin aloittama koululakko ilmaston puolesta eli ilmastolakko on lasten

ja nuorten liike, joka vaatii päättäjiltä nopeampaa toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Mutta miten lasten ja nuorten protestiin suhtaudutaan?

Tässä tutkielmassa tarkastelen, miten lasten ja nuorten ilmastolakkoja käsiteltiin suomalaisessa

mediakeskustelussa vuoden 2019 aikana. Pyrin tunnistamaan mediakehyksiä, joiden kautta

ilmastolakkoja on tulkittu. Aineistoni koostuu neljästä sanomalehdestä: Helsingin Sanomista,

Ilta-Sanomista, Iltalehdestä ja Maaseudun Tulevaisuudesta. Tutkielman menetelmä on

aineistolähtöinen määrällinen sisällönanalyysi ja kehysanalyysi.

Se, että protesti on lähtöisin lapsista ja nuorista on hyvin poikkeuksellista. Usein lasten ja

nuorten osallistuminen on aikuisten tukemaa: lapset osallistuvat esimerkiksi mielenosoitukseen

vanhempiensa mukana. Ilmastolakossa tahto osallistua lakkoon on oletettavasti lähtöisin lapsilta

ja nuorilta itseltään. Samoin liikkeen perustaja Greta Thunberg oli alaikäinen aloittaessaan

ilmastolakot. On tärkeää tarkastella, miten media käsittelee poikkeuksellista osallistujaryhmää.

Onko tarkastelu lapsia ja nuoria kannustavaa vai kyseenalaistetaanko heidän osallistumistaan?

Tutkielma on kiinnostava myös demokratiakasvatuksen näkökulmasta. On kiinnostavaa pohtia,

miten julkinen keskustelu tukee kansalaiseksi kasvamista. Tuleeko nuoresta näkyvä ja vakavasti

otettava kansalainen vasta tämän täysi-ikäistyessä vai saako hän äänensä kuuluviin jo aiemmin?

Median valta-asema julkisen keskustelun portinvartijana korostuu ilmastokysymysten sekä lasten

ja nuorten kohdalla. Legitimaatio lasten ja nuorten osallistumiselle tulee aikuisilta (Borgne &

Tisdall, 2017, 123). Tässä kontekstissa aikuisia ovat sanomalehtien toimitukset. Se, miten media

esittää nuorten vaikuttamisen, vaikuttaa siihen, miten nuorten osoittama huoli nousee poliittisen
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päätöksenteon agendalistalle. Media on avainasemassa muodostamassa yleistä ymmärrystä siitä,

kuinka vakavasti  nuorten ja lasten vaikutusyritykset otetaan. Samoin median agendavaikutus, eli

kyky määrittää julkisen keskustelun puheenaiheet, on erityisen merkittävä ympäristöön liittyvissä

asiakysymyksissä (esim. Carvalho, 2010; Soroka, 2002). Vaikka medialla ei ole suoraa

vaikutusvaltaa, on sillä kyky määrittää, millainen painoarvo eri ilmastopolitiikan keinoille

annetaan. Siksi onkin perusteltua tutkia, miten media käsittelee ilmastokysymyksiä.

Lasten ja nuorten ilmastolakoista käytyä mediakeskustelua on ennätetty tutkia jo Australiassa ja

Saksassa (Bergman ja Ossewaarde, 2020; Mayes ja Everit, 2021). Tämä tutkielma on aloitettu jo

syksyllä 2019, joten tieto jo olemassa olevasta tutkimuksesta tuli ilmi vasta tutkimusprosessin

aikana. Suomessa ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, vaikka ilmastolakkojen osallistujia on

tutkittu osana kansainvälistä tutkimushanketta (Savolainen, ym. 2021, 116). Tämän tutkielman

aihe tarjoaa mahdollisuuden peilata tuloksia australialaiseen ja saksalaiseen tutkimukseen.

1.1. Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne

Tutkielman tavoite on tunnistaa, miten lasten ja nuorten poliittinen toiminta kuvataan

sanomalehtien artikkeleissa. Tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä. Niistä ensimmäiseen

pyrin vastaamaan määrällisen sisällönanalyysin avulla, jälkimmäiseen kehysanalyysin avulla.

1. Miten paljon ja millä tavoin koululakoista ilmaston puolesta uutisoitiin suomalaisissa

sanomalehdissä?

2. Miten media kehysti ilmastolakkoliikettä ja siihen osallistuneita lapsia ja nuoria

suomalaisessa sanomalehtikirjoittelussa tarkasteluvälillä 1.1.2019–30.9.2019?

Ensimmäiseksi taustoitan tutkimuskysymystä käymällä läpi aiempaa tutkimusta lapsista ja

nuorista sekä protestiuutisoinnista. Kartoitan, millainen yhteiskunnallinen rooli lapsilla ja

nuorilla on, ja miten heidän poliittista toimijuuttaan on käsitelty aiemmassa tutkimuksessa.

Tämän jälkeen käyn läpi median toimintalogiikkaa ja sitä, millaisia protestiuutisoinnin

mediakehyksiä aiempi tutkimus on tunnistanut. Teoreettisen taustoituksen jälkeen siirryn

kehysanalyysimenetelmän ja aineiston kuvailuun. Luokittelen aineiston määrällisen

sisällönanalyysin avulla, jonka jälkeen siirryn käyttämään aineiston päämenetelmää eli

6



kehysanalyysia. Tutkielman viimeisessä luvussa teen tuloksista yhteenvedon, esitän

johtopäätökset ja ehdotan aiheita jatkotutkimukselle.

1.2. Koululakko ilmaston puolesta

Koululakon ilmaston puolesta eli ilmastolakon tavoitteena on kiinnittää huomio

ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan. Tulevia sukupolvia on suojeltava ilmastonmuutoksen

seurauksilta ja tämä vaatii aikaisempaa nopeampia ilmastotoimia. Liike ajaa esimerkiksi

luopumista fossiilisten polttoaineiden tukemisesta ja siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin.

Ruotsalainen, 15-vuotias Greta Thunberg aloitti ilmastolakot Ruotsin valtiopäivätalolta

20.8.2018. Thunberg kertoi istuvansa Valtiopäivätalon edessä koulupäiviensä ajan syyskuussa

järjestettäviin Ruotsin valtiopäiviin asti. Lopulta Thunberg lakkoili yhteensä kolme viikkoa,

pidellen käsissään kylttiä: ”Skolstrejk för klimatet”, koululakko ilmaston puolesta. Valtiopäivien

jälkeen Thunberg jatkoi koulunkäyntiä, mutta palasi Valtiopäivätalolle joka perjantai

koulupäivien ajaksi. Nämä viikoittaiset lakot saivat nimekseen Fridays for Future (FFF). Liike

levisi Tukholmasta nopeasti muualle Ruotsiin, kun myös muut nuoret järjestivät vastaavia

koululakkoja omilla kotipaikkakunnillaan. Thunberg on kertonut jatkavansa istumalakkoa niin

kauan kunnes Ruotsi sitoutuu noudattamaan Pariisin ilmastosopimukseen kirjattua 1,5

celsiusasteen lämpenemisrajaa.

Liike kasvoi nopeasti kansainväliseksi ilmiöksi ja levisi myös Suomeen vuoden 2018 lopussa,

jolloin liikkeelle perustettiin Facebooksivu. Ensimmäinen ilmastolakko järjestettiin 11.1.2019,

joka keräsi n. 300 osallistujaa (Savolainen ym. 2021, 116). Suomessa lakosta on käytetty

ilmastolakon tai koululakko ilmaston puolesta lisäksi nimeä Perjantait Gretan kanssa. Liikettä

on organisoitu etenkin sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella

#nytonpakko.

Ensimmäinen kansainvälinen ilmastolakko järjestettiin 15. Maaliskuuta 2019. Lakko järjestettiin

samana päivänä noin 120 maassa. Maailmanlaajuisesti osallistujia oli noin 1,5 miljoonaa, joista

valtaosa oli lapsia ja nuoria. Suomessa ensimmäinen mielenosoitus järjestettiin 27

paikkakunnalla ja se keräsi yhteen esimerkiksi Helsingissä yli 3000 osallistujaa. Kansainvälisiä
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ilmastolakkoja järjestettiin vuoden 2019 aikana yhteensä kuusi kertaa. YK:n ilmastokokouksen

ympärillä järjestettiin kaksi lakkoa 20.9.2019 ja 27.9.2019, jotka keräsivät globaalisti noin 6

miljoonaa osallistujaa yhteensä 185 eri maassa. Lakkoa on tituleerattu kaikkien aikojen

suurimmaksi ilmastomielenosoitukseksi (Guardian, 27.9.2019). Suomessa lakkoon osallistui

arviosta riippuen 2000:sta 18 000:een osallistujaa. Ilmastolakot jatkuivat säännöllisesti

maaliskuuhun 2020 asti, jolloin koronapandemian tuomat kokoontumisrajoitukset katkaisivat

mielenosoitukset. Pandemian aikana mielenosoituksia on järjestetty digitaalisesti

verkkotapahtumina.

Koululakko ilmaston puolesta käsittää useampia suuria mielenosoituksia sekä viikoittaisia

paikallisia lakkoja. Suomessa media uutisoi koululaisten ilmastolakoista ensimmäisen kerran

syksyllä 2018, mutta uutisointi ja mediakeskustelu kiihtyi maaliskuuhun 2019 mennessä ja jatkui

aina koronapandemian alkuun asti. Tämä tutkielma käsittelee aiheesta käytyä mediakeskustelua.
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2. Lasten, nuorten ja protestien mediakehyksiä

Tämän tutkielman aineisto käsittelee protestia, jonka järjestäjiä ja osallistujia ovat lapset ja

nuoret. Tässä luvussa käyn läpi, miten lasten ja nuorten kansalaisuutta, yhteiskunnallista asemaa

ja poliittista osallistumista on määritelty aiemmassa tutkimuksessa. Tutkielman tavoite on

tunnistaa, miten heidän poliittinen toimintansa kuvataan sanomalehtien artikkeleissa. Myös

lasten ja nuorten omaa kokemusta näistä aiheista on tutkittu, mutta se ei ole tämän tutkielman

kannalta keskeistä. Keskeistä on lasten ja nuorten “ryhmän” ulkopuolelta tuleva näkökulma, ei

ryhmän sisäinen näkemys, sillä myös aineiston artikkelit edustavat tätä ulkopuolista katsetta.

Käyn kuitenkin läpi, miten suhtautuminen eri poliittisen osallistumisen muotoihin ja hyvään

kansalaisuuteen eroaa eri sukupolvien välillä. Näillä eroilla voi olla myöhempää selitysvoimaa,

mitä tulee kolumneissa esiintyviin mediakehyksiin.

Lasten ja nuorten jälkeen siirryn aiempaan tutkimukseen protestiuutisoinnista. Käyn lyhyesti

läpi, millaiset protestit kiinnostavat mediaa eli ylittävät uutiskynnyksen. Medialla on useita

vakiintuneita tapoja kehystää mielenosoituksia. Sillä, miten protestit kehystetään mediassa, on

vaikutusta siihen, miten protestiliike menestyy ja kehittyy. Myös protestiliikkeiden sisällä on

pyritty tunnistamaan median toimintatavat ja käyttämään mediaa yhtenä protestin työkaluna ja

alustana. Tässä luvussa keskityn vain median vakiintuneisiin kehystämisen tapoihin.

Käyn läpi myös aiemman tutkimuksen tunnistamia kehystämisen tapoja, joita media käyttää

kertoessaan protesteista. Käyn erityisesti läpi protestiparadigmaa ja sen saamaa kritiikkiä.

Median tapoja kehystää ilmastolakkoja on tutkittu Australiassa ja Saksassa, käyn myös näiden

tutkimusten tuloksia läpi. Lopuksi vedän aiempaa tutkimusta lapsista ja nuorista sekä protesteista

yhteen.

2.1. Tulevat aikuiset

Lapset ja nuoret niputetaan helposti yhdeksi yhtenäiseksi ihmisryhmäksi (Lister, 2007, 698).

Tosiasiassa kyseessä on moninainen joukko, jonka eri-ikäisillä ja erilaisilla jäsenillä on

yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita. Lapsuus ja nuoruus ovat elämänvaiheita, joiden tarkka

9



määritteleminen on haastavaa: ne ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia sosiaalisia konstruktioita.

Yhtenä lapsuutta ja aikuisuutta erottavana tekijänä voidaan pitää täysi-ikäistymistä, joka erottaa

lapsuuden aikuisuudesta lainkin silmissä. Rajan vetäminen lapsuuden ja nuoruuden välille on

hankalampaa, sillä kyseessä on hyvin subjektiivinen ja vaikeasti rajattavissa tiettyyn ikävuoteen.

Lapsia ja nuoria käsitellään tutkimuksessa usein erikseen ja lapsilla viitataan usein alle

kouluikäisiin. Englannin kielinen termi ”young people” on suomen kielen nuoruus-sanaa

laajempi ja kattaa ymmärrykseni mukaan sekä lapset että nuoret. Lapset ja nuoret tarvitsevat

aikuisia enemmän huolenpitoa, suojelua ja ovat aikuisiin verrattuna ”keskeneräisiä”. He eivät

siksi nauti samanlaisia oikeuksia kuin aikuiset. Lasten ja nuorten yhteiskunnallinen asema on

alisteinen aikuisille (Kallio ja Häkli, 2013, 6-7).

Nancy Lesko tarkastelee teoksessaan Act your Age! (2012) käsityksiä nuorista. Leskon mukaan

nuoret kuvataan yleisesti neljällä tapaa (emt., 2–5). Nuoret ovat 1) aikuistumassa 2) hormonien

hallitsemia 3) alttiita vaikutteille 4) ikäryhmänsä edustajia. Luonnehdintojen mukaiset käsitykset

esiintyvät Leskon mukaan kaikilla yhteiskunnan ja tutkimuksen osa-alueilla ja vaikuttavat

käsitykseemme nuorista ja itsestämme “entisinä nuorina”.  Aikuistumisella Lesko tarkoittaa

puhetapaa, jossa nuorten kuvataan olevan kehittymässä aikuisiksi eli “siinä iässä”. Määrittely

korostaa elämänvaiheen väliaikaisuutta ja sitä, että murrosiän tuomat muutokset nuoren elämään

tulevat annettuina, ovat kontrolloimattomia ja koskevat jokaista. Nuoruus nähdään vaiheena,

jonka “kaikki käyvät läpi”, mikä antaa puhujalle valtuuden puhua nuorista “kaikkitietävästi”

omakohtaiseen kokemukseen perustuen. Hormoneilla Lesko viittaa murrosikään, jolloin nuoret

käyvät läpi fyysisen ja henkisen muutoksen. Murrosikä tekee nuorista impulsiivisia, tunteellisia

ja epärationaalisia. Murrosikä saa nuoret vastustamaan auktoriteetteja ja kapinoimaan. Muutos

on biologinen, eikä sitä voi siksi välttää. Nuoret kuvataan myös vaikutteille alttiiksi, etenkin jos

vaikutteet tulevat ikätovereilta eli vertaisilta. Aikuiset nähdään nuoria itsenäisempinä eli

ulkopuolisten vaikutteiden merkitys vähenee iän karttuessa. Lisäksi yksin nuorten ikä nähdään

eräänlaisena “koodina”, joka selittää nuoren ikävaihetta enemmän kuin mikään muu tekijä. Jos

nuoren kerrotaan olevan 15-vuotias, liitetään häneen automaattisesti ominaisuuksia esimerkiksi

tietystä käytöksestä tai kiinnostuksen kohteista. Voidaan ajatella, että käsityksemme nuorista

vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme nuoriin kansalaisina ja poliittisina toimijoina. Jos nuoret

nähdään ylipäätään impulsiivisina, kapinallisina ja ajattelultaan epäitsenäisinä, vaikuttaa se myös
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siihen heidän toimintaansa ymmärretään ja kehystetään. Leskon mukaan nuorten käytöksen

typistäminen tiettyyn ikävaiheeseen kuuluvaksi tyypilliseksi käytökseksi vähättelee nuorten

yhteiskunnallisen roolia ja poliittisia tekoja (Lesko, 2012, 178).

Lasten ja nuorten rooli voidaan määritellä myös haavoittuvuuden kautta: he tarvitsevat aikuisten

suojelua, sillä heidän kapasiteettinsa on vasta kehittymässä aikuisen tasolle (Stenvall, 2018, 19).

Samanaikaisesti lapset nähdään etenkin länsimaissa aktiivisina yhteiskunnallisina toimijoina,

joilla tulee olla päätäntävaltaa heitä itseään koskeviin asioihin (Alanen ja Karila, 2009, x). Lasten

ja nuorten osallistuminen on tasapainottelua suojelemisen ja osallistumisen välillä. Tämä

jakolinja määrittää myös aiheesta käytyä tutkimusta (Hinton, 2008, 286).

2.2. Tulevat kansalaiset

Kansalaisuudella tarkoitetaan valtion ja sen alueella elävän yksilön välistä suhdetta, johon

sisältyy sekä oikeuksia että velvollisuuksia (Setälä, 2003, 203). Lapsilla ja nuorilla on samoja

perusoikeuksia kuin aikuisilla, mutta niiden lisäksi lasten oikeuksia pyritään turvaamaan erityisin

sopimuksin ja toimin. Esimerkkinä tästä on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, jonka tehtävänä

on taata kaikille lapsille samat ihmisoikeudet kuin aikuisilla. Ihmisoikeuksien lisäksi sopimus

käsittää erityisesti lapsille turvatut oikeudet, kuten oikeuden lepoon ja leikkiin. Lapsen oikeusien

julistuksen 12. artikla koskee lasten oikeutta osallistua ja kuuluu seuraavasti:

1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä,

oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa.

Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi

häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan

tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen

mukaisesti.

Lasten osallistumisella voidaan tarkoittaa sitä, että hän osallistuu itseään ja omaa elämäänsä

koskevaan päätöksentekoon. Sillä voidaan tarkoittaa myös osallistumista yhteiseen, yhteiskunnan
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tasolla tapahtuvaan päätöksentekoon. Vaikka lapsilla on oikeuksia, ei heillä ole samanlaista

pääsyä päätöksenteon areenoille, kuten aikuisilla. Suomessa äänioikeus koskee vain täysi-ikäisiä,

joten lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon

parlamentaarisin keinoin. Lapsilla ja nuorilla on tunnistettu olevan eräänlainen kaksoisrooli: he

ovat tämän hetken lapsia, mutta myös tulevaisuuden aikuisia (Stenvall, 2017, 37). Aikuisten

asenteilla lasten ja nuorten osallistumista kohtaan on huomattava vaikutus lapsen

vaikutusmahdollisuuksiin, sillä legitimaatio lasten ja nuorten osallistumiselle tulee aikuisilta

(Borgne & Tisdall, 2017, 123).

Yksi lapsia ja nuoria koskeva velvollisuus on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuudella tarkoitetaan

Suomessa velvollisuutta hankkia perussivistys, yleisimmin koulutuksen kautta. Oppivelvollisuus

lakkaa täysi-ikäistymisen myötä. Koska oppivelvollisuus koskee vain alaikäisiä lapsia ja nuoria,

voidaan koulunkäynti nähdä heidän ensisijaiseksi tehtäväkseen kansalaisina. On mielenkiintoista

pohtia, ajaako lasten ja nuorten velvollisuus kouluttautua ohi oikeuden osallistua ja vaikuttaa.

Jessica Pykettin mukaan hyvän kansalaisuuden normi edellyttää kouluttautumista. Kansalainen ei

vielä itsessään vastaa hyvän kansalaisen normia, vaan rooliin tulee valmistua kouluttautumalla.

Hyvän kansalaisen status tulee siis ulkopuolelta, eräänlaisena ulkopuolisena hyväksyntänä.

Koulutus asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan, jossa auktoriteettiasemassa ovat ne, joilla on

koulutus. Pykettin mukaan kouluttamattomat kansalaiset eivät vastaa hyvän kansalaisen normia,

sillä nämä eivät vielä tiedä, mitä ihannekansalaisuus on tai kuinka ihannekansalainen käyttäytyy

(Pykett ym. 2010, 529). Normi kouluttautumisesta voi osaltaan vaikuttaa siihen, miten nuorten ja

lasten poliittiseen osallistumiseen suhtaudutaan: koulun käyminen on ensisijaista ja kaikki muu

tulee sen jälkeen. Voidaan kysyä, ovatko lapset ensisijaisesti kansalaisia vai koululaisia?

Oppivelvollisuus ja koulunkäynti liittyvät läheisesti kompetenssin käsitteeseen, jonka kautta

lasten ja nuorten poliittista osallistumista voidaan tarkastella. Lähestymistapa on tyypillinen

kehityspsykologialle, joka tarkastelee lapsuutta ikään sidottujen kehitysvaiheiden avulla. Lapsen

kompetenssi eli kyvykkyys kasvaa iän myötä, jolloin myös valmiudet osallistua kehittyvät.

Ongelma on, että lapsen tai nuoren potentiaali jää huomaamatta, kun lapsuutta ja nuoruutta

tarkastellaan vain tarkkarajaisten ikävaiheiden kautta. Rachel Hinton nimittää tätä kyvykkyys

epäsuhdaksi (competense bias). Hänen mukaansa huomio tulisi kiinnittää ikätason lisäksi siihen,
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ovatko aikuiset onnistuneet luomaan lapsen tai nuoren osallistumiselle riittävät olosuhteet, kuten

kielelliset resurssit itsensä ilmaisuun (Hinton, 2008, 293). Lapsen kehityksen tarkastelu

ikävaiheiden kautta ei myöskään ole universaalia, vaan ennemminkin länsimainen

lähestymistapa. Kehitystä voidaan tarkastella vaihtoehtoisesti esimerkiksi tiettyjen suoritteiden ja

kokemusten kautta (Hinton, 2008, 291). On esimerkiksi epävarmaa, johtaako lapsen tai nuoren

kyvykkyys osallistumiseen vai kehittääkö osallistuminen päätöksentekoon lapsen kykyjä

osallistua. Puuttuvaa kompetenssia voidaan pitää yhtenä perusteena rajata lasten

osallistumismahdollisuuksia (Borgne & Tisdall, 2017, 123). Puhutaan myös niin sanotusta

kansalaiskasvatuksesta, jossa lapsia pyritään valmistamaan aktiiviseen kansalaisuuteen osana

aikuisuutta. Kansalaiskasvatuksella pyritään vahvistamaan kokemusta siitä, että omaan yhteisöön

ja ympäristöön voi omalla toiminnallaan halutessaan vaikuttaa. Lapsen vanhemmat ja opettajat

pyrkivät antamaan lapselle valmiudet toimia poliittisen yhteisön täysvaltaisina jäseninä (Nivala,

2006, 54). Tämä konkretisoituu esimerkiksi oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoiminnan kautta,

joiden avulla lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia on pyritty lisäämään.

Ruth Lister on yksi keskeisimmistä lasten kansalaisuutta tutkineista teoreetikoista.

Yksinkertaisimmillaan kansalaisuus tarkoittaa yksilöä, jolla on kansallisvaltion jäsenyys, jonka

myötä yksilö nauttii tietyistä eduista ja velvollisuuksista. Listerin mukaan lasten kansalaisuus

syntyy aktiivisesta osallistumisesta, mutta osallistuminen edellyttää lapsilta riittävää kyvykkyyttä

aikuisten silmissä. Lapset ovat siis yhteisönsä jäseniä määritelmän suppeassa muodossa, mutta

täysvaltainen jäsenyys syntyy vasta aktiivisen toiminnan kautta (Lister, 2008, 25). Lapset

nähdään Listerin mukaan tulevaisuuden aikuisina ja siksi ensisijaisesti tulevaisuuden

kansalaisina, ei täysvaltaisina sellaisina (2007, 696). Listerin mukaan kansalaisuus tulisi

ylipäätään nähdä väliaikaisena asemana, enemmän tilannekohtaisena ja neuvoteltavana kuin

annettuna. (2007, 717–718). Lister nojaa ajattelussaan feministiseen teoriaan vertaamalla lasten

nykyistä ja naisten entistä asemaa. Naisilta evättiin pääsy täysivaltaiseen kansalaisuuteen ja tätä

perusteltiin sillä, etteivät naiset ole riittävän kyvykkäitä ja rationaalisia osallistumaan yhteiseen

päätöksentekoon. Sama pätee Listerin mukaan nyt lapsiin. Lister ei tarkoita, että jokaisen

taaperonkin tulisi nauttia täysistä kansalaisoikeuksista. Hän pikemminkin kritisoi

kansalaisoikeuksien dikotomista rajaamista iän tai sukupuolen perusteella (2007, 710–11).

Listerin ajatus kannustaa kysymään, tulisiko lasten ja nuorten kansalaisoikeuksia tarkastella
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tapauskohtaisesti. Onko esimerkiksi ilmastokysymys sellainen asia, joka koskettaa

nimenomaisesti juuri lapsia ja nuoria, jolloin näillä pitäisi olla asiaan päätäntävaltaa?

Lasten ja nuorten osallistumisella tarkoitetaan usein heidän osallistamistaan heitä koskevaan

päätöksentekoon esimerkiksi huoltajuuskysymyksissä. Toinen lapsille ja nuorille yleinen

osallistumisen muoto, oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoiminta käsittelee laajempia

asiakokonaisuuksia ja liittyy siten laajempaan vaikuttamiseen yleisellä tasolla. Poliittisen

osallistumisen muodot voidaan jakaa kahteen luokkaan, institutionaaliseen ja

epäinstitutionaaliseen osallistumiseen. Ensimmäisellä tarkoitetaan yleensä äänestämisen ja

puoluetoiminnan kautta tapahtuvaa, formaalia osallistumista. Epäinstitutionaalinen

osallistuminen käsittää formaalin osallistumisen ulkopuolelle jäävät osallistumisen muodot,

kuten mielenosoitukset ja ostoboikotit. Huomionarvoista on, että esimerkiksi oppilaskunnassa ja

nuorisovaltuustossa osallistuminen on institutionaalista osallistumista, jossa aikuisilla on vahva

alullepanijan rooli. Toiminta ei siis ole lapsista lähtöisin, vaan aikuisten lapsille tarjoama

vaikuttamisen paikka. Koululaisten ilmastolakko voidaan nähdä esimerkkinä toisenlaisesta,

lapsilähtöisestä osallistumisesta. On mahdollista, että osa mielenosoitukseen osallistuneista

lapsista ja nuorista on osallistunut mielenosoitukseen aikuisen kannustuksesta. Liikkeen on

kuitenkin perustanut alaikäinen Thunberg ja liike on levinnyt ja jalkautunut laajalle alaikäisten

aktivistien toimesta. Onko suhtautuminen osallistumiseen erilaista, jos kyse on

ei-institutionaalisesta ja lapsilähtöisestä osallistumisesta?

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri kokoaa yhteen tietoa suomalaisten nuorten arvoista ja

asenteista. Vuonna 2018 Nuorisobarometri käsitteli nuorten vaikuttamista ja kiinnostusta

politiikkaan. Nuorisobarometri käsittää nuoriksi 15–29-vuotiaat, joten sen tuloksia voidaan tässä

tutkielmassa käyttää vain suuntaa antavasti. Kiinnostavaa on, että barometrin mukaan alle

20-vuotiaiden vastaajien mukanaolo poliittisessa toiminnassa on lisääntynyt. Syy tälle voi löytyä

esimerkiksi siitä, että ikäryhmä on aikaisempia sukupolvia kiinnostuneempi vaikuttamaan tai

siitä, että politiikan agendalistalle on tullut aikaisempaa enemmän asioita, jotka koskettavat

nuorempia ikäryhmiä (Nuorisobarometri, 2018, 27). Kansainvälisesti vertailtuna

suomalaisnuorten osallistumishalu poliittiseen toimintaan on matalahko. Tämä selittyy osin sillä,

että osallistumishalu on korkea maissa, jotka eivät vielä ole vakaita demokratioita. Suomi on
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yhteiskuntana vakaa ja viranomaisiin ja päättäjiin luotetaan, minkä vuoksi protestoinnille tai

vaikuttamiselle ei samalla tavalla nähdä tarvetta (Mehtäläinen ym. 2017, 89).

Poliittista osallistumista voidaan käsitellä myös hyvään kansalaisuuteen liitettyjen normien

kautta. Normatiivinen lähestymistapa korostaa kansalaisuuden toteutumista juuri tekojen kautta

(Kymlicka ja Norman, 1994, 353). Käsityksiä oikeanlaisesta osallistumisesta on useita. Russell

Dalton jakaa kansalaisuuteen liitetyt käsitykset ja normit kahteen ryhmään (Dalton, 2008).

Ensimmäinen ryhmistä painottaa kansalaisen velvollisuuksia (citizen duty). Hyvä kansalainen

täyttää tälle osoitetut velvollisuudet esimerkiksi äänestämällä vaaleissa, toimimalla yhteistyössä

viranomaisten kanssa ja suorittamalla asepalveluksen. Toinen normeista (engaged citizenship)

korostaa kansalaisen omaa poliittista aktiivisuutta esimerkiksi toimimista

kansalaisyhteiskunnassa. Hyvä kansalainen osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen

keskusteluun ja on kykenevä itsenäiseen ajatteluun ja kannan muodostukseen. (Dalton, 2008,

81). Daltonin tutkimuksen mukaan, käsitys hyvästä kansalaisuudesta eroaa sukupolvien välillä.

Kun vanhemmat sukupolvet näkevät kansalaisuuden toteutuvan ennen kaikkea velvollisuuksien

kautta, arvostavat nuoremmat sukupolvet sitä vastoin itsenäistä päätöksen tekoa ja aktivismia

(Dalton 2008, 77). Erot käsityksissä hyvästä kansalaisuudesta voivat osaltaan selittää eri

ikäryhmien erilaista suhtautumista ilmastolakkoon, johon osallistuminen tekee kansalaisesta

aktiivisen ja oma-aloitteisen toimijan. Myös suhtautuminen oppivelvollisuuteen ja koulukäyntiin

voi selittyä sukupolvien erilaisella suhtautumisella velvollisuuksiin ja aktiivisuuteen.

2.3. Mikä kiinnostaa mediaa?

Mikä tahansa protesti tai mielenilmaus ei automaattisesti kiinnosta mediaa. Mielenosoituksen

koko ja teema vaikuttavat siihen, miten todennäköisesti se ylittää uutiskynnyksen. Mitä suurempi

mielenosoitus ja mitä ristiriitaisempi mielenosoituksen aihe on, sitä varmemmin media

kiinnostuu protestista (Oliver ja Maney, 2000, 476, 481). Toisaalta, jos mielenosoituksen aihe on

median näkökulmasta ajankohtainen eli jo valmiiksi sen agendalistalla, on sen läpimeno

mediassa todennäköisempää (Oliver ja Maney, 2000, 496). Median toimintalogiikka suosii

draamaa ja konflikteja, joten mahdollinen väkivalta, vastamielenosoitukset ja viranomaisten
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läsnäolo lisäävät protestin kiinnostavuutta median silmissä. Toisaalta pienikin mielenosoitus voi

saada suuren huomion, jos uutispäivä on hiljainen ja toimittajat kaipaavat juttuaiheita (Oliver ja

Maney, 2000, 482; Oliver ja Myers, 1999, 67). Jos protestiliike haluaa näkyä mediassa, on sen

otettava huomioon median toimintalogiikka ja vaatimukset eli uutiskriteerit. Näiden kriteerien

täyttäminen voi vaikuttaa protestiliikkeisiin siten, että ne pyrkivät toimimaan mahdollisimman

näyttävästi ja turvautuvat radikaaleihin keinoihin. Tämä voi ajan myötä radikalisoida liikettä

(esim. Juppi, 2004, 102).

2.4. Protestien mediakehyksiä

Ensimmäiset tutkimukset protestien, mielenosoitusten ja kansanliikkeiden kehystämisestä

mediassa tehtiin Yhdysvalloissa 1960-luvulla kansalaisoikeusliikkeen, feminismin ja Vietnamin

sodan vastamielenosoitusten hallitessa mediatilaa (Brasted, 2005, 3). Protestiuutisoinnin

tutkimus voidaan jakaa kahteen luokkaan. Ensimmäinen tarkastelee kehystämisen tapoja, toinen

sitä, millaiset vaikutukset tietynlaisella mediakehystämisellä on protestille. Protestit ja

mielenosoitukset ovat medialle mielenkiintoista sisältöä, sillä ne tarjoavat lukijoille “draamaa,

toimintaa ja konflikteja”. Se, miten protestit mediassa kehystetään voi vaikuttaa siihen, miten

yleisö protesteihin suhtautuu ja miten protestiliike tulevaisuudessa kehittyy ja menestyy

(Brasted, 2005, 2–3). Antamalla palstatilaa media voi suoraan vaikuttaa siihen, miten paljon ja

millä tavalla kansalaisyhteiskunta ja erilaiset protestiliikkeet pääsevät ääneen.

Uutistyötä tutkineen sosiologi Gaye Tuchmanin (1978) mukaan media pyrkii lähtökohtaisesti

tukemaan ja toisintamaan hallitsevaa järjestystä (status quo), jota mielenosoittajat puolestaan

haastavat. Tämä johtaa Tuchmanin mukaan siihen, että protesti kehystetään mediassa konfliktiksi

mielenosoittajien ja viranomaisten välillä: mielenosoittajat pyrkivät horjuttamaan järjestystä ja

viranomaiset palauttamaan sen. Media keskittyy kuvaamaan yhteenottoa eikä kerro

mielenosoituksen syytä tai sanomaa. Toimittajat perustelevat tätä sillä, he pyrkivät tarjoamaan

uutisoitavasta ilmiöstä mahdollisimman tasapuolisen kuvan. (Tuchman, 1978, 83-97; 133-155).

Tuchman on osa kriittistä koulukuntaa, jonka mukaan hallitsevan järjestelmän tukeminen on
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sisäänkirjoitettu uutistyön prosesseihin eikä niinkään johdu yksittäisen toimittajan tietoisista

päätöksistä.

Samaan kriittiseen koulukuntaan kuuluva Todd Gitlin tunnisti teoksessaan The Whole World is

Watching (1980/2003) protestiuutisoinnin keinoja, joilla media kuvaa mielenosoituksia. Gitlin

tarkasteli 1960-luvulla Yhdysvalloissa vaikuttanutta uusvasemmistolaista Students for a

Democratic Society -protestiliikettä (SDS) ja sen saamaa mediajulkisuutta. Gitlinin mukaan

media pyrki marginalisoimaan protestiliikkeen korostamalla uutisoinnissaan liikkeen

väkivaltaisuutta, vähättelemällä protestin merkitystä, osallistujamäärää ja tehokkuutta,

kyseenalaistamalla liikkeen tarkoitusperiä käyttämällä lainausmerkkejä (“rauhanmarssi”) ja

tukeutumalla uutisoinnissa voimakkaasti viranomaislähteisiin. Lisäksi media korosti liikkeen

sisäistä eripuraa ja esitti osallistujat ei-edustavina ja poikkeavina (emt. 27–28). Median

kehystämistapa vaikutti Gitlinin mukaan siihen, millaisia keinoja liike toiminnassaan käytti ja

millainen käsitys suurella yleisöllä liikkeestä oli. Medialla oli vaikutusta jopa siihen, miten liike

näki itse itsensä. Liikkeen myöhempi sisäinen polarisaatio johtui Gitlinin mukaan siitä, että

media nosti toistuvasti esiin liikkeen sisäisiä jakolinjoja radikaaleihin ja maltillisiin toimijoihin.

Yksi kehystämisen keino on kertoa protestista tapahtumana. Tällöin media keskittyy esimerkiksi

siihen, missä ja milloin mielenilmaus tapahtui, kuinka monta osallistujaa mielenosoitukseen

osallistui tai mitä reittiä mielenosoittajat kulkivat. Graham Murdockin mukaan yksityiskohtainen

tapahtumakuvaus jättää varjoonsa mielenosoituksen aiheen eli sisällön. Tämä voi johtua

esimerkiksi siitä, ettei toimittaja tunne aihetta kunnolla ja osaa siksi liittää sitä lukijoille

ymmärrettävään kontekstiin (Murdock, 1981, 210).

S. Graig Watkins pyrkii artikkelissaan Framing protest: News media frames of the million man

march tunnistamaan, millaisia kehyksiä media loi ja käytti uutisoidessaan 1990-luvulla

järjestetystä rotusortoa vastustavasta Million man -marssissta. Vaikka Watkins tarkastelee

tutkimuksessaan tv-uutisia, voidaan yhtä Watkinsin tunnistamia kehyksiä soveltaa myös

sanomalehtiteksteihin. Watkins kiinnittää huomiota siihen, kuinka journalistit pyrkivät tekemään

Million Man Marchista katsojille ymmärrettävän nostamalla esiin liikkeen keulakuvan Louis

Farrakhanin. Watkinsin mukaan Louis Farrakhan esiintyi mediassa kärkkäänä, mikä

yksinkertaisti ja kärjisti protestin mediassa esitettyä viestiä ja siitä käytyä keskustelua.
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Osa mediatutkijoista puhuu niin kutsutusta protestiparadigmasta. Protestiparadigmalla

tarkoitetaan median rutinoitunutta tapaa kiinnittää huomio protestien kielteisiin ominaisuuksiin

kuten väkivaltaisuuteen. Näiden seikkojen korostaminen jättää varjoonsa itse protestin aiheen ja

marginalisoi mielenosoittajia. Käsite on alkujaan Joseph Man Chanin ja Chi-Chuan Leen

tutkimuksesta, jossa he tarkastelivat 1970-luvun protesteja Hong Kongissa. Chan ja Lee

tunnistivat toisistaan poikkeavia kehystämisen tapoja riippuen siitä, mitä poliittista ideologiaa

protesteista uutisoiva media edusti. Esimerkiksi vasemmistolaiset lehdet osoittivat tukensa

protestoijille, kun taas oikeistolaiset lehdet suhtautuivat mielenosoittajiin kriittisesti (Chan ja

Lee, 1984, 199).

Douglas McLeod ja James Hertogin mukaan protestiparadigma näky protestiuutisoinnissa

kolmella tapaa: toistuvina narratiiveina, yleisen mielipiteeseen vetoamisena ja

viranomaislähteisiin tukeutumisena. Protestiparadigmaan kuuluu, että protestiuutisointi

muistuttaa narratiiviltaan rikosuutisointia. Uutisoinnissa nostetaan esiin mielenosoittajien ja

poliisien väliset yhteenotot, väkivalta ja haitta sivullisille. Media antama kuva protestista

muistuttaa enemmän kahakkaa, kuin tasavertaista debattia (McLeod ja Hertog, 1992, 266).

Journalistit turvautuvat ensisijaisesti viranomaislähteisiin uutistyön sujuvoittamiseksi, mutta

myös pitääkseen yllä kuvaa objektiivisuudesta. Kolmas protestiparadigman piirre on vedota

yleiseen mielipiteeseen ja moraaliin. Se ei tapahdu suoraviivaisesti, vaan vihjaillen esimerkiksi

mielipidemittausten kautta. Media voi kuvata mielenosoittajat jollain tavalla poikkeavina,

naurettavina tai vain pienenä joukkona valtaväestöön verrattuna. (McLeod ja Detenber 1999,

5–6). Media voi myös korostaa mielenosoittajien ikää, ulkonäköä ja kypsymättömyyttä (McLeod

ja Hertog, 1998, 312; Dardis, 2006, 120). Tämä kehystystapa etäännyttää lukijoita protestoijista

ja delegitimoi heidän toimintansa. Mitä radikaalimpi protesti on, sitä varmemmin media

noudattaa protestiparadigmaa (McLeod ja Hertog, 1999, 311).

Protestiparadigmaa on kritisoitu liian yksinkertaistavaksi kuvaukseksi sekä mediasta että

protesteista. Protestiparadigman tutkimusperintö on peräisin Yhdysvalloista, jossa sitä on

käytetty erityisesti vasemmistolaisten liikkeiden analyysiin. Koska teorian konteksti on

Yhdysvalloissa, on pohdittu, voiko sitä samalla tavalla soveltaa muihin mediaympäristöihin. On

myös huomionarvoista, että protestiparadigmaa käsittelevät analyysit keskittyvät usein vain

yhteen protestiin kerrallaan, joten yleistäviä tulkintoja sen käytöstä on hankala tehdä.
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Protestiparadigman teoria on saanut alkunsa 1960-luvulla, aikaan, jolloin mediakanavia oli

nykyistä vähemmän ja median ansaintalogiikka erilainen. Sittemmin uutistahti on nopeutunut ja

kilpailu kanavien välillä on kovempaa, sillä kanavia on aikaisempaa enemmän. Simon Cottlen

mukaan koventunut kilpailu johtaa siihen, että mediasta tulee yhä kuluttajaehtoisempaa.

Protestiuutisoinnissa tämä tulee esiin niin, että osaan protestien aiheista suhtaudutaan mediassa

myötämielisemmin ja ne nostetaan median suosikkiaiheiksi, jos toimitukset kokevat sen

miellyttävän median kohderyhmää ja tuovan näin enemmän lukijoita (Cottle, 2008,857).

Nykyinen mediamaisema on aikaisempaa kompleksisempi, joten protestiparadigma ei samalla

tavalla ole sovellettavissa vaan median “käytös” voi olla tuota tulkintaa moninaisempaa (Cottle,

2008, 876). Myös protestien määrä on kasvanut 1960-luvusta. Protestiliikkeet ovat

moninaisempia ja kansainvälisiä, mikä voi vaikuttaa median katsontatapaan. Sen lisäksi, että

liikkeitä on enemmän, yleinen suhtautuminen liikkeisiin on muuttunut. Protestit eivät samalla

tavalla edusta marginaalia elämäntapaa kuten 60 vuotta sitten. On perusteltua pohtia, miten

yleisen mielipiteen muutos ja protestien määrä vaikuttaa median tapaan kuvata protesteja.

Median suhde vallassa olevaan hallintoon voi ajan myötä muuttua. Myös tämä voi vaikuttaa

siihen, miten media suhtautuu hallintoa kyseenalaistaviin protesteihin (Cottle, 2008, 857–58).

Douglas McLeod tarkasteli maahanmuuttokysymykseen keskittyvän The Day without

Immigrants -mielenilmauksen saamaa mediahuomiota eikä havainnut uutisoinnissa

protestiparadigman piirteitä. Uutisointi oli sitä vastoin myönteisempää kuin protestiuutisointi

yleisesti. McLeodin mukaan tämä johtui paitsi mielenilmauksen suuresta osallistujamäärästä että

sen rauhanomaisuudesta. Kyseessä ei ollut marginaalinen liike, vaan mielenilmaus edusti

poliittisen eliitin ja laajemman ihmisryhmän mielipidettä ja etua. McLeodin mukaan toimittajat

raportoivat mielenosoituksesta protestiparadigmaa monipuolisemmin, mikäli protestin viesti on

linjassa yleisesti hyväksytyn mielipiteen kanssa. (McLeod, 2007, 191).

Protestiparadigma sai alkunsa vasemmistolaisten protestien tutkimuksesta, joten sen

sovellettavuutta muunlaisten protestien tulkintaan on kyseenalaistettu. David Weaver ja Joshua

Scacco tarkastelivat uutisointia yhdysvaltalaisesta Tea Party -liikkeestä. He havaitsivat, että

protestiparadigmaa käytetään myös oikeistolaisista liikkeistä uutisoidessa riippuen siitä, mitä

poliittista linjaa media itse edustaa tai sympatisoi. Protestiparadigma ei Weaverin ja Scaccon

mukaan kuitenkaan toimi patenttiratkaisuna jokaisen protestin medianäkyvyyden tulkintaan,
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vaikka se on havaittavissa myös oikeistolaisten protestien uutisoinnissa. Heidän mukaansa

jokaista protestia tulisi tarkastella omana ilmiönään (Weaver ja Scacco, 2013, 78). Toisaalta

esimerkiksi Brooks De Cillia ja Patrick McCurdy havaitsivat Kanadaan sijoittuvassa

tutkimuksessaan, että mielenosoituksen poliittisella suuntauksella on vaikutusta siihen, käyttääkö

media uutisoinnissaan protestiparadigmaa. He tarkastelivat keltaliivi-liikkeen saamaa

mediahuomiota ja havaitsivat, ettei oikeistolaiseksi luettavan liikkeen motiiveja ei

kyseenalaistettu eikä protestiparadigma ollut muutenkaan havaittavissa (De Cillia ja McCurdy,

2020, 671–672).

Protestiparadigmaa havainnoinut tutkimussuunta keskittyy pitkälti Yhdysvalloissa tapahtuneisiin

mielenilmauksiin, jolloin myös tarkasteltu uutisointi on yhdysvaltalaista. Lisäksi tarkastellut

protestit olivat sanomaltaan ja taktiikoiltaan radikaaleja. Boyle ja muut (2012) halusivat selvittää,

vaikuttavatko protestien konteksti ja keinot niitä koskevaan uutisointiin. He tarkastelivat

protestiuutisointia eri maissa ja havaitsivat, että sekä uutisoivan median että protestin sijainti

vaikuttavat uutisoinnin luonteeseen. Jos media käsittelee ulkomailla tapahtuvaa protestia,

vaikuttaa uutisoinnin sävyyn se, millainen suhde median “kotimaalla” ja protestin kohteena

olevalla hallinnolla on. Jos suhde on hankala, on uutisointi protestin kannalta myönteisempää

(Boyle ym. 2012, 141). He havaitsivat myös, että mitä radikaalimpia keinoja protesti käyttää, sitä

suurempaa mutta kielteisempää mediahuomiota se saa osakseen (Boyle ym, 2012, 142).

Protestissa käytetyt keinot merkkaavat siis enemmän, kuin itse protestin viesti ja tavoitteet.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että vaikka protestiparadigma tarjoaa hyvät lähtökohdat

protestiuutisoinnin arvioinnille, vaikuttaa mediaympäristön ja protestien muutos siten, ettei se

yksin riitä kuvaamaan protestiuutisointia. Median toimintaan ja uutisoinnin laatuun vaikuttavat

protestiliikkeen tavoitteet, taktiikat ja poliittinen suuntautuminen. Myös toimituksen oma

poliittinen suuntautuminen vaikuttaa uutisoinnin sävyyn. Lisäksi yhä useampi protesti on

hankalammin sijoitettavissa oikeisto-vasemmistoakselille esimerkiksi silloin, kun kyseessä on

niin sanottu yhden asian liike. Protestit ja mielenosoitukset ovat valtavirtaistuneet poliittisen

osallistumisen muotona, mikä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja siten myös median tapaan

kuvata protesteja. Protestiparadigma on edelleen hyvä pohja protestien tulkinnalle, muttei yksin

riitä yhä moniulotteisemmassa mediaympäristössä.
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Tässä luvussa läpikäymäni aiempi tutkimus keskittyy Suomen ulkopuolelle. Tutkielman aineisto

sijoittuu kuitenkin suomalaiseen mediaympäristöön, joten aikaisemman tutkimuksen havaintoja

ei varauksetta voi soveltaa tässä yhteydessä. Toisaalta väitöskirjassaan suomalaisen

sanomalehdistön kirjoittelua eläinoikeusliikkeestä tutkinut Pirita Juppi havaitsi, että

protestiparadigma on nähtävissä myös suomalaisessa mediassa. Suomalaiset sanomalehdet

toistavat protestiparadigman kehyksiä ja tulkintoja muun muassa korostamalla aktivistien

väkivaltaisuutta, naiviutta ja nostamalla esiin viranomaisten kantoja (Juppi, 2004, 225).

2.5. Koululaisten ilmastolakko sanomalehtikirjoittelussa

Tämän tutkielman tutkimusasetelma muistuttaa hyvin paljon Eve Mayesin ja Michael Everit

Hartupin artikkelia News coverage of the School Strike for Climate movement in Australia: the

politics of representing young strikers’ emotions (2021). Mayes ja Hartup tutkivat uutisointia

koululaisten ilmastolakoista australialaisissa sanomalehdissä vuosina 2018-2019. He tunnistivat

neljä luonnehdintaa, joilla media kuvasti mielenosoituksiin osallistuneita koululaisia:

tietämättömät hihhulit (ignorant zealots), ahdistuneet pelinappulat (anxious pawns), kapinalliset

lintsarit (rebellious truants) ja poikkeukselliset sankarit (extraordinary heroes). Näistä

luonnehdinnoista kolme ensimmäistä ovat kielteisiä, viimeinen on myönteinen. Luonnehdinnalla

tietämättömistä hihhuleista Mayes ja Hartup tarkoittavat median tapaa kuvata lakkoilijat

vanhempien ja opettajien höynäyttäminä nuorina. Näkökulma on, että nuorten tulisi olla

opiskelemassa ilmastoasioista lisää koulussa, eikä osoittaa mieltä asioista, joista he eivät tiedä

tarpeeksi. Koululaisten ilmastolakko on osoitus ideologisesta opetuksesta ja siitä, että

ilmastohysteria on sekoittunut opetussuunnitelmaan. Lisäksi ilmastoliikettä kuvataan uutisissa

pilkallisin, uskonnollisin termein (mt. 13). Ahdistuneilla pelinappuloilla Mayes ja Hartup

tarkoittivat median tapaa kuvata mieltä osoittavat mielensoittajat ahdistuneiksi lapsiksi, joita

aikuisten tulisi suojella. Ahdistuksen syy vaihtelee uutisesta riippuen: toiset syyttävät aikuisia

pelonlietsonnasta, toiset taas näkevät, että aikuisten tulisi tukea nuoria pääsemään yli

ahdistuksesta. Mielenosoittajiin viitattiin useammin lapsina kuin nuorina, ja heidän kuvattiin

olevan “peloissaan”, “hysteerisiä” ja “ahdistuneita”. Nuorten toimintaa kuvattiin

irrationaaliseksi. Näkökulma on, ettei mielenosoittajien kokema ahdistus kuulu lapsuuteen (mt.
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14). Kapinallisilla lintsareilla Mayes ja Hartup tarkoittavat luonnehdintaa, jossa mielenosoittajat

kuvataan agressiivisiksi, huonostikäyttäytyviksi ja väkivaltaisiksi teineiksi tai keskenkasvuisiksi.

Kuvaus muistuttaa protestiparadigmaa, sillä uutiskuvauksessa mielenosoittajien ulkonäkö ja

käytös nostetaan osoitukseksi siitä, etteivät he ole vakavasti otettavia tai vakavissaan. (mt. 16).

Viimeinen luonnehdinta esitti nuoret positiivisemmassa valossa. Mayesin ja Hartupin aineistossa

oli useita uutisjuttuja yksittäisistä mielenosoittajista, joita kuvattiin tunnollisiksi ja aktiivisiksi ja

verrattiin jopa liikkeen perustajaan Greta Thunbergiin. Toimittajat kertoivat jutuissa

“kunnioittavansa” ja “ihailevansa” mielenosoittajia. Media kirjoitti juttuja myös nuorista, jotka

eivät osallistuneet lakkoihin ja kertoivat jutuissa perusteitaan tälle (mt. 18). Mayesin ja Hartupin

mukaan nämä tavat kuvata koululaisten ilmastolakkoa esittävät mielenosoitukset vain

ohimenevänä vaiheena, ei harkittuna poliittisena tekona (mt. 19).

Koululaisten ilmastolakosta käytyä mediakeskustelua on tutkittu myös Saksassa. Zoe Bergman ja

Ringo Ossewaarde tarkastelivat sanomalehtikirjoittelua nuorista ilmastoaktivisteista ja

tunnistivat median kuvauksissa ikäsyrjinnän piirteitä. Mielenosoittajia kutsuttiin “oppilaiksi”,

“lintsareiksi” ja “haaveilijoiksi”. Bergmanin ja Ossewaarden mukaan kirjoitustapa vähättelee ja

delegitimoi mielenosoittajia (Bergman ja Ossewaarde, 2020, 267). Myönteisesssä valossa

kirjoitetut jutut keskittyivät ensisijaisesti yksilöihin, kuten Greta Thunbergiin. Yksilöitä kuvattiin

“roolimalleiksi” ja “johtajiksi”. Bergmanin ja Ossewaarden mukaan, yksilön kuvaaminen

poikkeuksellisena tapauksena vei huomiota itse liikkeeltä ja sen ajamalta asialta (mt. 283).

Seuraavaksi vetämään yhteen aiemman tutkimuksen havaintoja lapsista ja nuorista sekä

mediasta. Lapset ja nuoret muodostavat yhteiskunnassa ryhmän, jolla on alisteinen asema

aikuisiin nähden. Asetelmaa perustellaan lasten ja nuorten “keskeneräisyydellä”. Tällä

tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lasten ja nuorten kompetenssi ei vielä riitä yhteiskunnalliseen

päätöksentekoon. Toisaalta voidaan kysyä, vaatiiko osallistuminen tiettyä kompetenssia vai

kasvaako kompetenssi osallistumismahdollisuuksien myötä. Lapsiin ja nuoriin liitetään

mielikuvia epäitsenäisyydestä ja –rationaalisuudesta, mikä vaikuttaa siihen, ettei heidän

yhteiskunnallista rooliaan pidetä yhtä merkittävänä kuin täysi-ikäisten. Toisaalta lasten ja

nuorten ajatellaan tarvitsevan aikuisen suojelua, ettei heidän kehityksensä ja kasvunsa häiriydy.

Politiikka on sfääri, jonka ei ajatella kuuluvan lapsuuteen ja jolta lapsia ja nuoria yritetään siksi

suojella. Samalla lapsille ja nuorille halutaan antaa mahdollisuuksia päättää itseään koskevista
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asioista. Pohdinnan arvoista on, kuinka laajalle tämä oikeus ulottuu: koskeeko päätäntävalta vain

lapsen tai nuoren omaa elämää vai laajemmin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tasapainottelu

vaikuttamismahdollisuuksien ja suojelun välillä leimaa aiheesta käytyä tutkimusta ja

kiinnostavaa on, heijastuuko sama kaksijakoinen suhtautuminen myös yhteiskunnalliseen

keskusteluun.

Mediaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten aiempaa tutkimusta protestiuutisoinnista ei voi

varauksitta soveltaa. Voidaan kuitenkin sanoa, ettei protesteja enää nähdä yhtä marginaalisena

ilmiönä kuten vielä 1960-luvulla. Jokaista protestia tulisikin tarkastella omana ilmiönään.

Protestiuutisointiin vaikuttavat protestin koko eli osallistujamäärä, luonne, keinot, aihe ja se,

mitä poliittista suuntaa protesti ja siitä uutisoiva media edustavat. Lapset ja nuoret ovat protestin

osallistujaryhmänä poikkeuksellinen, mikä voi vaikuttaa uutisointiin protestin kannalta niin

myönteisesti kuin kielteisestikin. Aiempi tutkimus on tunnistanut, että media keskittyy

tyypillisesti protestin yksityiskohtiin kuten kulkureitteihin tai keulakuvaan, jolloin itse protestin

viesti jää vähemmälle huomiolle. Muoto ikään kuin ohittaa sisällön. Aiemman tutkimuksen

perusteella median suhtautuminen lasten ja nuorten ilmastolakkoihin oli pääosin kielteistä.

Uutisointi vähätteli ja delegitimoi lasten ja nuorten osallistumista. Voidaanko siis ajatella, että

lasten ja nuorten “keskeneräinen” rooli yhteiskunnassa ja alisteinen asema vaikuttaa siihen,

miten media suhtautuu heihin poliittisina toimijoina? Olisiko median suhtautuminen erilaista, jos

ilmastolakkojen osallistujina olisivat lasten ja nuorten sijaan aikuiset?

Media kiinnostuu konflikteista ja pyrkii siksi myös korostamaan vastakkainasettelua protestin

osallistujien ja esimerkiksi virkavallan välillä. Millaisen konfliktin kautta media kehystää

ilmastolakkoja? Toisaalta uutisoinnin sävyyn vaikuttaa, kuinka yksiin protestin viesti ja

vaatimukset osuvat ns. yleisen mielipiteen kanssa. Jos media tai suuri yleisö on samaa mieltä

protestin kanssa, on uutisoinnin sävy myönteisempää. Protestin viesti pääsee mediassa myös

paremmin läpi, jos sen aihe on jo medialle tuttu. Aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunta vastaa

yleisesti hyväksyttyä mielipidettä ja siitä uutisoidaan paljon. Onko uutisointi ilmastolakoista

siten myös myönteisempää?
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Seuraavassa luvussa esittelen ja taustoitan tarkemmin tutkielman tutkimusasetelman ja

tutkimusmenetelmä kehysanalyysin. Käyn läpi myös tutkielman aineiston ja kerron, miten

aineisto on kerätty ja rajattu.

24



3. Tutkimusasetelma

Tässä luvussa esittelen tutkielman tutkimusasetelman. Aluksi esittelen tutkielmassa käyttämäni

menetelmät: määrällisen ja laadullisen kehysanalyysin. Käyn läpi kehyksen teoreettista taustaa

keskittyen erityisesti mediakehyksiin. Esittelen myös aikaisempaa tutkimusta protesteista ja

mielenosoituksista, joissa kehysanalyysia on käytetty tutkimusmenetelmänä. Lisäksi kuvaan,

miten sovellan menetelmää tässä tutkimuksessa. Luvun lopuksi esittelen aineiston ja käyn läpi,

miten aineisto on rajattu ja kerätty.

3.1. Kehysanalyysi

Tulkintakehystä (frame) voidaan pitää sosiaalipsykologi ja sosiologi Erving Goffmanin

kehittämänä käsitteenä (Karvonen, 2000, 79). Goffmanin teoria kehyksistä sijoittuu sosiaalisen

konstruktionismin tutkimussuuntaan, joka tarkastelee sosiaalisen todellisuuden ja merkitysten

rakentumista. Teoksessaan Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience (1974,

1986) Goffman määrittelee tulkintakehyksen eräänlaiseksi työkaluksi, jonka kautta yksilö antaa

havaitsemalleen ilmiölle rationaalisen selityksen. Tulkintakehyksen kautta yksilö ikään kuin

järjestelee kokemansa. Tulkintakehys on yksilön tapa ymmärtää tilannetta ja antaa vastaus siihen,

mitä tilanteessa tapahtuu ja miten yksilön tulisi reagoida havaittuun tilanteeseen. Jokainen

tarkastelee havaittua omasta näkökulmastaan ja kiinnittää huomiota eri asioihin: mikä tilanteessa

on keskeistä? Yksilön ennakkotiedot ja -käsitykset vaikuttavat tämän tekemiin tulkintoihin

tilanteesta. Näin samaa tapahtumaa voidaan tarkastella useamman eri tulkintakehyksen kautta.

(Goffman, 1986, 8–11). Goffman painottaa, etteivät tutkijat pyri kehyksiä tunnistamalla

ymmärtämään yhteiskuntaa, vaan kyse on yksilöllisen havainnon ja kokemuksen järjestelystä

(Goffman, 1986, 13).

Tulkintakehykset ovat siis erilaisia tapoja tulkita tapahtunutta, eivätkä ne yksiselitteisesti ja

täydellisesti kuvaa todellisuutta. Koska tulkintakehys perustuu tulkitsijan ennakkokäsityksille,

kertovat ne yhtä lailla tulkitsijasta ja tämän lähtökohdista kuin itse havainnosta.
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Tulkintakehyksen käsite muistuttaa psykologiasta tutun skeeman käsitettä. Eri intressiryhmillä

on kustakin ilmiöstä oma tulkintansa ja jokainen ryhmistä pyrkii siihen, että juuri heidän

tulkintakehyksensä olisi yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty ja vallitseva “oikea” tulkinta

(Karvonen, 2000, 80).

Robert Entman on tarkastellut kehystämistä etenkin kirjoitettujen tekstien esimerkiksi uutisten,

raporttien ja novellien näkökulmasta. Entmanin mukaan kehysanalyysi auttaa analysoimaan sitä,

miten tehokas tarkasteltava teksti on välittämään viestejä (Entman, 1993, 51). Entmanin mukaan

kirjoittaja valitsee tekstiinsä vain ne havainnot, joita pitää merkityksellisinä. Valittujen asioiden

lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä seikkoja kirjoittaja jättää tekstin ulkopuolelle.

Kehystäminen on tiedostettu tai tiedostamaton narratiivinen prosessi, jossa tekstin kirjoittaja

määrittelee ongelman, siihen johtaneet tekijät ja kausaalisuhteet. Kirjoittaja nostaa tietyt

havainnot toisia tärkeämmiksi ja tarinallistaa havaintonsa. Havaintojen perusteella havainnoija

voi myös ehdottaa ongelmille ratkaisuja ja oikeuttaa joitakin menettelytapoja. Kehykset tulevat

esiin tekstissä esimerkiksi toistuvien avainsanojen, stereotypioiden tai vertauskuvien kautta

(Entman, 1993, 52). Kuten Gitlin myös Entman näkee, että tulkintakehikot nostavat esiin tiettyjä

asioita toisten kustannuksella.

Onko lukija vain tekstin kirjoittajan tekemien tulkintojen varassa? Entmanin mukaan tiettyjen

yksityiskohtien korostaminen voi saada lukijat reagoimaan tietyllä tavalla. Tämä korostuu

etenkin poliittisen uutisoinnin kohdalla, mikä saa esimerkiksi poliitikot kamppailemaan itselleen

suotuisimmista kehyksistä (Entman, 1993, 55). Toisaalta yksittäinen teksti on vain lähde muiden

joukossa. Siihen, miten helposti lukija omaksuu kirjoittajan valitseman kehyksen, vaikuttavat

lukijan aiemmat käsitykset ja mielikuvat käsitellystä aiheesta. Lukija tulkitsee tekstiä omien

kehystensä kautta. Kehys toimii vuorovaikutuksessa näiden ennakkokäsitysten kanssa (Pan ja

Kosicki, 1993, 69). Tekstin tuottajan ja vastaanottajan kehyksien lisäksi voidaan tunnistaa

kulttuurisista kehyksistä. Näillä kehyksillä tarkoitetaan tulkintatapoja, jotka ovat yleisesti

käytettyjä ja jaettuja (Entman, 1993, s. 52–53).

Stephen D. Reesen mukaan kehykset ovat “yhteiskunnallisesti jaettuja ja ajallisesti

muuttumattomia tapoja organisoida tietoa”. Kehykset kumpuavat tekstissä toistuvista

kulttuurisista resursseista esimerkiksi metaforista, sanoista tai viittauksista (D. Reese, 2001,

26



11–12). Reesen mukaan kehysten avulla voidaan hahmottaa, miten sosiaalinen ymmärryksemme

on rakentunut ja millaisiin intresseihin se on sidoksissa (D. Reese, 2001, 28). Reesen mukaan

Kehykset ovat myös keino kuvata median roolia ja vaikutusta politiikkaan (D. Reese, 2001, 7).

Kehysanalyysi onkin ollut erityisen suosittu mediatutkimuksen ja sille läheisen poliittisen

viestinnän tutkimuksen piirissä. Myös tämä tutkielma keskittyy mediassa käytyyn julkiseen

keskusteluun ja siellä käytettyihin kehyksiin.

3.1.1. Mediakehykset

Tämä tutkielma keskittyy mediakehyksiin, jolla tarkoitetaan median tapaa kuvata, käsitellä ja

rajata ilmiötä. Tutkielman huomio on tekstin tuottajan eli kolumnistin kehyksissä: pyrin

tunnistamaan, millaisten kehysten kautta kolumnin kirjoittaja havainnoi koululaisten

ilmastolakkoa.

Sosiologi Gaye Tuchman yhdisti ensimmäisenä Goffmanin kehyksen käsitteen uutistyöhön

(Brasted, 2005, 4). Teoksessaan Making News (1978) Tuchman kuvaa kehystämisen olevan osa

toimitustyötä ja johtuvan toimituksen rutiineista ja rajallisista resursseista (Tuchman, 1978,

192–195). Tuchmanin mukaan toimittaja antaa sattumanvaraisille tapahtumille merkityksen

kehystämisen prosessin kautta: tapahtuma liitetään kontekstiin, jolloin siitä tulee uutinen

(Tuchman, 1978, 192).

Viestinnän tutkija Todd Gitlin puolestaan kuvaa teoksessaan The Whole World Is Watching

(1980/2003) median käyttämiä tulkintakehyksiä malleiksi, joiden mukaan sekä journalisti, että

osittain myös yleisö jäsentävät uutisoitua tapahtumaa. Tulkintakehykset ovat vakiintuneita tapoja

tiedostaa, toistaa, valikoida ja poissulkea yksityiskohtia kuvatusta tapahtumasta. Gitlinin mukaan

tulkintakehykset toimivat journalistin työtä helpottavina automaattisina, rutiininomaisina ja osin

tiedostamattomina toimintatapoina, joiden mukaan havaintoja tapahtumasta voidaan organisoida.

Journalisti nostaa joitakin yksityiskohtia esiin korostamalla niitä muita enemmän. Kuten Entman

myös Gitlin näkee kehystämisen valintaprosessina: toimittaja valitsee mistä kertoo ja mitä jättää

kertomatta (Gitlin, 1980/2003, 7). Kumpikin valinnoista on kehysanalyysin kannalta merkittävä.

Jos esimerkiksi media uutisoi protestista, ja nostaa esiin poliisin ja mielenosoittajien välisen
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yhteenoton, jää mielenosoittajien sanoma eli mielenosoituksen syy toissijaiseksi. Tällöin

mielenosoitus kehystetään kahakointina, ei mielenilmaisuna. Gitlinin mukaan kehyksien käyttö

on toimitustyössä rutiininomaista. Sama kehys toistuu uutisoitavasta aiheesta toiseen, mikä

korostaa kehyksen merkitystä (Gitlin, 1980/2003, 21).

Aiemmassa tutkimuksessa on huomattu, että etenkin vaihtoehtoiset yhteiskunnalliset näkemykset

kehystetään mediassa usein vastakkaisiksi kannoiksi (Gitlin, 1980/2003,7) ja yhteiskunnalliset

kysymykset esitetään riitoina (Väliverronen, 1996, 109). Tämä on erityisen kiinnostavaa tämän

tutkielman kannalta: mitä vasten koululaisten ilmastolakot asetetaan aineiston artikkeleissa?

Kenen kanssa lapset ja nuoret kiistelevät?

Mediatutkimuksessa on perinteisesti keskitytty uutisoinnin vinoumiin, objektiivisuuteen ja

puolueellisuuteen. Mediakehykset tarjoavat tälle perinteelle vaihtoehdon ja mahdollistavat

syvemmän analyysin (Tankard, 2001, 96). Poliittisen viestinnän tutkija Robert Hackettin mukaan

mediatutkimuksessa tulisi tarkastella median puolueellisuuden ja objektiivisuuden sijaan

mediassa vaikuttavia ideologioita: millaiset ennakkoasenteet ja piilo-oletukset vaikuttavat siihen,

miten toimittajat kehystävät uutisen (Hackett, 1984, 246–248). Vaikka toimittajat pyrkivät

objektiivisuuteen, ei kehystämisen prosessi ole ideologiasta vapaa. Ideologioiden lisäksi

mediakehyksiin vaikuttaa toimitustyön jatkuvuus: uutisjutut eivät synny tyhjiössä vaan ovat

eräänlaisia jatkokertomuksen osia toisilleen (Väliverronen, 1996, 111). Uutisia tai tämän

tutkielman näkökulmasta kolumneja ei voi tulkita irrallaan ajasta vaan analyysissa on otettava

huomioon, millaista mediakeskustelua aiheesta on käyty ennen kolumnin julkaisua.

Paul D’Angelon erottaa neljä tavoitetta, joihin jokainen mediakehyksiin keskittyvä tutkimus

jollain asteella pyrkii. Ensimmäinen tavoite on tunnistaa kehykset, toinen tavoite on tunnistaa ja

tarkastella niitä olosuhteita, jotka tuottavat kehykset. Kolmas tavoite on miten kehykset toimivat

vuorovaikutuksessa lukijan ennakkokäsitysten ja –tiedon kanssa. Neljäs tavoite on tarkastella,

miten kehykset vaikuttavat julkiseen mielipiteeseen ja päätöksentekoon koko yhteiskunnan

tasolla (D’Angelo, 2002, 873). D’Angelon mukaan mediakehysten tutkimuksesta voidaan siksi

erottaa kolme pääsuuntaa: kognitiivinen, konstruktionistinen ja kriittinen paradigma. Jaottelu

auttaa tutkijaa keskittymään joko kehyksiin tai siihen, millaista vaikutusta niillä on lukijaansa tai

yhteiskuntaan (D’Angelo, 2002, 875). D'Angelon mukaan ei tulisi ajatella, että kaikki
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kehysanalyysi on samanlaista tai pyrkii samaan lopputulokseen (D’Angelo, 2002, 871).

Kognitiivinen tutkimussuunta pyrkii tunnistamaan, miten kehykset vaikuttavat yksilöiden

ajatteluun eli miten ne toimivat vuorovaikutuksessa yksilön ennakkotietojen kanssa (D’Angelo,

2002, 875). Kriittinen tutkimussuunnan mukaan kehykset syntyvät uutistyön rutiinien myötä

esimerkiksi silloin, kun journalistit tekevät valintaa eri lähteiden välillä. Kriittisen

tutkimussuunnan mukaan media pyrkii tukemaan hallitsevaa järjestystä (D’Angelo, 2002, 876).

Konstruktionistinen tutkimussuunnan mukaan toimittajat prosessoivat ja järjestelvät tietoa

tulkintapaketeiksi. Nämä tulkintapaketit eivät vain määrittele todellisuutta vaan osaltaan luovat

sitä ja vaikuttavat siihen (D’Angelo, 2002, 877).

Valtaosa mediakehyksiin keskittyvistä tutkimuksista käsittelee uutisia. Tämän tutkielman

aineisto koostuu kuitenkin myös pääkirjoituksista ja kolumneista. Ne ovat uutista

kantaaottavampia mediatekstejä, jotka sisältävät mielipiteen. Kuten uutiset, myös ne käyvät läpi

toimituksellisen prosessin. Niiden tavoite on syventää uutisoituja aiheita ja tarjota alusta

yhteiskunnalliselle keskustelulle (Hatakka, 2012, 296). Etenkin kolumneissa voidaan niiden

luonteen vuoksi käyttää uutisia rikkaampaa kieltä ja monipuolisempaa ilmaisua. Tutkielman

oletus on, että kehystämisen prosessi toimii kolumneissa ja pääkirjoituksissa samalla tavalla kuin

uutistyössä. Niiden kärjistävämpi tyyli tuo kehyksiä kuitenkin selkeämmin esiin kuin uutisissa.

Mediakehysten avulla voidaan tunnistaa, millaisiin mielikuviin, sanoihin, metaforiin tai muihin

objekteihin toimittajat tekemänsä havainnot yhdistävät. Tässä tutkielmassa pyrin tunnistamaan

koululaisten ilmastolakkoihin liitettyjä objekteja, joiden avulla toimittajat kolumnistit kehystävät

mielenosoituksia. Objektit voivat olla esimerkiksi yksittäisiä sanoja, lauseita, fraaseja tai

laajempia päättelyketjuja tai nimettyjä ongelmia. En pyri tutkielmani kautta yleistämään, miten

nuoret poliittisina toimijoina kuvataan mediassa. Sitä vastoin pyrin kuvaamaan yhtä

nimenomaista tapausta ja keskityn sen tutkimukseen. Silti toivon, että yksittäinen tapaustutkimus

voi antaa osviittaa mediakeskustelusta ja itse ilmiöstä. Seuraavaksi esittelen aiempaa tutkimusta,

jossa protesteista käytyä mediakeskustelua tai uutisointia on tutkittu kehysanalyysin avulla.

3.1.2. Kehysanalyysi tässä tutkielmassa
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Tämä tutkielma on aineistolähtöinen. Se tarkoittaa, että lähden liikkeelle aineistosta, josta pyrin

tunnistamaan siinä käytettyjä kehyksiä. Toinen vaihtoehto olisi muodostaa ensin kehykset ja

tarkastella vasta sitten, löytyvätkö annetut kehykset aineistosta. Tunnistetut kehykset ovat tässtä

tutkielmassa itse tutkimustulos, eivät lähtökohta.

Pyrin nimeämään aineistossa esiintyvät ongelmat, ratkaisut ja konfliktit. Kiinnitän erityisesti

huomiota siihen, miten ilmastolakon osallistujiin viitataan aineistossa. Nämä ovat

tunnusmerkkejä kehyksille, joita aineistossa on käytetty.

Tämä tutkielma on pääasiassa laadullinen. Määrällistä havainnointia käytetään aineiston

organisoinnissa, mutta tutkielman pääpaino on laadullisessa analyysissa. Pyrin ensisijaisesti

tunnistamaan, millaisia kehyksiä aineistossa on, ja vasta toissijaisesti kuinka paljon mitäkin

kehystä aineistossa esiintyy. William Gamsonin ja muiden mukaan mediakehyksiä voidaan

tunnistaa kolmella tasolla: yksittäisen tapahtuman, aihepiirin tai laajemmin koko kulttuurin

tasolla (Gamson, 1992, 385). Tämä tutkielma keskittyy ensimmäisen tason eli yksittäisen

tapahtuman eli ilmastolakon kehyksiin.

Kehysanalyysi ei ole täydellinen menetelmä, vaan sillä on useampia rajoitteita. Kehysanalyysin

toteuttamiseen ei ole olemassa mitään yhteisesti hyväksyttyä ohjetta. Tämä tekee menetelmästä

joustavan, mutta toisaalta aavistuksen hähmäisen. Voidaan esimerkiksi kysyä, ovatko

kehysanalyysin kautta tehdyt havainnot täysin subjektiivisia vai mahdollisesti toistettavissa.

Kehyksiä voidaan periaatteessa tunnistaa loputtomasti, joten miten kehysanalyysin tulokset ovat

yleistettävissä? Tässä tutkielmassa havaintojani ohjaa tutkielman teoreettinen viitekehys lasten ja

nuorten poliittisesta toimijuudesta. Aineistosta voidaan tehdä muunkinlaisia havaintoja, jos

näkökulma on eri. Tutkielma ei siis pyri aukottomaan havainnointiin vaan sen luonne on

yhteiskuntatieteille tyypillisesti tulkitseva ja kriittinen.

3.2. Aineisto

Aineiston uutiset on julkaistu aikavälillä tammikuu 2019 – syyskuu 2019. Halusin rajata

ajanjakson siten, että se pitää sisällään maalis- ja syyskuussa järjestetyt kansainväliset

ilmastolakot. Ajanjakso kattaa myös kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalit, joissa
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ilmasto nousi yhdeksi keskeisimmistä vaaliteemoista. Molemmat vaalit aktivoivat suomalaista

ilmastoliikettä, myös koululakkoja sekä uutisointia niiden ympärillä.

Ilmastolakoista on uutisoitu myös ennen ja jälkeen valitsemani ajanjakson. Aineistoa valitessani

huomasin, että uutisointi oli erityisen tiheää erityisesti juuri tällä aikavälillä. Vuoden 2018

syksyllä ilmastolakoista uutisoitiin vain muutamia kertoja. Ilmastolakot nähtiin ensisijaisesti

ruotsalaisena ilmiönä. Uutisointi kasvoi merkittävästi vasta vuodenvaihteen jälkeen, joten päätin

rajata tarkasteluvälin alkamaan tammikuusta 2019.

Aineisto kattaa YK:n ilmastohuippukokouksen, joka järjestettiin syyskuussa 2019. Viikon

kestäneen huippukokouksen aikana järjestettiin kaksi ilmastomielenosoitusta. Thunberg osallistui

huippukokoukseen pitämällä laajaa mediahuomiota saaneen How Dare You -puheen.

Suorasukainen puhe sai laajaa mediahuomiota myös Suomessa. Koululakot jatkuivat aina

vuoden 2020 maaliskuuhun saakka, jolloin koronaviruspandemian vuoksi asetetut

kokoontumisrajoitukset päättivät lakot alkuperäisessä muodossaan. Tarkasteluväliä olisi ollut

perusteltua jatkaa maaliskuuhun 2020 asti, mutta maisterintutkielman puitteissa

tarkasteluaikaväli oli käytännön syistä järkevää rajata pienemmäksi. Päätin rajata tarkasteluvälin

päättymään heti YK:n ilmastohuippukokouksen jälkeen, joten aineisto käsittää uutiset aikaväliltä

1.1.-30.9.2019.

Aineisto kattaa neljä suomalaista sanomalehteä: Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti ja

Maaseudun Tulevaisuus. Ne ovat valtakunnallisia lehtiä, jotka julkaisevat uutisia verkossa ja

painetussa sanomalehdessä. Helsingin Sanomat on Suomen luetuin tilattava sanomalehti ja

Maaseudun Tulevaisuus toisiksi luetuin. Ilta-Sanomat ja Iltalehti ovat

kokonaistavoittavuudeltaan Suomen luetuimpia sanomalehtiä. Kokonaistavoittavuus kattaa

lukijat sekä verkossa että painetussa lehdessä (KTM 2021). Valitsin aineistoon luetuimmat

lehdet, jotta aineisto kuvaisi mahdollisimman hyvin suomalaisen mediakeskustelun valtavirtaa.

Ilta-Sanomien ja Iltalehden toiminta perustuu irtonumeromyyntiin ja verkossa mainostuloihin.

Helsingin Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus ovat ostettavissa irtonumeroina, mutta pääosin

lehdet pyörivät maksavien tilaajien voimin. Myös verkkosisällöt ovat valtaosin vain maksavien

tilaajien luettavissa. Helsingin Sanomien painettu lehti ilmestyy seitsemän kertaa viikossa.

Maaseudun Tulevaisuus kolme kertaa.
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Ilta-Sanomat ja Iltalehti ovat kuusi kertaa viikossa ilmestyviä iltapäivälehtiä. Niiden painettua

versiota ei voi tilata kotiin, vaan lehti on irtomyynnissä. Verkossa jutut ovat luettavissa

ilmaiseksi. Koska lukijat eivät maksa jutuista, lehtien toiminta perustuu mainostuloihin. Etenkin

iltapäivälehtien verkkojutut on kirjoitettu niin, että ne keräävät mahdollisimman paljon lukijoita

ja siten silmäpareja myös sivuilla näkyville mainoksille. Juttujen otsikkojen tavoite on herättää

huomio eli kerätä klikkauksia. Pitkien juttujen sijaan iltapäivälehdet suosivat uutisten määrää ja

nopeaa julkaisutahtia. Tavoite on, että lukija viipyy sivuilla mahdollisimman pitkään ja klikkaa

auki mahdollisimman monta uutista. Valtaosa verkkouutisista ei päädy painettuun lehteen.

Ennakko-oletukseni on, että lehtien erilainen ansaintalogiikka vaikuttaa myös siihen, miten ne

uutisoivat lasten ja nuorten ilmastolakoista. Oletan, että iltapäivälehdet suosivat raflaavampaa ja

tunteisiin vetoavaa tyyliä ja lyhyitä juttuja, kun taas sanomalehdet kirjoittavat aiheesta

objektiivisemmin ja perustellummin. On hyvä, että aineisto kattaa molemmat mediatyypit.

Vaikka kaikki aineiston lehdet ovat valtakunnallisia, halusin, että ne edustavat sekä kaupunkia

että maaseutua. Maaseudun Tulevaisuus kutsuu itseään ”maaseudun puolustajaksi”, kun taas

Helsingin Sanomien näkökulma nähdään tyypillisesti kaupunkilaisena. Maaseudun Tulevaisuus

on myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) pää-äänenkannattaja.

Ennakko-oletukseni on, että lehdet kirjoittavat ilmastoaiheista eri näkökulmista, mikä voi

vaikuttaa myös koululaisten ilmastolakoista uutisointiin. Toisaalta, ilmastolakot kuten muutkin

mielenosoitukset näkyvät eniten suurten kaupunkien katukuvassa, mikä voi vaikuttaa siihen,

miten paljon ja millä tavalla niistä uutisoidaan maalla ja kaupungissa.

Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat kuuluvat mediakonserni Sanoma Media Finlandiin. Vaikka

lehtien toimitukset ovat itsenäisiä, halusin, että aineiston sanomalehdet edustavat eri julkaisijoita.

Maaseudun Tulevaisuutta julkaisee Viestilehdet Oy ja Iltalehteä Alma Media. On kiinnostavaa

vertailla, onko uutisointi samankaltaista saman julkaisijan medioissa. Ennakko-oletukseni on,

ettei julkaisija vaikuta uutisointiin merkittävästi.

Aineisto koostuu uutisista, pääkirjoituksista ja kolumneista. Kolumnit ja pääkirjoitukset ovat

näkökulmallisia tekstejä eli ne eivät pyri samalla tavalla objektiiviseen kuvaukseen kuten uutiset.

Kaikki aineiston jutut ovat toimituksellista sisältöä. Se tarkoittaa, että ne ovat lähtöisin

toimituksesta ja niiden kirjoittajat ovat joko toimittajia tai toimituksen valitsemia.
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Kokonaisuutena ne kuvaavat, millaista mediakeskustelua ilmastolakoista on käyty.

Ilmastolakoista löytyy myös runsaasti lukijoiden kirjoittamia mielipidekirjoituksia. En ottanut

näitä mukaan aineistoon, sillä tutkielma tarkastelee sitä, miten nimenomaan media käsittelee

ilmastolakkoja. Lehdessä julkaistut mielipidekirjoitukset ovat toimituksen valitsemia ja siten

niiden takana on toimituksellinen prosessi. Ne kuitenkin edustavat lukijoiden näkökulmaa,

eivätkä siten kuvaa, miten juuri media kehystää ilmastolakot.

Aineisto on kerätty käyttämällä hakusanoja ilmastolakko, koululakko tai Greta Thunberg

kaikissa niiden taivutusmuodoissa. Poimin aineistoon ne uutiset, joissa käsitellään lasten ja

nuorten ilmastomielenosoituksia joko Suomessa tai ulkomailla. Valitsin osumat, joissa

ilmastolakko on uutisen pääaihe tai merkittävä osa sitä. Jos ilmastolakko vain mainitaan osana

esimerkiksi laajempaa ilmastoliikettä tai -keskustelua, en sisällyttänyt uutista aineistoon.

Koululakkojen lisäksi vuonna 2018 ja 2019 järjestettiin muitakin suuria osallistujamääriä

keränneitä ilmastomielenosoituksia. Esimerkiksi lokakuussa 2018 järjestetty Ilmastomarssi

keräsi noin 8000 osallistujaa. Myös koululakot aloittanut Thunberg osallistui tähän

mielenosoitukseen Helsingissä. Thunbergin osallistumisesta huolimatta tutkielmani keskittyy

vain koululakkoihin, eikä kata muita mielenosoituksia.

Suuressa osassa mediaosumia Thunberg liitetään osaksi laajempaa ilmastoliikettä. Tutkielmani

aineisto ei pidä sisällään näitä uutisia, vaan käsittää vain koululakkoja käsittelevät uutiset. Myös

pelkästään Thunbergista kertovia uutisia oli paljon, mutta jätin ne aineiston ulkopuolelle.

Tarkoitan tällaisilla uutisilla uutisia, joiden sisältö käsittelee vain Thunbergin toimintaa, kuten

purjehtimista Ruotsista YK:n ilmastohuippukokoukseen New Yorkiin tai Thunbergin elokuussa

2019 julkaistua elämänkertaa. Thunbergista kasvoi vuoden aikana meeminkaltainen ilmiö, johon

viitattiin mediassa hyvin erilaisissa asiayhteyksissä ja erillään koululakoista. Jos uutinen käsitteli

Thunbergia koululakossa tai muuten osana koululakkoliikettä, sisällytin uutisen aineistooni.

Halusin tutkielmassani käsitellä mediakeskustelua nuorten osallistumisesta ja välttää

keskittymistä liikaa Thunbergiin henkilönä. Liikkeen keulakuvana Thunberg edustaa koko

liikettä, minkä vuoksi häntä ei tietenkään voi tai kannata täysin poissulkea aiheen käsittelystä.
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4. Analyysi

4.1. Määrällinen yleiskatsaus

Tämän tutkielman menetelmä on kehysanalyysi. Ennen kehysanalyysiin siirtymistä analysoin

aineistoa määrällisesti. Tavoite on jaotella aineistoa ja antaa siitä kattava yleiskuva. Lisäksi

luokittelen aineiston itse määrittämiini sisältöluokkiin. Sisältöluokkien tavoite on avata,

millaisista aiheista aineiston artikkelit kertovat.

Aineistossa on yhteensä 110 artikkelia:

∙ Helsingin Sanomat: 41 kpl

∙ Ilta-Sanomissa: 34 kpl

∙ Iltalehdessä: 17 kpl

∙ Maaseudun Tulevaisuus: 16 kpl

Ajallisesti jutut jakautuvat tarkasteluvälillä alla olevan graafin mukaisesti:
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Graafi 1. Lasten ja nuorten ilmastolakkoja käsittelevät artikkelit Helsingin Sanomissa,

Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä ja Maaseudun Tulevaisuudessa aikavälillä 1.1.-30.9.2019.

Helsingin Sanomat oli aineiston sanomalehdistä ensimmäinen, joka kirjoitti ilmastolakoista.

Lehti julkaisi ensimmäisen artikkelinsa 10.1. Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti aiheesta toisena

23.1. eli noin kaksi viikkoa Helsingin Sanomia myöhemmin. Ilta-Sanomat ja Iltalehti kirjoittivat

aiheesta ensimmäisen kerran vasta maaliskuussa.

Suurimmat piikit aineistossa osuvat maaliskuulle (45 artikkelia) ja syyskuulle (46 artikkelia).

Tämä ei yllättä, sillä sekä maalis- että syyskuussa järjestettiin kansainvälinen ilmastolakko.

Maaliskuun lakko järjestettiin perjantaina 15.3.2019 ja syyskuun lakko 24.9. ja 27.9.2019.

Valtaosa jutuista on julkaistu viikon sisällä ilmastolakoista. Sitä vastoin kiinnostavaa on, ettei

ilmastolakoista ole kirjoitettu kuin kahdeksan artikkelia huhti–toukokuussa, jolloin järjestettiin

sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit. Vaalien alla järjestettiin useita

ilmastomielenosoituksia, mutta ehkä koululaisten lakot sekoittuivat näihin lakkoihin eikä niistä

kirjoitettu yksittäisiä artikkeleja. Toisaalta maaliskuun julkaisupiikki saattaa selittää, ettei aihetta

koettu enää niin kiinnostavaksi tai ajankohtaiseksi huhti- ja toukokuussa. Aihe on ollut ikään
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kuin loppuun kaluttu. Kesäkuussa aiheesta ei julkaistu yhtäkään artikkelia, mikä selittyy

koulujen kesälomilla.

Kuten edellisessä alaluvussa mainitsin, aineisto koostuu pääkirjoituksista, kolumneista ja

uutisista. Valtaosa aineistosta on uutisia. Uutisten alle sijoitin kaikki lyhyistä raporteista

pidempiin analyyseihin. Kolumneihin luokittelin kolumnien lisäksi vieraskynät ja näkökulmat.

Pääkirjoituksiksi nimesin pääkirjoituspalstalla julkaistut artikkelit.

Aineistossa on 92 uutista, 11 kolumnia seitsemän pääkirjoitusta. Jokaisella aineiston lehdellä on

oma osastoluokittelunsa. Aineiston lehdet ovat nimenneet osastonsa osin samalla tavalla, osin eri

tavoin. Tämä tekee vertailusta, saati yleistettävien johtopäätöksien tekemisestä hankalaa.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat jaottelee aineistoon kuuluvat uutiset muun muassa Kaupunki-,

Kotimaa-, Ulkomaat-, Kulttuuri- ja Lasten uutiset -osastojen alle. Jaottelussa näkyy Helsingin

Sanomien rooli paitsi valtakunnallisena, myös paikallisena lehtenä. Muissa aineiston

sanomalehdissä ei ole Kaupunki-nimistä osastoa. Sen sijaan Maaseudun Tulevaisuus julkaisi

osan aineistoon kuuluvista artikkeleista Ympäristö-osaston alla, jolle ei löydy vastinetta muista

lehdistä.

Uskallan silti tehdä varovaista ja suuntaa antavaa vertailua sanomalehtien välillä. Niputtamalla

Kotimaa- ja Uutiset-osastot yhdeksi osastoksi saadaan kuva, miten aineiston artikkelit jakautuvat

eri osastojen välille. Osastot ovat nimestä huolimatta samanlaiset kaikkien aineiston lehtien

välillä. Tämän lisäksi kaikissa lehdissä on Ulkomaat-, Politiikka- ja Pääkirjoitukset-osasto.

Valtaosa aineistosta (84 artikkelia) on julkaistu näiden osastojen alla, joten ne ovat vertailtavissa.

Helsingin

Sanomat

Maaseudun

Tulevaisuus

Iltalehti Ilta-Sanomat Yhteensä

Kotimaa ja

Uutiset

6 4 8 17 35

Ulkomaat 15 1 4 11 31

Pääkirjoitukset 4 3 2 0 9

Politiikka 2 3 2 2 9

Taulukko 1. Koululaisten ilmastolakko käsittelevien artikkeleiden jakautuminen osastoittain.
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Valtaosa aineiston artikkeleista on julkaistu Kotimaa- tai Uutiset osaston alla. Voidaankin

päätellä, että lehdet käsittelivät ensisijaisesti Suomessa järjestettyjä ilmastolakkoja. Seuraavaksi

eniten aihetta käsiteltiin Ulkomaat-osaston alla, erityisesti Helsingin Sanomissa. Aihetta

käsiteltiin pääkirjoituksissa kaikissa lehdissä pois lukien Ilta-Sanomat. Tulos kertoo siitä, kuinka

ajankohtaiseksi ja merkittäväksi ilmiöksi lasten ja nuorten ilmastolakot on aineiston

sanomalehdissä koettu. Aineiston artikkeleista kolme kolumnia ja kuusi pääkirjoitusta julkaistiin

pääkirjoituspalstalla.

Aiheesta kirjoitettiin politiikanuutisissa yhteensä yhdeksän kertaa. Aihe pääsi politiikanuutisiin

silloin, kun joku kansanedustajista otti kantaa tai kommentoi ilmastolakkoja. Näyttäisikin siltä,

että politiikanuutisissa käsitellään ensisijaisesti edustuksellista demokratiaa eikä protestiliikettä

yksinään.

Seuraavaksi jaoin aineiston sisältöluokkiin. Jaottelu on suurpiirteinen ja laadullinen. Se

tarkoittaa, että jaottelu voisi olla erilainen jonkun toisen tekemänä. Sisältöluokat syntyivät

aineiston perusteella, joten kyseessä on aineistolähtöinen luokittelu. Itse jaotteluprosessi alkoi

aineiston huolellisella lukemisella. Tulostin artikkelit ja jaottelin ne pinoihin sen mukaan, mitä

aihetta ne käsittelivät. Seuraavaksi aloitin lukemisen uudestaan ja merkkasin erivärisillä

yliviivaustusseilla artikkelissa esiintyvät aihekokonaisuudet. Jokaisella aihekokonaisuudella oli

oma värinsä, joten etenkin pidemmissä artikkeleissa saattoi olla useita värejä. Tämän jälkeen

vertasin eri väristen osioiden osuuksia koko artikkeliin nähden. Jos jotain väriä oli artikkelissa

selvästi eniten, sijoitin sen tietyn sisältöluokan alle. Jos  aihekokonaisuuksien osuudet olivat

lähes yhtä suuret, painotin aihekokonaisuutta, jota käsiteltiin otsikossa, ingressissä ja artikkelin

ensimmäisessä kappaleessa. Lopuksi yhdistin joitain hyvin samankaltaisia sisältöluokkia ja

nimesin ne mahdollisimman kuvaavasti. Kirjasin tulokset Excel-laskentataulukkoon. Pyrin

pitämään luokkien määrän kohtuullisena ja välttämään luokkien päällekkäisyyttä. Sisältöluokkia

syntyi näin kahdeksan kappaletta. Luokittelun tavoite on avata sisältöjä ja kertoa, millaisten

teemojen kautta lasten ja nuorten ilmastolakkoja käsiteltiin. Luokittelu oli melko helppoa ja

suoraviivaista, mutta etenkin pidempien artikkelien kohdalla jouduin miettimään sijoittelua

hieman pidempään.

Sisältöluokat ovat:
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1. Lakkoseuranta:

o Raportit lakoista niitä ennen, niiden aikana ja jälkeen.

o Kuvareportaasit lakoista.

o Verkkojulkaisujen suorat lähetykset.

2. Ilmastolakot ulkomailla

o Artikkelit ulkomailla järjestetyistä lakoista.

3. Greta Thunberg

o Artikkelit, joissa ilmastolakoista kerrotaan liikkeen keulakuvan Greta Thunbergin kautta.

4. Ilmastonmuutoksen torjunta

o Artikkelit, joissa käsitellään, miten ja kenen tulisi pyrkiä torjumaan ilmastonmuutosta.

o   Artikkelit esimerkiksi päättäjien, aikuisten tai lakkoilevien nuorten vastuusta

ilmastonmuutoksen torjunnasta.

5. Koululaisten lakko-oikeus

o Artikkelit, joissa käydään läpi, onko koululaisilla lakko-oikeutta.

o   Artikkelit, jotka käsittelevät sitä, onko ilmastonmuutos riittävä syy poissaololle koulusta.

o   Artikkelit, jotka kertovat, onko lakko opetusviranomaisista kuten ministeriöstä tai

rehtoreista luvaton vai luvallinen poissaolo.

6. Lakkoon osallistuvien nuoret

o   Artikkelit, joissa kerrotaan ja haastatellaan lakkoon osallistuvia nuoria.

7. Kannanotto ilmastolakkoon

o Artikkelit, joissa kritisoidaan tai puolustetaan ilmastolakkoja.

o Haastattelut ja artikkelit, joissa käsitellään politiikon kantaa ilmastolakkoon.
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8. Lasten ja nuorten osallistuminen

o Artikkelit, joissa käsitellään lasten ja nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen

keskusteluun ja päätöksentekoon.

Sisältöluokka Määrä

1. Lakkoseuranta 24

2. Ilmastolakot ulkomailla 19

3. Greta Thunberg 16

4. Ilmastonmuutoksen torjunta 15

5. Koululaisten lakko-oikeus 14

6. Lakkoon osallistuvat nuoret 9

7. Kannanotto lakkoon 8

8. Lasten ja nuorten osallistuminen 5

Yhteensä 110

Taulukko 2. Helsingin sanomien, Iltalehden, Ilta-Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden
koskevat sisällöt luokiteltuina.

Etenkin osa pidemmistä artikkeleista olisi ollut sijoitettavissa kahden tai useamman luokan alle,

mikä vaikeutti luokittelua. Seuraavaksi annan kolme esimerkkiä artikkeleista, jotka olisivat

sopineet useamman kuin yhden sisältöluokan alle. Luokittelin Helsingin sanomissa julkaistun

uutisartikkelin Aikuiset ovat saamattomia, joten lukiolaiset ryhtyvät perjantaina lakkoon

ilmaston puolesta – Rehtori: ”Lakko on väärä keino” (Vuorio, HS, 10.1.2019) Koululaisten

lakko-oikeus -sisältöluokan alle. Uutinen olisi ollut sijoitettavissa myös

Lakkoseuranta-sisältöluokan alle, sillä uutisessa kuvataan lakkoon valmistautuvia koululaisia ja

taustoitetaan ilmastolakkoliikettä. Nämä osuudet ovat jutussa merkkimäärissä mitattuna

suurempia, kuin jutussa haastatellun rehtorin osuus. Toisaalta rehtorin kommentti ja maininta

luvattomasta poissaolosta on nostettu sekä otsikkoon että ingressiin. Tämä nostaa niiden

painoarvoa ja siksi päädyin sijoittamaan jutun lakko-oikeuden alle.
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Ilta-Sanomien uutisessa Nuoret siirtyivät sanoista tekoihin ilmaston puolesta: ”Jos emme toimi

nyt, seuraukset ovat valtavat” (Leinonen, IS, 16.3.2019) haastatellaan lakkoon osallistuvia

nuoria, joten sijoitin artikkelin lakkoon osallistuvat nuoret -sisältöluokan alle. Uutisessa

kerrotaan myös nuorten kasvaneesta kiinnostuksesta politiikkaan, joten uutinen olisi ollut

sijoitettavissa myös lasten ja nuorten osallistuminen -sisältöluokan alle. Tämä osio jutussa on

kuitenkin pieni ja elementtinä taustoittava. Uutisessa nuorten haastattelut ovat kuitenkin

suuremmassa osassa; heistä kerrotaan yksityiskohtaisesti ja nuorten suorille sitaateille on annettu

paljon tilaa.

Helsingin Sanomien artikkeli Merkel kertoi kannattavansa lintsaamista koulusta ilmaston takia

(Varpula, HS, 2.3.2019) olisi ollut sijoitettavissa ilmastolakot ulkomailla, kannanotto lakkoon tai

koululaisten lakko-oikeus -sisältöluokan alle. Artikkelissa kerrotaan Saksassa järjestetystä

lakosta, mikä puoltaisi sisältöluokkaa ilmastolakot ulkomailla. Otsikossa ingressissä ja

leipätekstissä puhutaan kuitenkin nimenomaan lintsaamisesta, mikä asemoi artikkelin

käsittelemään juuri koululaisten lakko-oikeutta.

Toisaalta artikkelissa tuodaan esiin Merkelin kanta lasten ja nuorten ilmastoliikkeeseen, joten

artikkeli sopii hyvin myös kannanotto lakkoon -sisältöluokan alle. Artikkeli käsitteli

ilmastolakkoa laajempana ilmiönä kuin koulupoissaolona ja nimenomaan Merkelin kantaa, joten

päädyin luokittelemaan sen kannanotto lakkoon -sisältöluokan alle.

Eniten artikkeleita päätyi lakkoseuranta-sisältöluokan alle (24 kpl). Tämä on ymmärrettävää,

sillä verrattain lyhyet uutiset lakkojen osallistujamääristä ja kulkureiteistä ovat selkeitä uutisia ja

toimituksille nopeita tuottaa. Etenkin lehtien verkkoversioissa julkaistiin useampia lyhyempiä

uutisia samalta lakkopäivältä. Joidenkin verkkouutisten yhteydessä oli mahdollisuus seurata

lakkoja live-lähetyksen kautta. Lakkoseuranta-artikkeleita julkaistiin maaliskuun lakon aikaan

seitsemän, syyskuun aikana 13. Tästä voi mahdollisesti päätellä, että lakkoseurantauutiset ovat

olleet suosittuja sisältöjä maaliskuussa, joten niitä on päätetty julkaista paljon myös syksyn lakon

aikaan. Lisäksi sisältöluokkaan kuuluu Helsingin Sanomien uutinen sipoolaisten lukiolaisten

lakosta. Maaseudun Tulevaisuus oli ainut lehti, joka julkaisi lakkoraportin myös toukokuussa

järjestetystä ilmastolakosta.
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Ilmastolakot ulkomailla -sisältöluokkaan sisältyy yhteensä 19 sisältöä. Nämä artikkelit olivat

pääosin lyhyitä kuvauksia siitä, missä ja minkäkokoisia lakkoja ulkomailla on järjestetty.

Mukaan mahtui myös muutama pidempi analyysi siitä, millainen vaikutus ilmastolakoilla on

kyseisen maan politiikkaan. Jos artikkelissa oli jokin muu selkeä kulma kuin se, että lakko

järjestettiin ulkomailla, sijoitin artikkelin toisen sisältöluokan alle. Tämän sisältöluokan uutisista

valtaosa (12 kpl) julkaistiin syyskuussa, YK:n New Yorkissa järjestetyn

ilmastohuippukokouksen aikaan.

Sijoitin 16 artikkelia Greta Thunberg -sisältöluokan alle. Tämän sisältöluokan artikkeleissa

näkökulma oli vahvasti liikkeen keulakuvassa, Thunbergissa. Valitsin aineistoon vain

artikkeleita, joissa Thunbergia käsitellään osana ilmastolakkoliikettä, ei siitä erillisenä toimijana.

Artikkeleissa käsiteltiin Thunbergin taustoja ja liikkeen nopeaa kasvua. Osassa artikkeleita

käytiin läpi epäilyjä siitä, ettei Thunberg voisi toimia yksin ja ilman aikuisten tausta-apua. Osa

artikkeleista käsitteli Thunbergin saamaa voimakasta kritiikkiä. Liikkeen keulakuvaa käsitteleviä

artikkeleita julkaistiin tasaisesti koko tarkastelujakson ajan. Tämä kertoo ainakin osittain siitä,

että liike nähtiin vahvasti nimenomaan Thunbergin liikkeenä.

Ilmastonmuutoksen torjunta -sisältöluokan alle päätyi 15 artikkelia. Niissä käsiteltiin, millaisin

keinoin mielenosoittajien vaatimuksiin voitaisiin vastata ja kenen vastuulla ilmastonmuutosta

torjuvat keinot ovat. Valtaosassa artikkeleita peräänkuulutettiin päättäjien kuten hallituksen tai

EU:n vastuuta, osa nosti esiin nuorten oman roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhdessä

artikkelissa nimettiin yritykset vastuunkantajina. Tämän sisältöluokan artikkeleita julkaistiin

tasaisesti koko tarkastelujakson ajan. Ilmastolakkoilijoiden vaatimus on, että aikuisten ja

päättäjien tulee kantaa enemmän vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta. Siksi on ilmeistä, että

lehdissä on julkaistu artikkeleita siitä, miten näihin vaatimuksiin tulisi vastata.

Koululaisten lakko-oikeus -sisältöluokan alle luokittelin ne artikkelit, jotka käsittelivät tavalla tai

toisella poissaoloa opetuksesta. Näissä 14 artikkelissa pohdittiin esimerkiksi, onko

ilmastonmuutoksen torjunta tai mielenosoittaminen riittävän suuri syy, jolla oikeuttaa

oppivelvollisuuden laiminlyönti. Osassa artikkeleita kysyttiin opetusviranomaisten kuten

opettajien, rehtorien tai opetushallituksen kantaa koululakkoon. Osa viranomaisista piti lakkoa

luvallisena poissaolona, osa luvattomana. Joidenkin mielestä lakko toteuttaa opetussuunnitelmaa.
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Osassa artikkeleita samaa kysyttiin myös poliitikoilta ja sanomalehtien lukijoilta.

Huomionarvoista on, että lähes kaikki tämän sisältöluokan artikkelit julkaistiin maaliskuussa

ensimmäisen kansainvälisen ilmastolakon aikaan. Ainoastaan yksi artikkeli julkaistiin

syyskuussa, mikä voi kertoa siitä, ettei kysymystä koettu relevantiksi enää kevään jälkeen.

Lakkoon osallistuvat nuoret -sisältöluokkaan kuuluu yhdeksän artikkelia. Tähän sisältöluokkaan

luin mukaan ne artikkelit, jotka keskittyvät lakkoon osallistuviin nuoriin. Suurin osa artikkeleista

on yhden tai useamman nuoren haastatteluja. Näissä artikkeleista nuoret avaavat osallistumisensa

syitä ja perustelevat, miksi ja miten ilmastonmuutosta pitäisi torjua. Näitä haastatteluja ja

artikkeleita julkaistiin sekä maaliskuun että syyskuun ilmastolakon aikaan.

Kannanotto lakkoon -sisältöluokan alle luokittelin kahdeksan artikkelia. Tähän sisältöluokkaan

kuuluu kaksi pääkirjoitusta, yksi kolumni ja kolme muuta artikkelia.  Luokittelin artikkelit tähän

sisältöluokkaan, jos ne pitivät sisällään selkeän kannanoton lakkoilevien nuorten puolesta tai

heitä vastaan. Kolmessa artikkelissa kerrottiin poliitikon, ammattiliiton tai muun

vaikutusvaltaisen henkilön kannanotosta. Pääkirjoituksissa ja kolumneissa toimittaja tai toimitus

osoitti tukensa lakolle. Näitä kirjoituksia julkaistiin tasaisesti molempien ilmastolakkojen

yhteydessä.

Lasten ja nuorten osallistuminen -sisältöluokkaan sijoitin viisi artikkelia, joissa ilmastolakko

liitettiin osaksi laajempaa keskustelua lasten ja nuorten osallistumisesta politiikkaan ja

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ennakko-oletukseni oli, että tämänkaltaiset analyysit olisi

julkaistu vasta tarkastelujakson loppupuolella, kun akuutti protesti on ollut pinnalla jonkun aikaa.

Kävi ilmi, että näitä artikkeleja julkaistiin tasaisesti tarkastelujakson aikana.

4.2 Kehysanalyysi

Aineiston artikkeleista on tunnistettavissa viisi erilaista kehystä: koululaiset, aktivistit,

lapsukaiset, tapahtuma ja keulakuva. Kolme ensimmäistä kehystä kertovat, miten media kuvasi

ilmastolakkoihin osallistuneita lapsia ja nuoria. Kaksi viimeistä taas sitä, miten itse

ilmastolakkoliike kehystettiin. Jaottelu on osin keinotekoinen, mutta kuvaa, miten
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tutkimusprosessi eteni. Jaottelulla pyrin myös vastaamaan tutkimuskysymyksiin

mahdollisimman tarkasti. Tutkimuskysymys on:

Miten media kehysti ilmastolakkoliikettä ja siihen osallistuneita lapsia ja nuoria suomalaisessa

sanomalehtikirjoittelussa tarkasteluvälillä 1.1.2019-30.9.2019?

Ensimmäiseksi kiinnitin huomiota siihen, miten lapsia ja nuoria kuvattiin. Seuraavaksi muutin

näkökulmaani koskemaan koko protestiliikettä. Pyrin havaitsemaan kehykset, jotka toistuvat

aineistossa eniten. Näin tunnistin viisi erilaista kehystä, joiden alle luokittelin 90 artikkelia.

Kehysten ulkopuolelle jäi 20 artikkelia. Pyrin tunnistamaan jokaisesta artikkelista millaisen

konflikti, ongelma ja ratkaisu artikkelissa esitetään. Lisäksi kävin läpi, millaisilla nimityksillä

ilmastolakkolaisiin artikkelissa viitattiin. Merkitsin havaintoni tulostettuihin artikkeleihin

yliviivaustussilla ja jaoin samankaltaiset artikkelit omiin pinoihinsa. Taulukoin tulokset exceliin,

jolloin vertailu oli helpompaa. Kehykset ovat aiemmin nimettyjä sisältöluokkia laajempia

kokonaisuuksia. Ne voivat siis pitää sisällään useamman kuin yhden aiemmin määrittelemäni

sisältöluokan. Toisaalta saman sisältöluokan artikkelit voivat esiintyä eri kehysten alla.

4.2.1. Kehys 1: Koululaiset

Koululaiset-kehykseen luin mukaan ne artikkelit, joissa ilmastolakkoihin osallistuneet lapset ja

nuoret kehystetään ensisijaisesti koulupoissaolon tai koululaisstatuksen kautta. Tämä kehys

saattaa tuntua itsestään selvältä, sillä poissaolo koulusta on koululakkojen idea ja siten niihin

sisäänkirjoitettu. Tähän kehykseen luokittelemissani artikkeleissa kyse onkin siitä, että poissaolo

koulusta on nostettu artikkelin ensisijaiseksi näkökulmaksi.

Koululaiset-kehyksen mukaisissa artikkeleissa osallistujiin viitataan oppilaina, koululaisina tai

lukiolaisina. Nimitykset itsessään alleviivaavat, mikä osallistujien ensisijainen status on.

Ilmastolakkoihin osallistujat ovat ensisijaisesti oppivelvollisia ja vasta toissijaisesti esimerkiksi

kansalaisia, mielenosoittajia, lapsia tai nuoria. Esimerkiksi Ilta-Sanomien uutisessa liikkeen

perustaja Greta Thunberg määritetään koulustatuksen kautta:

Ilmaston puolesta kampanjoiva ruotsalainen koulutyttö ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon

saajaksi
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(STT, IS 14.3.2019)

Myöhemmin artikkelissa Thunbergin titteli on ilmastoaktivisti, mutta otsikkoon nostaminen

korostaa hänen koululaisstatustaan. Yksittäisen osallistujan haastattelun yhteydessä mainittiin

usein, mitä koulua hän käy. Koulun mainitseminen alleviivaa, että haastateltava on ensisijaisesti

oppilas.

”En saa äänestää, joten vaikutan tulevaisuuteen näin”, sanoo kauniaislaisen Gymnasiet

Grankulla samskolanin oppilas Cecilia Andersin, 17.

(Vuorio, HS, 10.1.2019)

Artikkeleissa puhutaan myös oppilaspulasta ja lintsaamisesta. Etenkin lintsaamisella on

kielteinen kaiku, joka viittaa siihen, että koulusta jättäydytään pois, koska koulutyö ei huvita tai

kiinnosta. Lintsaamisen konnotaatio on laiskuudessa, ei aktiivisessa ja suunnitelmallisessa

toiminnassa, miten esimerkiksi työmarkkinakiistoista johtuvat lakot tai muut protestit voidaan

nähdä. Lintsaamiseen viittaaminen delegitimoi koululakkoja.

Merkel kertoi kannattavansa lintsaamista koulusta ilmaston takia.

(Varpula, HS, 2.3.2019)

Osa pääkaupunkiseudun lukioista saattaa perjantaina kärsiä oppilaspulasta.

(Vuorio, HS, 10.1.2019)

Koululaiset-kehyksen mukaisissa artikkeleissa ilmastolakot kilpistyvät kysymykseen siitä, onko

huoli ilmastosta riittävä syy olla poissa opetuksesta. Artikkeleissa asiaa kysytään yksittäisten

koulujen rehtoreilta, kuntien ja kaupunkien perusopetuksesta vastaavilta viranomaisilta,

opetusministeriltä ja opetushallitukselta:

Opetushallitus: Ilmastolakko ei velvoita koulua antamaan oppilaille vapaata

(Ervasti ja Rajamäki, HS 15.3.2019)

[Opetusministeri] Grahn-Laasonen ei ota suoraan kantaa siihen, saavatko koululaiset

olla poissa koulusta ilmastonmuutoksen vastustamisen vuoksi: "Ymmärrän hyvin, jos
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poissaololupa myönnetään tähän tarkoitukseen. Toivon, että koulut ja opiskelijat yhdessä

sopivat tämän asian ja hyvät käytännöt siten, että opiskelu ei vaarannu".

(STT, MT, 15.3.2019)

Viranomaisvastaukset keskittyvät artikkeleissa pääosin siihen, aiheuttaako osallistuminen

merkinnän luvattomasta poissaolosta tai vaaditaanko osallistumiselle lupa vanhemmalta. Osassa

artikkeleita huomautetaan, ettei koululaisilla ole vastaavaa lakiin perustuvaa lakko-oikeutta kuten

esimerkiksi työntekijöillä (esim. HS 15.3.2019). Vasta-argumentti on, että ilmastolakkoon

osallistuminen toteuttaa opetussuunnitelmaa käytännössä. Kahtalainen suhtautuminen on

heijastus kaksijakoisesta suhtautumisesta lapsiin ja nuoriin. Toisaalta ilmastolakkoon

osallistuminen on demokratiakasvatusta käytännössä, toisaalta lapset ja nuoret ovat vielä

“keskeneräisiä” ja tulevat täysivaltaisiksi kansalaisiksi ensisijaisesti koulutuksen kautta.

Lehtikuusen koulusta ilmastolakkoon osallistuu ainakin koulun yhdeksäs luokka sekä

yksittäisiä oppilaita muilta luokilta historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettajan Aini

Liimataisen johdolla. Mielenilmaus on tärkeä osa kansalaisvaikuttamista, Liimatainen

sanoo. ”Yhteiskuntaoppiin kuuluu aktiivisen kansalaisen ja vaikuttamisen teemat, joten

se sopii hyvin myös siltä osin oppiaineeseen.”

(Grönholm, HS, 14.3.2019)

Opetushallitus kertoi aiemmin, että on koulujen itsensä asia päättää, onko ilmastolakko

hyväksyttävä syy olla poissa koulusta. Vallilan ala-asteella asiasta ei tarvinnut edes

keskustella. ”Aloite tuli oppilailta itseltään”, opettaja Nina Kilpimaa-Lipasti kertoo.

Opettajan mukaan mielenosoitus sopii opetussuunnitelmaan täydellisesti.

(Manninen, IS, 15.3.2019)

Viranomaisten haastattelut ovat median keino osoittaa objektiivisuutta eli tuoda vastavoima

mielenosoittajille (McLeod ja Detenber 1999, 5–6). Aineiston artikkeleissa

viranomaishaastattelut tuovat nimenomaan vastavoiman lakkoilijoille. Viranomaiset edustavat

auktoriteettia, joilta kysytään, onko hyväksyttävää, etteivät lapset ja nuoret noudata

oppivelvollisuuttaan. Viranomaisten lisäksi artikkeleissa kysyttiin yleistä mielipidettä. Iltalehti

uutisoi Taloustutkimuksen teettämästä tutkimuksesta, jossa kysyttiin vastaajien kantoja
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ilmastolakkoon (IL 15.3.2019). Tutkimuksessa kysyttiin hyväksyvätkö vastaajat, että koululaiset

osallistuvat ilmastolakkoon jäämällä pois koulusta. Kyselyn vastaajista 60 % hyväksyi

poissaolot.  Mielipidemittaukset ja viranomaisten haastattelut ovat protestiparadigmalle

tyypillisiä kehystämisen keinoja. Protestiparadigman mukaan mielipidemittauksilla pyritään

vetoamaan yleiseen moraaliin ja näin etäännyttämään lukijaa mielenosoituksen aiheesta ja

mielenosoittajista. Aineiston kontekstissa mielipidemittauksesta uutisoimisen motiivi vaikuttaisi

olevan ennemmin yleisen mielipiteen kartoittaminen kuin siihen vetoaminen. Toisaalta muotoilu

hyväksytkö, että koululaiset osallistuvat ilmastolakkoon jäämällä pois koulusta etäännyttää itse

mielenosoituksen aiheesta eli siitä, tulisiko ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhtyä nykyistä

tarmokkaammin. Huomio on ainoastaan koulupoissaolossa, ei osallistumisen syyssä.

Gaye Tuchmanin (1978) mukaan media pyrkii luomaan konfliktin mielenosoittajien ja

viranomaisten välille. Viranomaiset pyrkivät palauttamaan järjestyksen, jonka mielenosoittajat

ovat luoneet. Koululaiset-kehyksen mukaisissa artikkeleissa konflikti on löydettävissä

vastakkainasettelusta ilmastolakkoilijoiden ja opetusviranomaisten väliltä. Aineistosta ei

kuitenkaan löydy rajua vastakkainasettelua vaan ennemminkin perusteluja puolesta ja vastaan.

Lasten ja nuorten protesti on hyvin rauhanomainen ja mielenosoittajien vaatimukset ovat

yleisesti melko hyväksyttyjä. Näillä tekijöillä on varmasti vaikutus siihen, miksi uutisointi

noudattaa protestiparadigman piirteitä vain osin. Douglas McLeodin mukaan protestin suuri

osallistujamäärä, rauhanomaisuus ja yleinen hyväksyntä liennyttävät siitä tehtävää uutisointia

(McLeod, 2007, 191). Voidaankin sanoa, että koululaiset-kehyksessä on kaikuja

protestiparadigmasta, mutta se ei täysin noudata sitä. Protestiparadigman sijaan

koululaiset-kehyksessä näkyy kahtiajako käsityksistä hyvästä kansalaisuudesta. Velvollisuuksia

korostava kansalaiskäsitys painottaa lasten ja nuorten oppivelvollisuutta, kun taas aktiivista

kansalaisuutta ihannoiva käsitys näkee ilmastolakot demokratiakasvatuksena. Koululaiset-kehys

tasapainottelee näiden välillä.

Koululaiset-kehys oli löydettävissä kaikista aineiston sanomalehdistä yhteensä 23 kertaa.

Helsingin Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus käyttivät kehystä eniten suhteessa julkaistujen

juttujen määrään. Huomionarvoista on, että kehystä käytettiin pääosin maaliskuussa

ensimmäisen suuren ilmastolakon aikaan. Syyskuussa kehys on havaittavissa vain kolmesti.

Tämä on kiinnostavaa, ja selittyy varmasti suurimmaksi osin sillä, että tarkastelujakson alussa
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lakkoon osallistumisen käytännöt kouluissa olivat epäselvät, mistä riitti uutisoitavaa. Voi myös

olla, ettei tarkastelujakson alussa ollut vielä täysin selvää, oliko yleinen mielipide yleisesti tai

esimerkiksi opetushenkilökunnan kesken lakkojen puolesta vai vastaan. Syyskuussa esimerkiksi

Helsingin koulut antoivat oppilailleen luvan osallistua ilmastolakkoon. Tämä voi osaltaan

selittää, ettei koululaiset-kehystä käytetty enää samalla tavalla kuin tarkastelujakson alussa.

Toisaalta syksyllä lakkoon kannustettiin myös aikuisia, minkä vuoksi pelkkä koululainen-kehys

ei enää ollut niin ajankohtainen tai relevantti.

4.2.2. Kehys 2: Aktivistit

Aktivistit-kehyksen alle luokittelin kaikki ne artikkelit, joissa lapset ja nuoret esitettiin

ensisijaisesti ilmastoaktivisteina. Jos koululaiset-kehys esitti osallistujat oppilaina ja

koululaisina, tässä kehyksessä heihin viitattiin erityisesti mielenosoittajina, aktivisteina,

ilmastolakkoilijoina tai lakkoilijoina. Osallistujat ovat aktiivisia toimijoita, jotka marssivat

ilmaston puolesta, maalaavat kylttejä, vaativat päättäjiltä tiukempia toimia ja huutavat

Eduskuntatalon edessä.

Nuoret siirtyivät sanoista tekoihin ilmaston puolesta: ”Jos emme toimi nyt, seuraukset

ovat valtavat”

(Leinonen, IS, 16.3.2019)

Osassa artikkeleita poliitikkoja haastatellaan ilmastolakoista ja pyydetään vastaamaan lasten ja

nuorten vaatimuksiin. Kehyksessä lapset ja nuoret ovat poliitikkojen kanssa samalla viivalla,

usein konfliktissa keskenään, mutta tasavahvoina. Jotkut artikkelit esittävät nuoret hyvin

myönteisessä valossa suhteessa päättäjiin. Artikkeleissa haastatellaan lapsia ja nuoria, ja he

pääsevät kertomaan syynsä, miksi osallistuvat lakkoon ja millaisia ilmastotoimia he toivovat

päättäjiltä. Nuoriin suhtaudutaan vakavasti ja heidän mielipiteilleen annetaan paljon tilaa.

Mielenosoituksia kuvataan rauhallisiksi ja hyvin järjestetyiksi. Osa artikkeleista keskittyy

yksittäisiin osallistujiin, osa haastattelee useampaa osallistujaa.

Nuoret vaativat päättäjiltä selkeää suunnitelmaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi – Näin

poliitikot vastaavat
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(Sutinen, HS, 14.3.2019)

Poliitikkojen pitäisi lopettaa piileskely ja kuunnella vähäteltyjä nuoria mielenosoittajia

(Onali, HS 15.3.2019)

Me ilmastolakkolaiset vaaditaan poliitikoilta rakennemuutoksia. Minusta on tosi

vastuutonta, että ihminen, joka on eduskunnassa ja voisi olla tekemässä päätöksiä

ilmastokatastrofin estämiseksi, vierittää vastuuta nuorille ja sanoo, että teidän pitäisi

tehdä tällaisia tekoja. Se on tosi riittämätöntä, jos nuoret syövät lautaiset tyhjäksi ja

muuta sellaista, [ilmastolakkoilija Atte] Ahokas toteaa.

(Gråsten, IL 20.3.2019)

Nuoret ovat oikeassa! Ilmastonmuutos vaatii tehokkaita toimia.

(Keskinen, IL, 23.9.2019)

Aktivistit-kehyksen alle kuuluvat artikkelit määrittävät ongelmaksi sen, etteivät lapsilla ja

nuorilla ole juuri vaikutusmahdollisuuksia. Ratkaisuksi osoitetaan lakkoon meneminen ja

mielenosoittaminen. Nuorten toiminta nähdään demokratiaa edistävänä. Ilmastolakot nähtiin

myös osana ympäristöliikettä tai jatkumona aikaisemmalle opiskelijaradikalismille.

”Eihän me nuoret voida saada mitään aikaan muuten kuin suoralla toiminnalla, kun me

emme voi äänestääkään”, sanoi 15-vuotias Salla Kärkkäinen, joka on itse järjestämässä

ilmastolakkoa kotipaikkakunnallaan Äänekoskella.

(Saastamoinen, IL, 15.3.2019)

Rauhallinen mielenosoittaminen on kuitenkin aivan keskeinen osa julkista demokraattista

keskustelua. Demokratialle on olennaista myös se, että kaikilla on oikeus osallistua

keskusteluun – myös nuorilla ja koululaisilla, vaikka he eivät vaaleissa vielä saisikaan

äänestää.

(Yläjärvi, IL 15.3.2019)
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Koululaisten ilmastomarssit ovat jatkumoa, koska nuoriso on ollut aina liikkeellä.

Opiskelijat ovat marssineet esimerkiksi rauhan, sosialismin, suomen kielen ja

vähemmistöjen puolesta.

(Mäkelä, MT, 6.9.2019)

Simon Cottlen mukaan media suhtautuu myönteisesti ja uutisoi enemmän protesteista, joiden

aiheiden sen kokee joko koskettavan tai miellyttävän lukijakuntaansa (Cottle, 2008, 857).

Cottlen havainto voi selittää myönteistä uutisointia ilmastolakoista ja niiden osallistujista.

Ilmastolakon vaatimukset ovat linjassa tiedeyhteisön kantojen ja yleisen mielipiteen kanssa. Tätä

tukee myös se, että artikkeleissa on paljon suoria sitaatteja osallistujilta – heitä ei marginalisoida

tai heidän kannanotoilleen ei naureskella, vaan heidät esitetään vakavasti otettavina ja tavallisina

lapsina ja nuorina.

Aktivistit-kehys legitimoi lasten ja nuorten protestin. Se ei esitä lapsia ja nuoria alisteisessa

asemassa aikuisiin nähden, vaan tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Kehys ei kyseenalaista

lasten ja nuorten lakko-oikeutta tai kiinnity siihen, tulisiko heidän ensisijaisesti olla koulussa.

Suhtautumiseen saattaa vaikuttaa se, että ilmastonmuutos nähdään usein julkisessa keskustelussa

nimenomaan ylisukupolvisena ongelmana, joka kosketaa erityisesti tulevia sukupolvia ja

nykyisiä lapsia ja nuoria. Kehys korostaa aktiivista kansalaisuutta, jossa mielenosoittaminen ja

muu protestointi nähdään varteenotettavana keinona vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen

keskusteluun.

Luokittelin aktivistit-kehyksen alle yhteensä 32 artikkelia. Kehys on löydettävissä tasaisesti

kaikista aineiston sanomalehdistä. Huomionarvoista on, että aktivistit-kehys esiintyy pääosin

tarkastelujakson loppupuolella. Syyskuussa julkaistuista artikkeleista 18 noudatti

aktivistit-kehystä. Aineistossa voidaankin nähdä kehitys, jossa median näkökulma siirtyy

koulupoissaoloista lasten ja nuorten aktivismiin tarkastelujakson aikana.

4.2.3. Kehys 3: Lapsukaiset

Kolmas kehystämisen tapa esitti ilmastolakkoilijat ensisijaisesti lapsina ja aikuiselle alisteisessa

roolissa. Kehyksessä protestin osallistujiin viitattiin iästä riippumatta lapsina. Esimerkiksi
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haastateltavien osallistujien ikä mainittiin systemaattisesti, usein heti otsikossa. Kehys ohittaa

sen, että osa lakkoon osallistujista on lähes täysi-ikäisiä nuoria.

8-vuotias Ines askarteli aamulla oman kyltin ja lähti ilmastomielenosoitukseen:

"Pelastetaan maailma yhdessä"

(Mattila, IL, 27.9.2019)

Osa artikkeleista korosti sellaista osallistujien toimintaa, jotka nähdään tyypillisesti

lapsenomaisina. Artikkeleissa esimerkiksi kuvailtiin, kuinka osallistujat olivat itse askarrelleet

kyltin tai piirtäneet maapallon. Esimerkiksi Iltalehden artikkelissa ilmastolakkoon osallistunutta

Inestä kutsutaan ensin ilmastoajattelijaksi, jonka jälkeen kerrotaan tämän lakkovalmisteluista:

Nuoren polven ilmastoajattelija oli aamulla itse ideoinut ja piirtänyt oman

mielenosoituskyltin sekä etsinyt pihamaalta kyltin varreksi sopivan kepin.

(Mattila, IL, 27.9.2019)

Kuvaus on suloinen, mutta samalla aavistuksen alentava, kun kyseessä on mielenosoitukseen

osallistuja. Söpöyden korostaminen luo kuvan, että kyseessä on lasten tempaus, ei oikea

mielenosoitus, jolla olisi jokin poliittinen painoarvo.

Lapsukaiset-kehys korostaa konfliktia lapsien ja vanhempien välillä. Osa artikkeleista, etenkin

kolumneista, on kirjoitettu vanhemman näkökulmasta. Niissä pohditaan, miten omien lasten

ilmastolakkoiluun tulisi suhtautua. Kehys korostaa vanhempien roolia lasten suojelijoina,

kaitsijoina ja huoltajina. Vanhempi kuvataan kaikkitietävänä ja maltillisina, lapset

epärationaalisina ja dramaattisina. Ilmastolakko on taas uusi lasten keksimä ”oikku”, johon

vanhemmat pohtivat oikeaa reaktiota. Vanhempien rooli on osoittaa, millaisilla ilmastotoimilla

on oikeasti merkitystä.

Olen saarnannut varmasti ”vuoden vittumaisin mutsi” titteliin saakka lapsille myös siitä,

ettei syyllistäminen ja pienistä asioista mesoaminen ole paras ratkaisu tähän megaluokan

ilmasto-ongelmaan, vaikka totta kai ne pienetkin asiat kannattaa tehdä.

(Karvala, IL, 15.3.2019)
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Olin vedonnut muun muassa siihen, että vaatteita on osteltu ja kinuttu, vaikka

tekstiiliteollisuuden ilmastovaikutukset ovat huomattavat. Ilmastoverukkeella ei lintsata,

sanoin. --- Okei, myönnyin. Voit olla poissa, kirjoitan poissaolon selitykseksi

ilmastoprotestin ja vastaat seurauksista, jos koulu lätkäisee jälki-istuntoa. Lapsi lupasi

kantaa vastuunsa. Voi tosin olla, että seuraukset kolahtavat minuun, huoltajaan. Sitten

kannan vastuuni.

(Kuuskoski, IS, 16.3.2019)

Artikkelit on suunnattu aikuisille. Ennakko-oletus on, että lukija on aikuinen, ei ilmastolakkoon

osallistuva lapsi tai nuori. Tämä korostaa, etteivät lapset ja nuoret ole osa julkista keskustelua,

eikä julkisia puheenvuoroja tarvitse osoittaa heille. Rajaus tehdään esimerkiksi sanaparilla me

aikuiset:

Kun mediassa tarkkaan seurattu mielenosoitus on ohi, julisteet ja banderollit viikattu tai

heitetty roskiin, voidaan perustellusti kysyä, mitä seuraavaksi tapahtuu. --- Mutta mikä

olisi seuraava askel, jos me aikuiset haluamme edetä niihin konkreettisiin toimiin, jota

nuoret banderoilleissaan meiltä peräänkuuluttivat?

(Kuuskoski, IS, 16.3.2019)

Lapsukaiset-kehyksessä ongelmaksi nousee lasten ja nuorten huoli ilmastosta. Ratkaisuksi

esitetään, että aikuisten on toimittava paremmin, jottei lasten tarvitse huolehtia

ilmastonmuutoksen torjunnasta. Näkökulma korostaa aikuisten roolia lasten suojelijoina.

Jos epäonnistumme ilmastokriisin ratkaisemisessa, epäonnistumme tärkeimmässä

tehtävässämme. Silloin petämme lupauksen turvallisesta tulevaisuudesta lapsillemme ja

lastenlapsillemme.

(Pantsar, MT, 23.1.2019)

Kehys alleviivaa mielenosoittajien roolia lapsina, joilla ei ole yhteiskunnan täysvaltaista

jäsenyyttä, vaan he ovat alisteisia aikuisille. Kehys korostaa aikuisten roolia lasten suojelijoina,

joiden on asetettava lasten ja nuorten toiminta oikeisiin mittasuhteisiin tai arvioitava sitä ylhäältä

päin. Lapsukaiset-kehys on havaittavissa 9 artikkelissa, selvästi eniten Ilta-Sanomissa (neljä

kertaa). Kehys esiintyy tasaisesti koko tarkastelujakson ajan.
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4.2.4. Kehys 4: Tapahtuma

Neljäs aineistosta havaittava kehys on ilmastolakon kehystäminen tapahtumana. Tällaisissa

artikkeleissa ilmastolakko kuvataan korostetusti ns. teknisten ominaisuuksien kautta.

Artikkeleissa kuvataan ilmastolakon ajankohtaa, järjestämispaikkaa, kulkureittiä, puhujia,

esiintyjiä ja osallistujamäärää. Osassa artikkeleita kerrottiin, miltä paikkakunnilta tai kouluista

osallistujat olivat saapuneet lakkopaikalle. Esiin nostettiin myös tapahtumasta aiheutunut

liikennehaitta.

Kansainvälistä ilmastolakkoa vietettiin perjantaina Suomessa useilla paikkakunnalla.

Helsingissä lakkolaiset kerääntyivät Eduskuntatalolle. Poliisin arvion mukaan paikalla

oli yli 5000 osallistujaa.

– Liikenne on poikki Mannerheimintiellä molempiin suuntiin, Helsingin poliisi tviittasi

yhdentoista pintaan aamupäivällä.

(Melari, IL, 27.9.2019)

Artikkelit ovat lyhyitä ja raporttimaisia. Niissä ei pidemmin esitellä yksittäisiä osallistujia tai

haastatella heitä. Ilmastolakon tavoitteet tuodaan esiin, mutta hyvin lyhyesti ja usein vasta

artikkelin lopussa. Tällä kehystämisen tavalla pyritään oletettavasti neutraaliin ja objektiiviseen

raportointiin. Kehys korostaa yksityiskohtia, mutta sivuuttaa protestin aiheen eli sisällön. Tällöin

lukijoille voi jäädä epäselväksi, mitä lakkoilijat ajavat. Tämä yhdistettynä liikennehaitan

esiintuomiseen antaa kuvan, että protestista on sivullisille ensisijaisesti käytännön harmia. Kehys

siis korostaa protestin kielteisiä puolia. Kehys esittää ilmastolakon konfliktina, jossa osapuolina

ovat sivulliset kaupunkilaiset ja lakon osallistujat. Ongelma on liikennehaitta, jonka

mielenosoittajat aiheuttavat ja josta sivulliset kärsivät.

Ilmastolakkolaisia kokoontui eduskuntatalon edustalle niin paljon, että Mannerheimintie

oli pahasti ruuhkautunut kello 11:n aikaan. Paikalla ollut Ilta-Sanomien toimittaja

kertoo, ettei liikenne ole paikoin kulkenut lainkaan. Hänen mukaansa kesti noin 15

52



minuuttia, ennen kuin jumiin jääneet autot, rekat, bussit ja raitiovaunut pääsivät

liikkeelle järjestävän tahon kehotuksesta.

(STT, IS, 27.9.2019)

Graham Murdockin mukaan yksityiskohtainen tapahtumakuvaus  voi johtua esimerkiksi siitä,

ettei toimittaja tunne protestin aihetta riittävän hyvin (Murdock, 1981, 210). Tämän tutkielman

kontekstissa syy voi olla päinvastainen. Vuonna 2019 järjestetiin useita muitakin

ilmastomielenosoituksia ja aihe oli muutenkin pinnalla. Voi siis olla, ettei toimituksissa koettu

tarvetta avata lakkoilijoiden viestejä siksi sen laajemmin. Tätä tukee se, että tapahtuma-kehys

esiintyy aineistossa erityisesti tarkastelujakson loppupuolella, painottuen toisen ilmastolakon

aikaan syyskuulle. Tämä voi tarkoittaa, että uutisointi ilmastolakoista muuttuu pintapuoliseksi

rutinoituneeksi, kun aihe on jo entuudestaan yleisölle tuttu. Aihe ei vaadi samanlaista

taustoitusta, vaan yleisön oletetaan tietävän, mitä ilmastolakkoilijat ajavat takaa. Toisaalta tämä

ennakko-oletus typistää protestin pelkäksi rutiininomaiseksi tapahtumaksi, jolla saattaa olla

vaikutusta lukijoiden arkeen, eikä poliittiseksi toimeksi, jolla on jokin tavoite ja viesti. Kehys

esiintyy kaikissa aineiston sanomalehdissä yhteensä 13 kertaa. Ilta-Sanomat käytti kehystä

seitsemässä artikkelissa eli ylivoimaisesti eniten.

4.2.5. Kehys 5: Keulakuva

Viides kehys korostaa liikkeen perustaja Greta Thunbergia. Luokittelin tämän kehyksen alle

artikkelit, jotka kertovat ilmastolakkoliikkeestä ja sen kehityksestä Greta Thunbergin kautta.

Artikkeleissa keskitytään Thunbergin perhetaustaan, kannanottoihin sekä ominaisuuksiin kuten

ulkonäköön, luonteeseen, tyttöyteen ja ikään. Thunbergilla on  aspergerin oireyhtymä, joka

nostetaan esiin useissa artikkeleissa. Aspergerin oireyhtymälle on ominaista tavallisesta

poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja voimakkaat, joskin rajoittuneet kiinnostuksen kohteet.

Thunberg kuvataan totisena, suorapuheisena ja ehdottomana.

Vakavamielinen, saparopäinen tyttö istuu lumisessa maassa. Edessä on kyltti, jossa lukee

”koululakko ilmaston puolesta”.

(Paananen, IS, 5.3.2019)
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Thunberg on ikäistään nuoremman oloinen, samaan aikaan ujo ja täysin ehdoton.

Hänelle maailma tai ainakin ilmastoasiat ovat mustia tai valkoisia, ei mitään siltä väliltä.

Mustavalkoinen ajattelu on murrosikäisille tyypillistä, mutta Thunbergilla sitä

vahvistavat myös pakkoneuroosit ja Aspergerin syndrooma.

(Saarikoski, HS, 24.2.2019)

Artikkeleissa kerrotaan, kuinka Thunberg on tehnyt ilmastotekoja jo pitkään ja saanut

perheensäkin toimimaan samoin. Esiin nostetut ilmastoteot ovat melko rajuja ja antavat kuvan

Thunbergista, jonka suhtautuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on ehdotonta. Kun Thunberg

kohtaa päättäjiä, tämän puheenvuorot ovat jyrkkiä. Thunbergin kuvataan herättävän aikuisissa

syyllisyyden tuntoa: hän on viaton lapsi, joka näkee aikuisten tekopyhyyden läpi.

Greta Thunberg oli ollut kiinnostunut ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista jo

pitkään. Hän oli lopettanut lentämisen 2015 ja saanut äitinsä luopumaan

kansainvälisestä oopperalaulajan urastaan, jotta äidinkään ei tarvitsisi lentää. Perhe ei

syönyt lihaa, kotitalon katolla oli aurinkopaneelit ja pihaan parkkeerattua sähköautoa

käytettiin vain äärimmäisen harvoin. - - - Maailman johtajien edessä hän syytti

poliitikkoja lapsuutensa pilaamisesta. – Te olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni

tyhjillä sanoilla, ja kuitenkin minä olen yksi onnekkaista. Ihmiset kärsivät, ihmiset

kuolevat, koko ekosysteemi on romahtamassa, Thunberg julisti.

(Hiitelä, IS, 25.9.2019)

Vakavakasvoinen lapsi on kuin itse tulevaisuus, joka on tullut vaatimaan meitä tilille. Te

laiskat ja mukavuudenhaluiset, on aika katua ja tehdä parannus!

(Saarikoski, HS, 24.2.2019)

Thunberg syyttää, julistaa ja vaatii. Aspergerilla ja teini-iällä selitetään Thunbergin

epäsovinnaista käytöstä, mutta niiden vuoksi hänestä kannetaan myös huolta. Artikkeleissa

pohditaan, miten nuori erityislapsi kestää valtavan paineen, jonka julkinen työ ja toimiminen

kansainvälisessä politiikassa aiheuttaa. Thunberg kuvataan osassa artikkeleita marttyyriksi, joka

on joko uhrattu tai uhrautunut itse ilmastoliikkeen keulakuvaksi. Osassa artikkeleita pohditaan,

toimiiko Thunberg yksin vain vaikuttaako tämän takana jokin taustajoukko esimerkiksi järjestö,
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tämän vanhemmat tai tiedeyhteisö. Esimerkiksi Ilta-Sanomien kolumnisti Lasse Lehtinen

nimittää Thunbergia ilmastosodan söpöksi soturiksi (IS 25.8.2019). Söpöyden korostaminen

vähättelee Thunbergin omaa aktiivista roolia.

Mutta miten lapsi, jolla on tekemistä omankin elämänsä kanssa, kestää tällaisen

kuorman? Olemme luoneet sankarin, toivottavasti emme marttyyriä.

(Saarikoski, HS, 24.2.2019)

Tyttönen Greta ei voi olla kovin hyvin perillä ilmastotieteen monista ristiriitaisistakin

väittämistä, mutta lopun uskossa hän epäilemättä on. Maailman sivu lahkojen johtajat

ovat käyttäneet keskenkasvuisia tarkoituksiinsa.

(Lehtinen, IS, 25.8.2019)

Thunbergin kuvataan jakavan mielipiteitä: hänen kerrotaan keräävän sekä ihailua että rajua

kritiikkiä, jopa tappouhkausia. Keulakuva-kehys kuvaa konfliktin, jossa Thunberg ja osa

aikuisista ovat vastakkain. Ihailu nostaa Thunbergin jalustalle, kun taas kritiikki trivialisoi tämän

toimijuutta tai roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Pitkin kulunutta vuotta Thunberg ja hänen perheensä ovat saaneet tappouhkauksia

sosiaalisessa mediassa ja ulosteita postissa. Hänen vanhemmistaan on tehty useita

ilmoituksia sosiaalihuoltoon, ja häntä haukutaan epäsuoraan ja suoraan sekä

sosiaalisessa mediassa että reaalimaailmassa.

(Vuoripuro, HS, 26.9.2019)

Juuri nyt inspiroivin esimerkki meliorismista on Greta Thunberg. Hän hyväksyi tosiasiat:

ilmastonmuutos uhkaa suoraan hänen sukupolvensa tulevaisuutta. Optimisti olisi

sulkenut silmänsä uhalta, pessimisti vajonnut masennukseen. Hän ei jäänyt jälkimmäisen

vangiksi vaan päätti toimia.

(Martela, HS, 26.9.2019)

S. Graig Watkinsin mukaan toimittajilla on tapana kehystää protestit niiden johtohahmojen

kautta. Johtohahmo antaa protestille kasvot, mutta saattaa myös yksinkertaistaa ja kärjistää

protestin viestiä, jos protestin johtohahmo on kannoissaan hyvin ehdoton (Watkins, 2001).
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Thunberg on kärkäs ja monella tavalla poikkeuksellinen hahmo, joka herättää voimakkaista

mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kuva Thunbergista laajenee kuvaamaan koko liikettä. Myös

koko lakkoliike vaatii, huutaa ja julistaa pyrkien herättämään aikuisissa syyllisyyden tunteita.

Thunberg ei itse ehdota ratkaisuja, vaan kehottaa päättäjiä kuuntelemaan ilmastotieteilijöitä.

Tämä näyttää myös ilmatolakkoon osallistujat syyllistäjinä, joilla ei ole suoria ratkaisuja vaan

tavoite herättää aikuiset toimimaan. Lakkoilijat ovat ärhäkkäästi päättäjiä vastaan ja

vaatimuksissaa ehdottomia, kuten Thunberg. Thunberg on poikkeuksellinen hahmo politiikassa,

minkä vuoksi osa artikkeleista keskittyy nimenomaan hänen ominaisuuksiinsa kuten ikään ja

ulkonäköön. Tämä korostaa myös muiden osallistujien poikkeuksellisuutta: he poikkeavat

mielenosoittajan stereotypiasta jo ikänsä vuoksi. Thunberg on äärimmäinen hahmo, joka on

todennäköisesti melko kaukana siitä, millaisia ilmastolakkoon osallistuvat lapset ja nuoret

Suomessa ovat. Liikkeen esittäminen Thunbergin kautta voi etäännyttää lukijaa ilmastolakon

osallistujista ja saada näiden toiminnan näyttämään radikaalimmalta, kuin mitä se

todellisuudessa on. Toisaalta uutisointi Thunbergin saavutuksista ja tapaamisista päättäjien

kanssa voi nostaa koko liikkeen arvostusta. Kyseessä ei ole vain lasten tempaus, vaan poliittinen

liike, jolla on painoarvoa kansainvälisen politiikan areenoilla.

Keulakuvakehys esiintyy aineistossa 13 kertaa ja etenkin tarkastelujakson loppupuolella. Kehys

esiintyy kaikissa lehdissä Maaseudun Tulevaisuutta lukuun ottamatta. Aineistossa on myös

artikkeleita, joissa haastatellaan muita lakkoihin osallistuneita lapsia ja nuoria, ei pelkästään

liikkeen keulakuvaa. Kehys ei ole siis kovin vahva tai hallitseva koko aineiston tasolla.

Yhteenvetona kolmesta ensimmäisestä kehyksestä muodostin ilmastolakkoilijoista käytetyistä

kehyksistä havaintomatriisin:
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Kehys Koululaiset Aktivistit Lapsukaiset Tapahtuma Keulakuva
Nimitykset
osallistu-
jista

Oppilas,
koululainen,
lukioloainen

Mielenosoittaja,
aktivisti,
ilmastoajattelija,
ilmastolakkoilija,
lakkoilija

Lapset,
alaikäiset,
tytöt, iän
korostaminen

Mielen-
osoittajat,
lakkolaiset,
osallistujat

Mielen-
osoittajat,
lakkolaiset,
osallistujat

Ongelma Onko huoli
ilmastosta
riittävä syy
poissaololle
opetuksesta?

Aikuiset eivät tee
tarpeeksi
ilmaston-
muutoksen
torjumiseksi.

Lapsia
ahdistaa
ilmaston-
muutos.

Liikenteelle
aiheutuu
haittaa.

Miten
Thun-
bergiin
tulisi
suhtautua?

Ratkaisu Luvallinen tai
luvaton
poissaolo.

Lapset ja nuoret
järjestävät
lakkoja.

Aikuisten
täytyy
suojella
lapsia.

Viranomaiset
seuraavat
tilannetta.

Thunberg
syyllistää
päättäjiä/
aikuisia.

Konflikti opettajat vs.
oppilaat

päättäjät vs.
mielenosoittajat

lapset vs.
vanhemmat

Sivulliset vs.
mielenosoit-t
ajat

Thunberg
vs.
Päättäjät/
aikuiset

Artikke-
leiden
määrä
(N = 110)

23 32 9 13 13

Taulukko 3. Havaintomatriisi kehyksistä, joiden kautta ilmastolakkoja ja niihin osallistuvia
lapsia ja nuoria kuvattiin aineiston sanomalehdissä.
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5. Johtopäätökset ja ehdotukset jatkotutkimukselle

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten ilmastolakot sekä niihin osallistuvat lapset ja

nuoret kehystetään mediassa. Aineistona tässä tutkielmassa toimivat uutiset, kolumnit ja

pääkirjoitukset, jotka on julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa,

Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä aikavälillä 1.1.-30.9.2019. Menetelmänä tutkielmassa käytetään

määrällistä sisällönanalyysia ja kehysanalyysia. Tutkielman ote on aineistolähtöinen, mutta sitä

ohjaavat aiempi tutkimus protestiuutisoinnista sekä lapsista ja nuorista poliittisina toimijoina.

Suurin osa artikkeleista julkaistiin maaliskuussa ja syyskuussa kansainvälisten ilmastolakkojen

aikaan. Valtaosa artikkeleista oli melko pintapuolisia raportteja, joissa kerrottiin lakoista

kotimaassa ja ulkomailla. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että tällaisia uutisia on nopea

tuottaa verrattuna pidempiin analyyseihin. Vaikuttaa siltä, että toimituksissa on selkeät rutiinit,

millaisia uutisia mielenilmauksista tuotetaan. Aiheesta kirjoitettiin seitsemän pääkirjoitusta, mikä

kertoo, että aihe nähtiin merkittävänä uutisena. Politiikan uutisiin protesti pääsi vain yhdeksän

kertaa, mikä voi kieliä siitä, ettei lasten ja nuorten protestia nähty ensisijaisesti poliittisena

kysymyksenä. Toinen selitys voisi olla, että lehdissä politiikan uutiset keskittyvät ensisijaisesti

edustukselliseen demokratiaan, eikä kansalaisaktivismi automaattisesti lukeudu sen käsittelemiin

aihepiireihin.

Aineistosta on tunnistettavissa viisi erilaista kehystä: koululaiset-, aktivistit- ja lapsukaiset-kehys

kuvaavat ilmastolakon osallistujia, kun tapahtuma- ja keulakuva-kehys kuvaavat koko liikettä.

Aktivistit-kehys esiintyy aineistossa eniten, seuraavaksi eniten näkyy koululaiset-kehys.

Koululaiset-kehys näkyy erityisesti tarkastelujakson alussa, kun taas aktivisti-kehys korostuu sen

loppupuolella. Keulakuva- ja tapahtuma-kehystä on aineistossa yhtä paljon ja ne ovat

havaittavissa etenkin tarkastelujakson lopussa. Lapsukaiset-kehys esiintyy aineistossa tasaisesti

koko tarkastelujakson ajan, mutta huomattavasti muita kehyksiä harvemmin. Kehysten tarkempi

kuvaus löytyy alaluvusta 5.2.

Media pyrkii tukemaan vallitsevaa järjestystä (status quo) (Tuchman, 1978). Tämä näkyy

aineistossa siten, että ensimmäisen ilmastolakon aikaan sanomalehtikirjoittelussa keskityttiin
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siihen, saavatko ilmastolakon osallistujat olla poissa opetuksesta. Vallitseva järjestys on, että

lapset viettävät päivät koulussa ja ovat koululaisia. Tätä horjuttaa heidän osallistumisensa

lakkoon. Status quon mukaista on myös se, etteivät lapset ja nuoret osallistu poliittiseen

päätöksentekoon tai julkiseen keskusteluun. Tätä järjestystä horjuttaa lasten ja nuorten järjestämä

protesti. Median rooli status quon säilyttäjänä näkyy erityisesti koululaiset-kehyksen kohdalla,

mutta myös lapsukaiset-kehyksessä. Vallitseva järjestys on, että lapset ovat aikuisen huollettavia,

eivät itsenäisiä toimijoita. Aktiiviset ja omatoimiset lapset horjuttavat tätä tasapainoa.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella lasten ja nuorten yhteiskunnallinen rooli on aikuisiin

nähden alisteinen eikä heillä ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua poliittisesti, kuten

äänestää tai päättää itseään koskevista asioista ilman huoltajan suostumusta. Asemaa perustellaan

lasten ja nuorten “keskeneräisyydellä”, jolla tarkoitetaan sitä, ettei lapsilla ja nuorilla ole riittävää

kompetenssia osallistua. Poliittisen päätöksenteon vaikutukset koskettavat kuitenkin myös lapsia

ja nuoria. Tutkimusta ja keskustelua lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista leimaa

tasapainottelu suojelun ja vaikuttamismahdollisuuksien välillä: miten suojella lapsia ja nuoria

politiikalta, miten toisaalta kasvattaa heitä aktiivisiksi ja itsenäiseksi kansalaisiksi. Tutkielman

aineiston perusteella, tämä dilemma heijastuu osin myös aiheesta käytävään mediakeskusteluun.

Vaikka valtaosin lasten ja nuorten protestiin suhtaudutaan myönteisesti ja kannustavasti, korostaa

osa artikkeleista aikuisten roolia lasten suojelijoina. Mielenosoittaminen nähdään pääosin

relevanttina osallistumisen muotona. Vain muutamissa artikkeleissa kyseenalaistetaan protestien

tehokkuutta verrattuna esimerkiksi koulutukseen tai muihin keinohin torjua ilmastonmuutosta.

Toisaalta koululaiset-kehys osoittaa, että tarkastelujakson alkupuolella suhtautuminen oli

kriittistä. Tuolloin painotettiin koululaisten oppivelvollisuutta eli kansalaisvelvoitetta (citizen

duty), kun taas tarkasteluvälin loppupuoli korosti aktivismia eli aktiivista kansalaisuutta

(engaged citizenship).

Kehysten avulla voidaan erottaa median kolme suhtautumistapaa lakkoileviin lapsiin ja nuoriin.

Etenkin tarkastelujakson alussa lapset ja nuoret nähdään ensisijaisesti koululaisina.

Suhtautuminen kuitenkin muuttuu ja tarkastelujakson lopussa, jolloin lapset ja nuoret esitetään

vakavasti otettavina poliittisina toimijoina: he ovat mielenosoittajia ja aktivisteja, eivät lintsaavia

koululaisia. Kolmas tapa esittää lapset ja nuoret on kehystää heidät suhteessa aikuisiin. Aikuiset

suojelevat ja kaitsevat lapsia ja nuoria, mikä vähentää lasten ja nuorten omaa itsenäistä roolia.
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Luvussa 3.3. mainittu Eve Mayesin ja Michael Everitin tutkimus (2021) tunnisti neljä kehystä,

joita media käytti ilmastolakkoilevista nuorista. Nämä neljä kehystä ovat tietämättömät hihhulit

(ignorant zealots), ahdistuneet pelinappulat (anxious pawns), kapinalliset lintsarit (rebellious

truants) ja poikkeukselliset sankarit (extraordinary heroes). Tässä tutkielmassa tunnistetut

kehykset ovat saman suuntaisia, mutta eivät yhtä kärjistettyjä kuin Mayesin ja Evereitin

kehykset. Myös suomalaisesta uutisoinnista voidaan tunnistaa lasten ja nuorten

poikkeuksellisuuden, koulutuksen ja ilmastoahdistuksen korostaminen, mutta yleisesti

suomalaisen median suhtautuminen nuoriin on australialaista myönteisempää ja

kannustavampaa. Zoe Bergman ja Ringo Ossewaarde tunnistivat saksalaisesta

mediakeskustelusta ikäsyrjintää, jossa ilmastolakkolaisia vähäteltiin ja delegitimitoitiin (2020).

Myös tämän tutkielman aineistosta voi tehdä samankaltaisia havaintoja, vaikkei yhtä

laajamittaisia tai jyrkkiä. Saksalaisessa mediakeskustelussa myönteiset jutut keskittyivät

yksilöihin, kuten Thunbergiin. Suomalaisessa keskustelussa asetelma oli lähes päinvastainen:

vaikka Thunbergista kirjoitettiin paljon myönteisiä artikkeleita, kaikki kriittiset artikkelit

käsittelivät pääasiassa häntä.

Se, miten protestit kehystetään mediassa, voi riippua esimerkiksi siitä, kuinka rauhanomaisia ne

ovat ja kuinka hyvin ne noudattavat yleisesti hyväksyttyä mielipidettä. Uutisointi on myönteistä,

jos protesti on hyvin rauhanomainen, ja vilkasta usein silloin, jos protestin vaatimukset ovat

linjassa yleisen mielipiteen kanssa tai protestin aihe on median “suosikki”. Tämä pätee myös

uutisointiin ilmastolakoista. Ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat medialle tuttuja aiheita ja

valmiiksi sen agendalistalla. Lisäksi itse protesti on rauhallinen, joten myös ilmastolakoista

uutisoitiin paljon ja pääosin neutraaliin tai myönteiseen sävyn.

Keulakuva- ja tapahtuma-kehys ovat median tapoja kehystää ilmastolakkoliikettä. Ne ovat

aikaisemman tutkimuksen tunnistamia tapoja kehystää protesteja. Molemmat kehykset ovat

havaittavissa tarkastelujakson lopussa. Tämä voi selittyä sillä, että tuolloin huomio siirtyi

lakkoon osallistuvista lapsista ja nuorista itse liikkeeseen kokonaisuutena. Liike kasvoi

maailmanlaajuisesti ja Suomessa tarkastelujakson loppua kohden. Lisäksi liikkeen keulakuva

Greta Thunberg osallistui tuolloin YK:n ilmastohuippukokoukseen ja oli ehdolla Nobelin

rauhanpalkinnon saajaksi. Ilmastolakkoliikkeen kansainvälinen merkitys kasvoi, mikä heijastui
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varmasti myös uutisointiin Suomessa. Liikettä kuvattiin protestina, ei enää koululaisten

tempauksena.

Kehysanalyysi auttaa hahmottamaan aineistosta suuret linjat, mutta tulokset ovat riippuvaisia

tutkijan omille, joskin tiedostamattomalla, ennakkoasenteille. Joku toinen olisi saattanut päätyä

erilaisiin tuloksiin ja kehyksiin kuin joihin itse tässä tutkielmassa päädyin. Tämä ongelma on

toisaalta tyypillinen kaikille laadullisille tutkimusmenetelmille.

Tutkielmaa on mahdollista jatkaa laajentamalla suomenkielistä aineistoa pidemmälle

tarkasteluvälille tai useampaan sanomalehteen. Tutkimuksen menetelmä ja teoreettinen

viitekehys mahdollistavat myös vertailevan tutkimuksen tekemisen esimerkiksi muiden

Pohjoismaiden välillä. Aineistoa voitaisiin kerätä esimerkiksi Ruotsin tai Norjan vastaavista

sanomalehdistä. Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihe on, miten uutisointi eroaa, kun

kyseessä on jokin toisenlainen protesti kuin lasten ja nuorten ilmastolakko. Esimerkiksi kesällä

2021 järjestetty Elokapinan katusulku ja talvella 2022 järjestetty Convoy Finland -mielenosoitus

ovat hyvin erilaisia protesteja ilmastolakkoihin verrattuna. Elokapina aiheutti Ilmastolakkoa

enemmän haittaa liikenteelle, mikä saattoi vaikuttaa siitä kirjoitettuihin uutisiin. Convoy Finland

-mielenosoituksen vaatimukset koronarajoituksista erosivat yleisesti hyväksytystä mielipiteestä,

ja uutisointi siitä oli pääosin hyvin kriittistä. Olisikin kiinnostavaa vertailla, miten uutisointi eri

mielenilmauksista eroaa ja korostuvatko protestiparadigman piirteet, kun kyseessä on

Ilmastolakkoa kontroversiaalimpi protesti. Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi,

millainen vaikutus poliittisella kannalla on siihen, miten ihminen suhtautuu protesteihin

poliittisen osallistumisen keinona. Aihetta on tutkittu, mutta päivitetty tutkimus etenkin Suomen

kontekstissa olisi mielenkiintoista.
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