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Tietoa tutkimuksesta, metodologiasta ja aineistosta
Aineisto - toimituksellinen media

• Ajanjaksot: 01/2019-06/2019, 01/2020-03/2020

• Poissuljettu: 
• sivistystoimenjohtaj* sivistysjohtaj* - kuntien ja kaupunkien sivistystoimien päätökset ja muut toimenpiteet koskien esimerkiksi koulujen loma-aikoja, avoimia virkoja ja sijaisuuksia sivistystoimien 

hallintoalueilla, koulujen lakkautuksia, koulupiirejä, yms.

• Tiedotteet (ePress, STT Info, ministeriöiden ja järjestöjen tiedotteet), työpaikkailmoitukset, ohimennen –maininnat

• Lähteet, jotka eivät ole sitoutuneet noudattamaan journalistisia ohjeita

• Toimituksellisen median suodattamaton raakadata: H1 2019: 8 000 osumaa, Q1 2020 4 000 osumaa

• Toimituksellisen median analyysin kriteerit täyttävä analysoitu data: HY 2019: 1 100 osumaa, Q1 2020: 590 osumaa

Aineisto - sosiaalinen media:

• Ajanjaksot : 1/2019-6/2019, 1/2020-3/2020

• julkaisut sosiaalisen median alustoilta: Twitter-julkaisut, avoimet Facebook-julkaisut, julkaisut blogeista ja foorumeista

• Poissuljettu:
• sivistystoimi, sivistysvaliokunta, @SivistysTA, (poliittinen) nokittelu ja panettelu (yleensä käytetään ”sivistymättömät” käsitettä), idiomit, joissa sana ’sivistys’ mukana, mutta ei puhuta varsinaisesti 

sivistyksestä

• Sosiaalisen median suodattamaton raakadata: H1 2019: 39 600 osumaa, Q1 2020: 20 600 osumaa

• Sosiaalisen median analysoitu loppudata: H1 2019: 1 300 osumaa, Q1 2020:  645 osumaa
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Tietoa tutkimuksesta, metodologiasta ja aineistosta

Metodologia

• Kaikki toimituksellisen ja sosiaalisen median julkaisut muodostavat aineiston, josta viestien määrä, reaktioiden määrä (eli viestinnän 
vaikuttavuus), potentiaalinen tavoittavuus (seuraajamäärät) sekä viestien ajankohdat on määritetty.

• Raakadatasta on seulottu relevanteimmat julkaisut niiden tuottamien reaktioiden määrän, eli vaikuttavuuden perusteella. Kultakin
kuukaudelta H1/2019 ja Q1/2020 on valittu 220 vaikuttavinta julkaisua tarkempaan analyysiin. Toimituksellisen median osalta osoittautui 
haastavaksi löytää tasaisesti 220 kuukausikohtaisesti relevanttia osumaa. Kuukausikohtainen volyymitavoite ei aina täyttynyt annetuilla 
kriteereillä. 

• Tarkempaan analyysiin vaikuttavuuden perusteella valitut osumat kategorisoitiin teemoittain määritettyjen tutkimuskysymysten mukaan.

1. Miten puhutaan sivistyksestä ja missä kontekstissa?

2. Missä medioissa sivistyskeskustelua esiintyy ja kuka on äänessä?

3. Missä hengessä keskustelua käytiin?
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Yhteenveto koko aineistosta

• Kaikki julkaisut, ns. raakadata: 72 200  toimituksellisen median artikkelia tai sosiaalisen median julkaisua

• Teemoittain analysoitu aineisto: 3 700 toimituksellisen median artikkelia  tai sosiaalisen median julkaisua

• Kaikkien julkaisujen reaktiomäärä: 933 100

• Teemoittain analysoitujen pääteemojen reaktiomäärä yhteensä: 501 200

• Teemoittain analysoidun aineiston viestimäärä muodostaa vain 5% osuuden kaikista julkaisuista, mutta 
niiden vaikuttavuus on 53,7% koko aineiston vaikuttavuudesta. 
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Ohjeita lukijalle
Tässä esityksessä aineistosta löydetyt pääteemat on jaoteltu niin, että toimituksellisen median ja sosiaalisen median tulokset ovat eri osioissa.

Osioissa pääteemat on käsitelty niin, että vertailtavat ajanjaksot (H1 2019 ja Q1 2020) ovat kunkin teeman osalta peräkkäin. Tämä helpottaa 
ajallista vertailua sisältöjen kesken.

TOP 
10

Kunkin pääteeman/ajanjakson kohdalla on leima, jos teema sijoittuu ajanjakson vertailussa 
kymmenen eniten mainintoja saaneen teeman joukkoon. 

Pääteemojen sisällä julkaisuja on tarkasteltu niiden vaikuttavuuden mukaan, niin että eniten 
vaikuttavuutta saanut julkaisu on katsottu tärkeimmäksi.

Tekstiin on upotettu hyperlinkkejä, joista pääsee tutkimaan tekstissä viitattua artikkelia. Hyperlinkki avautuu joka suoraan klikkaamalla, tai 
ctrl+klikkaus
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Pääteemat – sivistyksen yhteydessä esiin nousseita näkökulmia

Yksi relevantti julkaisu voi sisältää useampia pääteemoja

• demokratian tila = kun puhutaan tieteen väheksymisestä, valeuutisista ja valemedioista, disinformaatiosta, 
populistisista liikkeistä.

• digitalisaatio = kun puhutaan digitaalisen tietotekniikan yleistymisestä ihmisten arjessa ja sen tuomista 
haasteista (esim. kyberturvallisuus) ja mahdollisuuksista (esim. kansalaisten tietotaito, tekniset resurssit). 

• laaja sivistyskäsitys = kun puhutaan ekososiaalisesta sivistyksestä tai puhutaan sivistyksestä kriittisyytenä, 
eettisyytenä, tunnetaitoina tai sydämen sivistyksenä.

• eriarvoisuus = kun puhutaan köyhyydestä tai mahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta (esim. 
koulutuspaikat, opinnot, palvelut).

• kampanjointi = kun kampanjoidaan oman tai puolueen poliittista agendaa sivistyksellä (esim. sivistyksen rooli 
hallitusohjelmassa, sivistyspolitiikka).

• koulutus = kun puhutaan koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, myös vapaa sivistystyö.

• länsimäinen sivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti länsimaisesta sivistyksestä niin, että se halutaan erottaa tai 
arvottaa erikseen muusta sivistyksestä. Keskustelu on usein värittynyt rasistisesti tai se on populistinen.

• monikulttuurisuus = kun puhutaan monikulttuurisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista.
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• nokittelu = kun keskustelussa esitetään väittämiä toisen osapuolen sivistyksen tasosta tai 
sivistymättömyydestä tarkoituksena vähätellä tai loukata ilman että sivistykselle tarjotaan mitään 
määritelmiä.

• sivistyksen määritelmä = kun määritellään mitä sivistys ja sivistyneisyys tarkoittaa. 

• sivistys ihanteena = kun puhutaan sivistyksestä ihanteena, arvona tai ihmisarvon mittana.

• sivistysporvari = kun puhutaan sivistysporvareista tai sivistysporvarillisuudesta, tai nokitellaan päättäjiä 
esimerkiksi koulutusleikkauksista sivistyskeskustelun yhteydessä.

• sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä 
yhteiskunnasta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, sivistyksellisistä oikeuksista, oikeusvaltiosta ja sen 
periaatteista.

• talous = kun puhutaan sivistyksen roolista taloudellisen kehityksen edistäjänä, sivistyksen ja talouden 
suhteesta.

• tiede ja taide = kun puhutaan taiteesta, kulttuurista, tieteestä ja tutkimuksesta.

• yleissivistys = kun puhutaan yleissivistykseen kuuluvista ja sitä kehittävistä asioista (esim. kirjasto, lukutaito, 
osaaminen, elinikäinen oppiminen).

• ympäristö = kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, ympäristöongelmista tai globaalista kestävyyskriisistä.
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Sivistyskeskustelu mediassa –
lähtötilannekartoitus

Toimituksellinen media
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H1 2019 – Toimituksellinen media
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Yleissivistys oli vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla yleisimmin esiintynyt teema 
toimituksellisessa mediassa. Sivistysvaltion käsite oli monen 
kansanedustajaehdokkaan agendalla kevään eduskuntavaaleissa.



Q1 2020 – Toimituksellinen media
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Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla Jörn Donnerin poismeno sai toimittajat ja 
kanssaihmiset muistelemaan taiteilijaa esimerkkinä hyvän yleissivistyksen 
omaavana henkilönä. Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotismuistopäivä nosti 
keskusteluun sivistysvaltion käsitteen.



Avainlöydökset – Toimituksellinen media
• Toimituksellisessa mediasta löytyi sovituilla hakuehdoilla kahdelta seurantajaksolta yhteensä n. 12 000 julkaisua. Tarkan seulonnan jälkeen 

näistä analysoitiin ja kategorisoitiin yli 1 700 artikkelia, joista voitiin tunnistaa sivistysaiheisia kommentteja ja näkökulmia.

• Tässä analyysissä tutkitusta aineistoista koskien toimituksellista mediaa pääasiallisena johtopäätöksenä on se, että suomalaisille sivistys on 
tärkeä arvo ja sen vaalimista pidetään tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänä. Kansalaisten sivistys turvaa yhteiskuntarauhaa, lisää 
taloudellista toimeliaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia. Poliittinen keskustelu halutaan pitää sivistyneenä. Sivistymättömäksi ei kukaan 
halua tulla nimitellyksi.

• Sivistys on termi, jolle annetaan monia merkityksiä. Mediassa esiintyvät keskustelivat valjastavat sivistys-termin omiin tarkoituksiinsa, 
mutta yleisimmin sitä käytetään, kun puhutaan koulutuksen tuomasta yleissivistyksestä tai kasvatuksen myötä omaksutuista hyvistä 
käytöstavoista. Yleissivistyneet, eli ajattelevat kansalaiset vahvistavat demokratiaa, koska he osaavat tunnistaa sitä uhkaavat asiat.

• Julkisessa keskustelussa sivistystä lähestytään usein ihmisarvon ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sen vastakohtina ovat tällöin 
suvaitsemattomuus, eriarvoistaminen ja muukalaisviha. Tämä ilmeni esimerkiksi alkuvuonna 2020, kun kokoomus ja perussuomalaiset 
etsivät tapoja tehdä yhteistyötä oppositiossa. Arvoristiriidaksi nousi se, että perussuomalaisten poliittisen ohjelman katsottiin olevan 
ristiriidassa kokoomuslaisten sivistysarvojen kanssa.

• Toimituksellisessa mediassa vuoden 2019 alkupuoliskolla sivistysaiheisen keskustelun sisältöön vaikuttivat keväällä käydyt eduskuntavaalit, 
jolloin sivistyskeskustelua käytiin politiikan näkökulmasta. Ehdokkaat yli puoluerajojen nostivat sivistyksen vaalimisen yhdeksi 
tärkeimmistä arvoistaan. Sivistystä vaalitaan mm. koulutusmäärärahoja lisäämällä. Käytännön toimena esitettiin oppivelvollisuusiän 
nostamista, jolla tuettaisiin erityisesti heikommin menestyneiden mahdollisuuksia saada riittävät tiedot ja taidot työelämässä 
pärjäämiseen. Sivistys ja koulutus ovat tällöin lähes toistensa synonyymeja. Sivistyneen kansalaisen kasvattaminen on yhteiskunnan varoilla 
mahdollistettu palvelu, johon osallistuminen on jokaisen kansalaisen velvollisuus.

• Sivistyneet kansalaiset asuvat sivistysvaltiossa. Suomalaisessa mediakeskustelussa sivistysvaltion tärkein ja kiistämättömin tunnusmerkki 
on se, että sivistysvaltio huolehtii heikommistaan. Näkökulma nousi esiin erityisesti alkuvuonna 2019, kun muutamissa yksityisissä 
hoivakodeissa raportoitiin vanhusten huonosta hoidon laadusta. Sivistysvaltion onnistumiselle etsittiin myös mittareita ja sellainen löytyi 
esimerkiksi vertailtaessa, kuinka suuri osuus eri Pohjoismaissa käytetään bkt:stä vanhustenhoitoon. Vuoden 2020 sivistysvaltiosta 
keskusteltiin mm. Turkin ja Kreikan pakolaistilanteen kriisiytymisen yhteydessä, jolloin sivistysvaltion käsite nostettiin koskemaan koko 
EU:ta.
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Avainlöydökset – Toimituksellinen media

• Sivistysvaltiota uhkaa demokratian kriisi. Demokratian toimimiselle välttämätöntä on oikean tiedon saatavuus. Tieteentekijät nimettiin 
sivistyksen tuottajiksi, joiden on tärkeä oppia toimimaan muuttumassa maailmassa ja mediaympäristössä. Suomalaiset mediankuluttajat 
ovat tutkitusti valveutunutta väkeä ja luottamus toimittajiin on edelleen kasvanut, etenkin nuorten keskuudessa. Kevään 2019 
eduskuntavaalien yhteydessä pohdittiin kyberturvallisuutta ja vaaleihin kohdistuvaa häirintää ja informaatiovaikuttamista. Asiantuntijat 
totesivat, että vaikka Suomi ei ole asialle immuuni, kansalaiset osaavat tarkastella sisältöjä entistä kriittisemmin.

• Uhka demokratialle, ja samalla sivistysvaltion tulevaisuudelle, on eriarvoisuus. Sivistyksellinen eriarvoisuus tarkoittaa julkisessa 
keskustelussa epätasa-arvoa koulutusmahdollisuuksien suhteen. Eriarvoisuus voi johtua esimerkiksi pitkistä maantieteellisistä etäisyyksistä, 
materiaalisesta epätasa-arvosta tai yksilön omasta motivaatiosta. Eriarvoistumista voidaan estää lisäämällä yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa 
opetusta. 

• Tieteentekijät nimettiin sivistyksen tuottajiksi, mutta tutkitussa aineistossa esimerkiksi yliopiston rahoitusta koskeva keskustelu oli hyvin 
vähäistä. Tärkeänä arvona kuitenkin nähtiin yliopistojen ja tieteentekijöiden vapauden turvaaminen.

• Sivistys liitetään usein korkeakulttuuriin ja taiteisiin, vaikka se ei ole suomalaisessa mediassa keskustelussa vallitseva teema ainakaan tätä 
analyysia varten tutkitussa aineistoissa. Kulttuuri- ja koulutuspalvelujen saatavuus nähdään tasa-arvokysymyksinä ja hyvinvointia lisäävinä 
toimintoina. Paljonko näitä palveluja on tuettava julkisin varoin, on alati vireillä oleva poliittinen keskustelu. 

• Vuoden 2020 alkupuoliskolla sydämen sivistys ja ekososiaaliseen sivistykseen liittyvät aiheet olivat hieman yleisempiä kuin vuoden 2019 
alkupuoliskolla. Mediassa sydämen sivistys ja ekososiaalisen sivistys –termit ovat lähes toistensa synonyymit. Lapsien ja nuorten 
tunnetaidot ja sydämen sivistyksen kehittäminen ovat mukana nykyisissä opetussuunnitelmissa. Tulevaisuuden aikuisista halutaan kasvattaa 
ekososiaalisesti sivistyneitä kansalaisia, jotka osaavat arvioida omia ja vallanpitäjien toimia kriittisesti. 

• Ympäristöön ja sivistykseen liittyvä keskustelu oli melko vähäistä. Enemmistö näistä artikkeleista katsoi sivistyksen olevan avainasemassa, 
kun ympäristöongelmia ratkaistaan. Avainasemassa ovat nuoret, joista halutaan kasvattaa sivistyneitä vastuunkantajia. Heidän on 
ratkaistava kasvavat ympäristöongelmat. Sivistyksen ja tiedon lisääntyessä vastuu siirtyy yhä enemmän yksilötasolle.
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Yleissivistys – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / yleissivistys

Yleissivistyksestä keskusteltaessa saatettiin puhua esimerkiksi lukutaidosta, 
käytöstavoista, pöytätavoista, eläinten oikeuksista, liikennekulttuurista, kielitaidosta, tai 
eri kulttuurien tuntemuksesta. Yleissivistyksen perustan tarjoaa varhaiskasvatus- ja 
koulutus. Vastuun yleissivistyksen vaalimisesta katsottiin kuuluvan erityisesti 
yhteiskunnalle, mutta myös yksilölle.

Teatterin tulevaisuutta medialle esitellyt teatterinjohtaja Otso Kautto sai myös 
Aamulehden toimittajan Matti Kuuselan havahtumaan siihen, kuinka mummokatsojia, 
mummokuluttajia ja mummoäänestäjiä väheksytään. Laajasti jaetussa kolumnissaan
(17.2.) Kuusela toteaa kärjistäen, että yli kuusikymppiset naiset ovat sivistyneintä, 
rohkeinta ja kokeneinta yleisöä, jota jokaisen teatterijohtajan tulisi kuunnella.

Taloustieteen emeritusprofessori Sixten Korkman pohti HS:n kolumnissaan (19.2.), 
paljonko kulttuuria pitää tukea valtion varoin. Korkman palasi ajattelussaan J. V. 
Snellmannin arvioon, jonka mukaan kansakunta on rakennettava sivistyksen varaan. 
Esimerkeiksi sivistyksen peruskiviksi Korkman nostaa Kalevan, Seitsemän veljeksen ja 
Väinö Linnan teokset. Kulttuuriavustusten jakaminen tarvitsee Korkmanin mukana 
parempia kriteerejä.  Taloudellisesta näkökulmasta oikeaa määrää on mahdoton 
päättää.

Helsingin Sanomat (4.1.) kirjoitti Sanomalehtien liiton julkaisemasta tutkimuksesta, 
jonka mukaan 90 prosenttia suomalaisista sanoo, että sanomalehdet ovat medioista 
tärkein yleissivistyksen kannalta. Luottamus suomalaisiin toimittajiin on myös ollut 
nousujohteista viime vuosina. Sosiaalista mediaa piti yleissivistyksen kannalta tärkeänä 
vain 15 prosenttia suomalaisista. 

Yleissivistys – yleisimmät termit, kun puhutaan  yleissivistyksestä

yleissivistys = kun puhutaan yleissivistykseen kuuluvista ja sitä kehittävistä asioista (esim. kirjasto, lukutaito, osaaminen, elinikäinen oppiminen).
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https://www.aamulehti.fi/a/201454428
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006005832.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005954520.html


Yleissivistys – Q1 2020 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa /yleissivistys

Vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana yleissivistyskeskustelussa arvokeskustelu 
ja poliittinen näkökulma eivät nousseet esiin yhtä paljoa, kuin vaaleja edeltävänä 
vastaavana ajankohtana edellisvuonna.  Yleissivistyksen yhteydessä keskusteltiin paljon 
lukemisen merkityksestä ja kirjaston roolista yleissivistyksen ylläpitäjinä. 

Korona ajoi suomalaislapset etäkouluun ja Reetta Räty nosti tuoreeltaan (HS, 17.3.)
esiin sen, miten etäkoulu voi korostaa perheiden välistä epätasa-arvoa sivistyksessä. 
Kaarina Suonperä peräänkuulutti sivistyneitä käytöstapoja Ilta-Sanomien jutussa 
helmikuussa. Käytöstapoihin kuuluu muun muassa vanhusten kunnioittaminen, 
Suonperä muistutti.

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (24.2.) nostettiin esiin kulttuuri ja sivistys 
alueellisina tasa-arvokysymyksinä. Suurin osa suomalaisista asuu korkeatasoisen 
kulttuuritarjonnan saavuttamattomissa. Tekaistun nimimerkin takaa, satiirikoksikin 
epäilty kirjoittaja esitti, että sivistymättömistä ja epäinhimillisistä ilmaisuista syytetyt 
poliitikot ovat usein alueilta, joilla ei ole rikasta kulttuuritarjontaa. Satiiria tai ei, kirjoitus 
nosti esiin näkökulman, onko sivistys ja kulttuurimahdollisuudet jakautuneet Suomessa 
tasa-arvoisesti.

Yleissivistys – yleisimmät termit, kun puhutaan 
yleissivistyksestä

yleissivistys = kun puhutaan yleissivistykseen kuuluvista ja sitä kehittävistä asioista (esim. kirjasto, lukutaito, osaaminen, elinikäinen oppiminen).
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https://yle.fi/uutiset/3-11276445
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006422040.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006416992.html


Sivistysvaltio – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / sivistysvaltio
Helmikuussa 2019 puolueiden vaaliohjelmat alkoivat valmistua. Alkuvuonna 
uutisagendalla näkyi vahvasti erityisesti vanhusten hoivapalveluissa ilmenneet 
laiminlyönnit. Tämä nosti hoiva-asiat tärkeäksi vaaliteemaksi läpi puoluelinjojen. 
Sivistysvaltion mittarina pidettiin yleisesti sitä, kuin yhteiskunta huolehtii 
heikommistaan. 

Iltalehden pääkirjoituksessa (7.2.) otettiin voimakkaasti kantaa hyvinvointi- ja 
sivistysvaltiokäsitteeseen. Pääkirjoituksessa muistutettiin, että Suomi käyttää 
vanhustenhoitoon vain 1,6 prosenttia bruttokansantulostaan, kun Ruotsi ja Norja 
käyttävät 2,2 prosenttia. Lehdessä muistutetaan, että hoivan laadusta ovat viime 
kädessä vastuussa puolueet eduskunnassa ja kunnissa. 

Sivistyksen mittarina voitaisiin pitää myös esimerkiksi sitä, miten yhteiskunta suojelee 
demokratiaa ja kansalaistensa yksityisyyttä niiden puolesta, jotka eivät itse pysty siihen. 
Tätä peräänkuulutti Kauppalehden kolumnisti Senja Larsen (4.2.)

Sivistysvaltiosta keskustelu liittyy vahvasti yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun. Iso osa 
keskustelusta liittyi siihen, miten sivistysvaltion onnistumista voidaan mitata ja 
todentaa. Sivistysvaltio liitetään usein hyvinvointivaltion käsitteeseen, jolloin 
sivistysvaltiossa huolehditaan kansalaisten henkisistä voimavaroista sekä fyysisestä 
hyvinvoinnista. Keskusteluissa nousi esiin se, että sivistysvaltio ja hyvinvointivaltio ovat 
toisistaan riippuvaisia arvoja: sivistys nostaa hyvinvointia ja kasvanut hyvinvointi 
mahdollistaa sivistyksen tason nousun. Tätä sivusi esimerkiksi Aamulehdessä julkaistu 
mielipidekirjoitus, 9.3.2019)  Sivistysvaltion yhteyteen usein liittyvä termi on 
ihmisoikeudet (noin kymmenesosassa keskusteltua). Sivistysvaltioon yhdistyvät myös 
mm. lasten oikeudet, ihmisoikeudet, sananvapaus, 5G-tukiasemien kieltäminen, 
eläinten oikeudet sekä tasa-arvo.

Sivistysvaltio – yleisimmät termit, kun puhutaan sivistysvaltiosta

sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä yhteiskunnasta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, 
sivistyksellisistä oikeuksista, oikeusvaltiosta ja sen periaatteista.
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https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/4129b664-cf64-4ab7-b9b0-adb8e92ec696
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/facebook-ei-kykene-itsesaatelyyn/b443f5d6-4136-432d-83ae-e7072c5bcaa2
https://www.aamulehti.fi/a/201495790
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/kansalaisaloite-vaatii-5g-tukiasemien-kieltamista/2a498def-1b53-3a95-b950-88f35ce233b2


Sivistysvaltio – Q1 2020 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa /  sivistysvaltio

Tammikuussa 2020 viettiin Auschwitzin vapauttamisesti tuli kuluneeksi 75 vuotta. 
Suomalaisessa mediassa asian yhteydessä nousi keskusteluun pohdintaa siitä, miten 
sivistyneet ihmiset voivat surmata viattomia. Maaliskuussa pakolaiskriisi haastoi 
pohtimaan sivistysvaltion käsitettä koko Euroopan näkökulmasta.

Sivistysvaltio –käsitteelle haetaan jatkuvasti määritelmiä ja merkkejä. Keskustelu on 
arvopohjaista: huolehtimalla heikommista todistamme itsellemme elävämme 
sivistysvaltiossa. Heikommiksi nimettiin mm. vanhukset, eläimet, vammaiset, pakolaiset 
ja tytöt. Alkuvuoden 2020 mediakeskustelussa oli löydettävissä muutamia näkökulmia, 
jotka muistuttivat siitä, että nykyinenkään tila ei välttämättä ole pysyvä.  

Maaliskuun alussa pakolaistilanne Turkin ja Kreikan oli kriisiytymässä. Presidentti Sauli 
Niinistö nosti HS:n haastattelussa (2.3.) esiin päätökset, jotka koskevat koko Eurooppaa. 
Tilanne haastoi Niinistön mukaan ”hyvää tarkoittavan, sivistyneen ja suvaitsevaisen 
Euroopan silmätysten omien periaatteidensa kanssa”. Presidentti vetosi yhteiseen, 
eurooppalaiseen sivistysvaltion käsitteeseen, joka nyt olisi uhattuna.

Kalevan kolumnissa (21.1.) Oulun yliopiston filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen 
pohti yhteiskunnallisten muutosten kehityskaarta ja miten muutokset tapahtuvat. Miten 
syvästi demokraattisesta ja sivistyneestä Weimarin saksasta kuoriutui totalitaarinen ja 
barbaarinen natsi-Saksa. Kuukkanen totesi, että historiallisen tilanteen ylitys ei ole 
välttämättä askel parempaan, vaan se voi yhtä hyvin olla käänne huonompaan. 
Kuukkasen mukaan on nähtävissä merkkejä siitä, että historia on kääntynyt kehitystä 
vastaan. Kuukkanen nimeää ”trumpilaisen todellisuuskäsityksen” tällaisena merkkinä.

Kokoomuksen puheenjohtajakampanjan aikana esiin nousi keskustelu ikuisesta 
elinkautisesta rangaistusmuotona. Kansanedustaja Elina Lepomäki määritteli tässä 
yhdessä sivistysvaltion niin, että sen kansalaisella on oltava joka päivä mahdollisuus 
vaikuttaa kohtaloonsa. Ikuinen elinkautinen ei tätä mahdollisuutta antaisi.

Sivistysvaltio – yleisimmät termit, kun puhutaan sivistysvaltiosta

sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä yhteiskunnasta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, 
sivistyksellisistä oikeuksista, oikeusvaltiosta ja sen periaatteista.
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https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006425869.html
https://www.kaleva.fi/historia-voidaan-ylittaa-hyvassa-ja-pahassa/1657632
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006401721.html


Koulutus – H1 2019 – toimituksellinen media
Pääaiheet sivistyskeskustelussa / koulutus

Kevään 2019 eduskuntavaalikampanjoissa näytti vallitsevan yli puoluerajojen konsensus 
siitä, että koulutusmäärärahoja on lisättävä yleissivistyksen tason turvaamiseksi.  
Vaalikauden aikana tehdyt koulutusmäärärahaleikkaukset ovat vielä tuoreina 
äänestäjien muistissa.

Koulutus ja yleissivistys ovat julkisessa keskustelussa usein lähes toistensa synonyymeja. 
Toisaalta taas koulutuksen ja koululaitoksen tehtävänä nähdään yleissivistyksen 
kehittäminen. Yleissivistyneet, eli ajattelevat kansalaiset puolestaan vahvistavat 
demokratiaa, koska he osaavat tunnistaa sitä uhkaavat asiat. Koulutuksen ja 
opintosuunnitelmien sisältöihin ei poliittinen keskustelu Suomessa puutu, mutta muut 
tahot nostivat esiin huolen markkinaehtoisuuden ja bisnesajattelun hiipimisestä 
kouluihin ja oppilaitoksiin.

Kesäkuussa graffititaiteilija EGS osallistui Yhteisvastuukeräykseen, koska hänen 
mukaansa Suomi on ajautumassa kohti katastrofia: koulutusta ei enää arvosteta ja 
vastuu itsensä kehittämisestä jää yksilön harteille. Koulutus ehkäisee syrjäytymistä.

Keväällä käytyjen eduskuntavaalien yhteydessä koulutuksen määrärahojen 
turvaamisesta oltiin yhtä mieltä yli puoluerajojen. Kansalaisten koulutus suojaa 
demokraattista yhteiskuntaa. Arvokeskustelua käydään siitä, mihin koulussa pitäisi 
keskittyä. Vastakkain ovat usein markkinaehtoisuus ja yleissivistyksen sekä tieteen 
ihanteet

Opettajana työskentelevä ”julkkisrunoilija” Arno Kotro totesi HS:n haastattelussa (20.5.), 
että suomalaista koulua uhkaavat yleissivistyksen vähättely, konsulttihöpinät ja 
bisnesmaailmasta kopioidut ajatusmallit. Kotro toteaa, että koulu tarvitsee pysyvyyttä ja 
vakautta ja sen kehittämisen pitää perustua tieteellisiin tutkimuksiin. Koulujen 
tulevaisuudesta oli huolissaan myös Iltalehden pääkirjoitus, jossa muistutettiin Suomen 
lukion perimmäisestä päämäärästä, yleissivistyksestä. Yleissivistyksellä tarkoitetaan 
tässä kykyä yhdistellä tietoa ja ajatuksia eri aloilta. Samoin kuin EGS, Kotrokin vastustaa 
bisnesajattelun tuomista kouluun ja koulutuspolitiikkaan. Sivistyksen arvottamiseen 
rahallisen hyödyn kautta köyhdyttää ja yksipuolistaa yhteiskuntaa.

Koulutus – yleisimmät termit, kun puhutaan koulutuksesta ja 
sivistyksestä

koulutus= kun puhutaan koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, myös vapaa sivistystyö
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https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006127925.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006109282.html
https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/23543ace-eecd-498b-9ad6-04b8d0db852a


Koulutus – Q1 2020

Pääaiheet sivistyskeskustelussa /koulutus

Tammikuussa 2020 oltiin huolissaan opetussuunnitelmien sisällöistä ja väestökehityksen 
vaikutuksesta kouluverkostoihin.  Maaliskuussa keskusteltiin oppivelvollisuusiän 
nostamisesta. Esiin nousi myös näkökulma siitä, onko oppiminen velvollisuus vai oikeus?

Joukko professoreita ja opettajia otti HS:n mielipidepalstalla kantaa peruskoulun ja 
toisen asteen opintojen sisältöihin yhteiskunnallisen tiedon näkökulmasta. Erityisesti 
historiantietämys, eli asioiden taustoista perillä olevat kansalaiset, ovat kirjoittajien 
mielestä tärkeitä demokratian toimivuuden kannalta.  

Tammikuussa uutisoitiin, että tulevaisuudessa eniten esimerkiksi lukio-opiskeluun 
vaikuttava yhteiskunnallinen muutos on väestökehitys. Nuorten määrä tulee 
vähenemään niin paljon, että se tulee mullistamaan koko lukiokoulutuksen. Suomessa 
tavoitteena on, että 50 prosenttia 25-24-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon 
vuoteen 2030 mennessä.

Marinin hallitusohjelma aikoo pidentää oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen saakka. 
Samalla toisen asteen opiskelusta tulisi maksutonta ja myös koulumatkat tulisivat 
aiempaa suuremmalta osalta korvattaviksi. Hallituspuolue keskustan Antti Kurvinen 
korosti puolueiden näkökulmaeroa asiassa: keskusta puhuu oppioikeudesta, ei 
oppivelvollisuudesta. Toiseen asteen lähikoulu –ajattelulla halutaan varmistaa toisen 
asteen opintojen saavutettavuus mm. väestökehityksen näkökulmasta.

Koulutus – yleisimmät termit, kun puhutaan koulutuksesta ja 
sivistyksestä

koulutus= kun puhutaan koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, myös vapaa sivistystyö
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https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006389631.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006369330.html
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a5dae344-27ba-49f5-95c7-95713fdcbc5f
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006405497.html


Kampanjointi – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / kampanjointi

Poliittisella kentällä kaikki tunnustautuvat sivistyksen kannattajiksi. Puolueiden erot  
sivistyskäsityksestä nousevat esiin, kun tutkitaan vaalitavoitteita. Hallitusohjelmassa 
sivistys lokeroitiin osaamisen ja innovaatioiden otsakkeen alle. Toimituksellisessa 
mediassa kampanjointi näkyi erityisesti kansanedustajaehdokkainen 
mielipidekirjoituksissa.

Kevään 2019 eduskuntavaalien yhteydessä sivistys -termiä käytettiin ahkerasti 
puolueiden vaaliohjelmissa. Sivistyksen sateenvarjon alle sovittelivat itseään 
kokoomuslaiset sivistyspuolueena ja demarit  heikompien puolella olevan sivistysvaltion 
puolustajina. Keskusta korosti vaaliteemoissaan mm. sivistystä, turvallisuuta ja 
suomalaista ruokaa. Vihreät asemoi itseään tiedepuolueeksi, joka asettaa korkeakoulu-
ja tiedepolitiikan ytimeen sivistyksen markkinaehtoisuuden sijaan. Vasemmistoliiton Li 
Andersson näki hallituksen yhteen sitovana arvopohjana tulevaisuuspanostukset 
suomalaiseen osaamiseen, koulutukseen, sivistykseen ja innovaatioihin.

Poliittisessa keskustelussakin sivistys jää usein vaille tarkempaa määrittelyä. Useimmiten 
se mainitaan koulutuksen rahoituksen ja esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostamisen 
yhteydessä. Monesti sivistys on lähes synonyymi koulutukselle, toisinaan se taas 
mainitaan yhtenä kehityksen kohteena koulutuksen rinnalla. Hallitusneuvottelujen 
yhteydessä sivistys niputettiin osaamisen ja innovaatioiden kanssa yhden työryhmän 
otsikon alle. Oppivelvollisuusiän nostamisessa törmäyskurssille ajautuivat jossain määrin 
toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen rahoitus. 

***
Vertailujaksolla Q1 2020 toimituksellisessa mediassa ei esiintynyt kampanjointi -
teemaan sopivaa sisältöä.

Kampanjointi – yleisimmät termit, kun poliitikot puhuvat 
sivistyksestä

kampanjointi = kun kampanjoidaan oman tai puolueen poliittista agendaa sivistyksellä (esim. sivistyksen rooli 
hallitusohjelmassa, sivistyspolitiikka).
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https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2019/a/54dfca50-0db7-4a71-80f1-3320d700a0d1
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https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.371727
https://www.hs.fi/nyt/art-2000006048397.html
https://www.verkkouutiset.fi/li-andersson-hallituksen-arvopohjana-ovat-panostukset-tulevaisuuteen/#8fecd6d3
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006099616.html


Demokratian tila – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / demokratian tila

Demokratia on uhattuna, elleivät sivistyksen tuottajat, eli tieteentekijät, opi toimimaan 
muuttuneessa maailmassa, jossa julkista keskustelua käydään sosiaalisen median 
alustoilla. 

Eri sukupolven tutkijat halusivat HS:n artikkelissa käydä hyökkäykseen vääriä 
uskomuksia ja suoria valheita ja propagandaa vastaan. Keskustelua jatkettiin samalla 
viikolla Tieteen päivillä. Kosmologian professori Kari Engqvistin mukaan uhattuna on 
sivistynyt keskustelu ja tiedemaailmassa tarvitaan työkaluja ja aggressiivisempia 
asenteita ”trumpilaisessa Twitter-todellisuudessa” pärjäämiseen. Tiedeyhteisön 
ensisijainen tehtävä on ”tuottaa sivistystä”.

Samaan aikaan kun valeuutiset nähdään yhtenä demokratian uhkaajista, Sanomalehtien 
liiton kyselyn mukaan suomalaisten luottamus toimittajiin on jatkanut kasvuaan. Median 
luotettavuuden merkitys on niinikään kasvanut, etenkin nuorten keskuudessa. 

Kansliapäälliköt julkistivat kymmenen Suomen taloutta uhkaavaa ongelmaa. Raportin 
mukaan yhteiskuntakehitystä uhkaa taloudellinen, sosiaalinen, sivistyksellinen ja 
hyvinvoinnillinen polarisaatio. 

Salo Cyber Talks –tapahtumassa pohdittiin kyberturvallisuutta ja demokratian 
kulmakiveen, eli vaaleihin kohdistuvaa häirintää ja informaatiovaikuttamista. Suomi ei 
ole asialle mitenkään immuuni, vaikka kyberturvallisuus on melko hyvällä pohjalla ja 
kansalaiset osaavat tarkastella sisältöjä entistä kriittisemmin, asiantuntijat totesivat. 

Demokratian tila – yleisimmät termit, kun puhutaan demokratian 
tilasta

demokratian tila = kun puhutaan tieteen väheksymisestä, valeuutisista ja valemedioista, disinformaatiosta ja populistisista liikkeistä.
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https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005959266.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005954520.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005980284.html
https://yle.fi/uutiset/3-10620856


Demokratian tila – Q1 2020 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa /demokratian tila

Sivistyneen, vapaan ja turvallisen keskustelukulttuurin arvoa demokratialle ryhtyivät 
puolustamaan muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja kansalaisten perustama 
Silakkaliike.

Yrjö Rautio kirjoitti kolumnissaan, että liberaali demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet 
ja sananvapaus ovat uhanalaisia yhä useammissa maissa. Rautio mainitsi ”raivokkaan 
sivistymättömyyden”, joka tukahduttaa yrityksetkin käydä keskustelua. 
Oikeistopopulismin ja kiihkonationalismin vyöryn alle on jäämässä ihmiskunnan kannalta 
tärkeitä asioita, kuten ilmastonmuutos. Rautio näki toivoa mm. presidentti Niinistön 
uudenvuoden puheessa, joka on merkki siitä, että kansakunnan johtoporras on 
heräämässä tunnistamaan vihan kylväjät. Kansalaiset ovat jo heränneet, esimerkkinä 
Rautio mainitsi Silakkaliikkeen perustamisen ja sen nopeasti kasvavan jäsenmäärän.

Silakkaliikkeen Facebook-ryhmän moderaattori Sanna Karvonen kertoo, että 
Silakkaliikkeen ideana oli keskustelukulttuurin muuttaminen sivistyneempään suuntaan. 
Varsinainen vihollinen on kuitenkin vastakkainasettelu ja vihapuhe. 

Helsingin Yliopiston kansleri Kaarle Hämeri ilmaisi huolensa tutkijoihin kohdistuvasta 
kiusaamisesta ja tieteellisen tiedon vähättelystä. Turvallinen keskustelukulttuuri pitää 
Suomen sivistyneenä, Hämeri totesi.

Demokratian tila – yleisimmät termit, kun puhutaan demokratian tilasta

demokratian tila = kun puhutaan tieteen väheksymisestä, valeuutisista ja valemedioista, disinformaatiosta ja populistisista liikkeistä.
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https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006361288.html
https://yle.fi/uutiset/3-11239200
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006382074.html


Sivistyksen määritelmä – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa /sivistyksen määritelmä

Eduskuntavaalien yhteydessä tarjottiin lukuisia määritelmiä siitä, mitä sivistysvaltio itse 
asiassa pitää sisällään. Millainen on sivistynyt ihminen ja mitä kaikkea sivistyskäsite 
tarkoittaa? Sivistys määritellään usein sillä, mitä sivistykseen ei kuulu.

Sanaa sivistys käytetään suomen kielessä varsin monipuolisesti etenkin silloin, kun se 
kuvaa yksilön ominaisuutta ja käyttäytymistä. Sen merkityksen vivahteet jäävät usein 
piiloon ja vastuu termin määrittelystä jätetään lukijalle itselleen. Alkoholinkäyttöä 
voidaan kuvailla sivistyneeksi ja lukijalle jää vastuu päättää tarkoitetaanko absoluuttisen 
alkoholin määrää vai esimerkiksi tiettyjen viinialueiden tuotteiden nauttimista. Sivistys 
voi viitata esimerkiksi hyviin käytöstapoihin. Se kattaa kaiken pöytätavoista 
pukeutumiskulttuuriin tai kodin sisustukseen. Sivistyksen määrällä, tai ainakin naisten 
sivistyksellä, on myös rajansa yhteiskunnan tulevaisuuden suhteen, ainakin YTT Veli-
Pekka Isomäen mukaan.  Liian sivistyneet naiset ovat syynä syntyvyyden 
romahtamiseen.

Eduskuntavaaliehdokkaista eniten näkyvyyttä keränneen sivistysaihetta sivuavan 
mielipidekirjoituksen kirjoitti ehdokas Pia Klemola Kaakon Viestintä Oy:n paikallislehtiin. 
Klemolan mukaan sivistys on muiden huomioimista ja kykyä kuunnella. Taidot eivät riipu 
opintojen määrästä tai työkokemuksesta. Kuuntelemisesta kumpuaa tiedonjano ja 
keskustelutaidot, jotka edistävät yhteiskuntarauhaa.

Sivistys sananakäytetään ahkerasti myös vertailtaessa automallien ominaisuuksia. Sen 
merkitys tässä asiayhteydessä jää kuitenkin kirkastumatta. Polttomoottorin ja 
sähkömoottorin vaihto tapahtuu sivistyneesti Audin Q5 pistokehybridissä. Uuden Opel 
Corsan vaihteisto toimii sivistyneesti ja nopeasti. Ford Ranger Raptorin äänimaailma on 
sivistynyt ja Subaru Foresteria sivistyneempiäkin vaihtoehtoja on saatavilla. 

Sivistyksen määritelmä – yleisimmät termit, kun määritellään mitä 
sivistys on, tai ei ole.

sivistyksen määritelmä = kun määritellään mitä sivistys ja sivistyneisyys tarkoittaa. 
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https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-ovatko-suomen-naiset-liian-sivistyneita-1.2989380
https://www.puruvesi.net/2019/03/18/mielipide-suomen-keltaliivit-aanestamaan/


Sivistyksen määritelmä – Q1 2020 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / sivistyksen määritelmä

Samoin kuin tammikuussa 2019 myös vuotta myöhemmin tammikuussa vietetty 
Auschwitzin  keskitysleirin vapautuksen muistopäivä nosti esiin pohdinnan siitä, miten 
tuhoamisleirit ylipäätään olivat mahdollisia sivistyneessä yhteiskunnassa ja sivistyneiden 
ihmisten ajatuksista lähteneinä.

Sivistynyttä ihmistä arvostetaan ja pyrkimystä sivistykseen pidetään ihailtavana 
ominaisuutena. Millainen sivistynyt ihminen sitten on? Mediassa tähän annetaan 
vastauksia esimerkkien kautta, mutta sivistyneen ihmisen määritelmä ja kuitenkin 
kirkastamatta. Tammikuussa 2020 edesmennyt Jörn Donner tunnettiin ”sivistyneenä 
sanataiturina”. 

Kasvatustieteen tohtorit Matti Taneli ja Jyrki Kaartinen nostivat 
mielipidekirjoituksessaan esiin filosofi Eino Kailan sivistyksen määritelmän, jonka 
mukaan sivistys on ”se, mitä jää jäljelle, kun olemme unohtaneet kaiken oppimamme.” 
He toteavat myös, että sivistykseen kuuluvat itse asiassa kaikki ihmiselämän puolet: 
tavat, käytös, moraali ja taide. Näin ollen sivistyskasvatusajattelun tulisi näkyä kaikissa 
koulun oppiaineissa.

Iltalehden kolumnisti Sanna Ukkola viittasi kolumnissaan Ylen kolumnistin Roope 
Lipastin omassa kolumnissaan nostamaan esimerkkiin siitä, että jos Suomessa sattuu 
törmäämään juutalaiseen, ovat he yleensä sivistyneitä, älykkäitä ja hyväntahtoisia. 
Ukkola puuttui Lipastin esittämään arvioon, että joitain henkisiä ominaisuuksia voidaan 
ylipäätään yleistää koskemaan tiettyä kansanryhmää, tässä tapauksessa sivistyneisyyttä. 
Suuremmassa kontekstissa Ukkolan ajatus on, että sivistynyt ihminen kohtaa 
kanssaihmisensä yksilönä. Ukkolan ja Lipastin kolumnit olivat jatkumoa alkuvuoden 
aikana käydylle keskustelulle rasismin määritelmistä. 

Sivistyksen määritelmä – yleisimmät termit, kun määritellään mitä 
sivistys on, tai ei ole.

sivistyksen määritelmä = kun määritellään mitä sivistys ja sivistyneisyys tarkoittaa. 
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https://www.ts.fi/lukijoilta/4904316/Lukijalta+Humanismi+pelastaa+koulun+ja+Suomen
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Pääaiheet sivistyskeskustelussa /sivistys ihanteena

Julkisessa keskustelussa sivistystä lähestytään usein ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
näkökulmasta. Sivistysarvon vastapuolia ovat suvaitsemattomuus, eriarvoistaminen ja 
muukalaisviha.

H1 2019 
Sivistyksestä puhutaan arvona, jolloin poliittisessa keskustelussa sen ylläpitämiseen 
halutaan sijoittaa rahaa. Yhteiskunnallisessa arvokeskustelussa sivistys on osa perus- ja 
ihmisoikeuksia, samoin kuin sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet. Oikeudenmukainen 
yhteiskunta vaalii kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia. Huhtikuussa 2019 Björn 
Wahlroos totesi haastattelussa, että perustuslaissa sivistysoikeuksia ei ole määritelty 
kovin tarkasti. Tulkinta jää virkamiehille  ja asiantuntijoille, kauemmas Suomen kansan 
tahdosta.

Q1 2020
Kun puhutaan sivistyksestä ihanteena koskien koko yhteiskuntaa, keskustelu mediassa 
käsittelee usein politiikkaa. Helmikuussa 2020 kokoomuksessa käytiin keskustelua siitä, 
miten yhteistyö oppositiokumppanien, kuten perussuomalaisten kanssa voi onnistua. 
Sivistys esiintyi usein terminä, jolla kokoomuksen ja perussuomalaisten ideologista eroa 
haluttiin korostaa. Sivistyspuolue kokoomuksen tulisi näyttää perussuomalaisille 
esimerkkiä, kuinka sivistyneessä maassa toimitaan. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri 
Orpon mukaan kokoomuslaisen kansainvälisen sivistyspuolueen vastakohta on 
perussuomalainen ihmiskuva, rasismille flirttailu ja nationalistisuus.

Kokoomuksen piirissä koettiin vaikeaksi hyväksyä perussuomalaisten ihmiskuvaa ja 
rasismille flirttailua, koska ”kokoomus on avoin, kansainvälinen sivistyspuolue”. Suomen 
ylioppilaskuntien liitto syytti perussuomalaisten nuoria fasismille flirttailusta. Liitto 
ilmoitti boikotoivansa perussuomalaisia nuoria, koska SYL:n arvoja ovat sivistys, 
kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus.

Sivistys ihanteena – Q1 2020 – toimituksellinen media

sivistys ihanteena = kun puhutaan sivistyksestä ihanteena, arvona tai ihmisarvon mittana

Sivistys ihanteena – H1 2019 – toimituksellinen media
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https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.414677
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/30b1eeae-2ef8-4c00-8278-b94f2a5c9271
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006393459.html
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006393459.htmlhttps:/www.is.fi/politiikka/art-2000006393459.htmlhttps:/www.is.fi/politiikka/art-2000006393459.htmlhttps:/www.is.fi/politiikka/art-2000006393459.html
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/1213495


Eriarvoisuus – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa /eriarvoisuus

Sivistyksen näkökulmasta eriarvoistumista voidaan estää lisäämällä yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaavaa opetusta. Lukutaidon kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa 
panostusta.

H1 2019
Sivistyksellinen eriarvoisuus julkisessa keskustelussa tarkoittaa usein eriarvoisuutta 
koulutusmahdollisuuksien suhteen. Keväällä 2019 aihetta käsiteltiin oppivelvollisuuden 
pidentämisen näkökulmasta. Näkökantoina nähtiin työllistymismahdollisuudet, 
opiskelumotivaatio, yksilölliset opinpolut jne. 

Tasa-arvokysymyksenä nähdään myös lukutaito. Vielä pari sukupolvea sitten lukutaito ja 
sivistys tarjosivat eväät sosiaalisiin loikkiin. Itä-Savon pääkirjoituksessa todettiin, että 
Sanomalehtien Liiton julkistamassa tutkimuksessa vahvistettiin se, mikä Suomessa on 
ymmärretty jo vuosisadan: tieto luo tasa-arvoa ja demokratiaa ja siten ehkäisee 
yhteiskunnan eriarvoistumista.

Q1 2020
Helsingin kaupunki iskee ilmaisella kulttuurilla lasten eriarvoistumista vastaan. Vuonna 
2020 kulttuurikummina Helsingissä syntyville lapsille toimii Helsingin 
kaupunginorkesteri. Tutkija Taru Koivisto sanoi, että sivistysvaltion näkökulmasta 
kulttuuri ja taide ovat sen olennainen osa. Hyvinvointivaltio perustuu ajatukselle, että 
kaikkien pitäisi päästä osalliseksi hyvinvoinnista ja yhteisistä palveluista.

Maaliskuun puolivälissä Suomessa siirryttiin koronapandemian vuoksi poikkeusoloihin, 
joka vaikutti erityisesti koululaisiin. Tämä nosti esiin huolen epävakaissa kotiolosuhteissa 
kasvavien lasten eriarvoistumisesta, kun kouluissa siirryttiin etäopetukseen. 
Keskusteluun nousi myös digitaalinen eriarvoisuus, koska kaikilla perheillä ei ole 
etäopetukseen tarvittavia laitteita.

Eriarvoisuus – Q1 2020 – toimituksellinen media

eriarvoisuus = kun puhutaan köyhyydestä, mahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta (esim. koulutuspaikat, opinnot, palvelut).
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https://shl.fi/2019/01/20/heikon-lukutaidon-luoma-kielimuuri-syrjayttaa/#74bea1b6
https://ita-savo.fi/mielipide/paakirjoitukset/7e1aa9ed-ddba-44aa-945a-565d96be1d32
https://yle.fi/uutiset/3-11196950
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006444043.html


Tiede ja taide – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / tiede ja taide

Tieteen ja taiteen tehtäviksi on todettu olevan sivistyksen lisääminen. Kulttuuri- ja 
koulutuspalvelujen saatavuus nähdään tasa-arvokysymyksinä ja hyvinvointia lisäävinä 
yhteiskunnallisina toimintoina. Niiden elinvoimaisuutta on tuettava valtion varoilla.

H1 2019
Sivistyksen ja taiteen näkökulmaa käsiteltiin jo aiemmin yleissivistyksen yhteydessä, 
jolloin keskustelua mm. taiteen merkityksestä ja rahoituksesta kävivät muun 
Aamulehden kolumnisti Matti Kuusela ja taloustieteen emeritusprofessori Sixten 
Korkman Helsingin Sanomien kolumnissaan.

Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas muistutti Jorma Uotisen sanoin, että 
taiteen tärkein tehtävä yhteiskunnassa on sivistyksen edistäminen. Kaija Saariahon 
mukaan ilman taidetta ja kulttuuria meiltä luhistuu kaikki. Kolumnissaan Ahokas 
muistutti eduskuntavaaliehdokkaita taiteen ja kulttuurin rahoituksen merkityksestä, sen 
osuus valtion budjetista oli vain 0,8 prosenttia.

Q1 2020
Tietokirjailija Asta Leppä tarkasteli sivistyksen kehitystä luonnon näkökulmasta. Hän 
esitti näkökulman, jonka mukaan luonnolla on tapansa kostaa, kun ihminen ylittää 
rajansa. Ihminen käyttää valtaansa ravintoketjun huipulla, vaikka uskotteleekin olevansa 
jotain muuta: sivistynyt kulttuuriolento. Toki sitä sivistyneempi, mitä hienostuneemmilla 
tavoilla tappaa. 

Yhteiskuntahistorioitsija Jukka Kortin mukaan nykyinen, ulkopuolisesta rahoituksesta 
riippuvainen rahoitusmalli kaventaa yliopistojen vapautta ja sitä kautta rapauttaa niiden 
sivistystehtävää. 

Tiede ja taide– Q1 2020 – toimituksellinen media

tiede ja taide = kun puhutaan taiteesta, kulttuurista, tieteestä ja tutkimuksesta.
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https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/1386414
https://yle.fi/uutiset/3-11265559
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006449148.html


Laaja sivistyskäsitys – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / laaja sivistyskäsitys

Lapsien ja nuorten tunnetaitoihin ja sydämen sivistykseen keskitytään nykyisissä 
opetussuunnitelmassa. Tulevaisuuden aikuisista halutaan kasvattaa ekososiaalisesti 
sivistyneitä kansalaisia, jotka osaavat arvioida omia ja vallanpitäjien toimia kriittisesti.

H1 2019
Ekososiaalinen sivistys –termi esiintyi tutkitussa aineistossa vuoden 2019 alkupuoliskolla 
viisi kertaa. Vihreä Lanka –lehden kolumnisti Jenni Leukumavaara totesi, että 
opetussuunnitelmassa on jo tunnetaitojen ja ekososiaalisen sivistyksen oppimista. 
Lapsilla ja nuorilla on vanhempiaan tulevaisuudessa paremmat valmiudet tunnistaa ja 
käsitellä tunteitaan, mikä tulee näkymään myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Klaukkalassa Urheilupuiston koulun yhdeksäsluokkalaiset pelasivat Pelastetaan edes 
Klaukkala –paikkatietopeliä. Pelin kehittäneen opettajan Anita Virkkulan mukaan pelissä 
pohditaan kestävää kehitystä sosiaalisesta, kulttuurisesta, taloudellisesta ja ekologisesta 
näkökulmasta. Tavoitteena on ekososiaalisesta sivistynyt nuori. Aamulehden 
mielipidepalstalla kaupunginvaltuutettu Ulla-Leena Alppi esitti, että taideaineiden, 
historian ja yhteiskuntaopin painotus opetuksessa olisi satsaus ekososiaalisuuteen, 
kulttuuriin sen syvällisimmässä merkityksessä.

Sydämen sivistyksen taidoista keskustellaan mediassa samassa merkityksessä kuin 
ekososiaalisen sivistyksen. Painopiste on tällöinkin opetussuunnitelmien sisällössä.

Q1 2020
Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla Veli Matti Mathlin kirjoitti Kalevan 
mielipidepalstalla, että ekososiaalisen sivistyksen käsite on tullut hiljattain osaksi eri 
koulutusasteiden opetussuunnitelmien arvoperustoja. Kasvatuksen ammattilaisia 
haastetaan mukaan talkoisiin, jossa pyritään kasvattamaan lapsistamme sivistyneempiä 
ekologisten asioiden suhteen. 

Laaja sivistyskäsitys – Q1 2020 – toimituksellinen media

laaja sivistyskäsitys = kun puhutaan ekososiaalisesta sivistyksestä tai puhutaan sivistyksestä kriittisyytenä, eettisyytenä, tunnetaitoina ja sydämen sivistyksenä.
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https://www.vihrealanka.fi/juttu/suomi-on-lukossa-%E2%80%93-miksi-teeskentelemme-ettei-tunteilla-ole-politiikassa-ja-el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-v%C3%A4li%C3%A4
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/1368141
https://www.aamulehti.fi/a/0e44dfd6-6efa-48c1-9f86-aad3300bb7bb
https://www.kaleva.fi/ekososiaalinen-sivistys-auttaa-meita-kasvamaan-emp/1653592


Ympäristö – H1 2019 – toimituksellinen media
Pääaiheet sivistyskeskustelussa / ympäristö

Ympäristöön ja sivistykseen liittyvä keskustelu oli melko vähäistä. Enemmistö 
sisällöistä katsoi sivistyksen olevan avainasemassa, kun ympäristöongelmia 
ratkaistaan. Nuorista halutaan kasvattaa sivistyneitä ja oppineita vastuunkantajia, 
joiden on ratkaistava kasvavat ongelmat. Nykyistä päätöksentekijäsukupolvea 
halutaan ohjailla kulutusta ohjailemalla. Sivistyksen ja tiedon lisääntyessä jokaisen 
odotetaan ottavan  enemmän vastuuta yksilötasolla.

Ympäristöön liittyvien tulevaisuuden haasteisiin liittyen sivistys voidaan nähdä 
syyllisenä, kuten Afrikan mantereen muoviroskan räjähdysmäinen kasvu elintason 
paranemisen, eli sivistyksen myötä, kuten todettiin Maailma.netin artikkelissa. 
Toisaalta taas haasteisiin vastattaessa professori Lassi Linnanen nimesi sivistyksen, 
maatalouden, päästöttömän energiatuotannon, terveydenhuollon ja koulutuksen 
edistettäväksi toiminnaksi, kun ympäristölle haitallisesta toiminnasta pitäisi päästä 
eroon. Turkulaisen pääkirjoituksessa otettiin kantaa koululaisten ilmastolakkoon 
toteamalla, että koulutus ei edistä ilmastonmuutosta vaan hillitsee sitä. Siksi on 
merkillistä hyökätä sivistystä vastaan, jos tarkoitus on torjua ilmastonmuutosta. 
Toisaalta taas haluttiin, että nuoret oppivat aktiivisiksi kansalaisiksi. Me Naisten 
artikkelissa haastateltu Ice on Fire –dokumentin ohjaaja Leila Connors toteaa, että 
Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmä on kehno. Kun ihmiset eivät ole kovin sivistyneitä, 
heitä on helpompi kontrolloida. Eivätkä ihmiset halua kohdata asioita, jotka pelottavat 
heitä.

Ympäristö – Q1 2020 – toimituksellinen media

ympäristö = kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, ympäristöongelmista tai globaalista kestävyyskriisistä.
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https://www.maailma.net/uutiset/ghana-huolestui-muoviroskasta-kierratyksen-puuttuessa-miljoonakaupunki-accran-roskat
https://www.hs.fi/tiede/art-2000006082762.html
https://www.turkulainen.fi/paakirjoitus-mielipide/1291604
https://www.aamuposti.fi/paikalliset/1303639
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tv/nyt-viimeinen-hetki-pelastaa-maapallo-dokumentissa-leonardo-dicaprion


Pääaiheet sivistyskeskustelussa / digitalisaatio, 24 artikkelia

Digitalisaatiota koskevat keskustelut käsittelivät useimmiten 
tietoturvallisuutta. Tietoturva-asiat halutaan osaksi kansalaisten 
yleissivistystä niin, että he osaisivat tunnistaa tietoturva-aukot.

Tampereen ammattikorkeakoulun Y-Foorumi-tapahtumassa mediapersoona 
Henkka Hyppönen näkee työelämän digitalisoitumisen positiivisessa 
valossa: lähes kaikki aiempi tieto ja tutkimus on löydettävissä verkossa.

Talouselämän jutussa toimittaja Pekka Vahvanen ei ollut yhtä positiivinen. 
Taskussa kulkeva netti uhkaa viedä keskittymiskykymme ja sosiaalinen 
media yksityisyytemme.

Digitalisaatio – H1 2019 – toimituksellinen media

digitalisaatio = kun puhutaan digitaalisen tietotekniikan 
yleistymisestä ihmisten arjessa ja sen tuomista haasteista (esim. 
kyberturvallisuus) ja mahdollisuuksista (esim. kansalaisten 
tietotaito, tekniset resurssit). 

Digitalisaatio – Q1 2020 – toimituksellinen media

Talous – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / digitalisaatio, 4 artikkelia

Yrittäjä ja puhuja Perttu Pölönen on futuristi ja optimisti, joka uskoo
teknologian kehittymisen tuovan hyvän esiin ihmisissä.  Pölönen kertoi 
kirjastaan Tulevaisuuden lukujärjestys. Hän sanoi kokevansa, että 
teknologian ja muutoksen vastapainoksi meidän on mietittävä sitä, mikä ei 
muutu ja mistä ihmisyydessä on pohjimmiltaan kyse.

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / talous, 22 artikkelia

Kun sivistyksestä keskusteltiin talouden näkökulmasta, se nähtiin yhtenä 
Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitäjänä. Kilpailussa pieni maa 
pärjää vain olemalla osaamisen ja sivistyksen huippumaa. 
Vaalikeskusteluissa ehdokkaat olivat halukkaita perumaan 
koulutusleikkaukset juuri kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. 
Talouden ja elinolojen kohentaminen edellyttää kansan sivistystason ja 
innovaatioherkkyyden ylläpitämistä ja parantamista, todettiin Ilkka-
Pohjalaisen mielipidepalstalla.

Talous – Q1 2020 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / talous, 0 artikkelia

talous = kun puhutaan sivistyksen roolista taloudellisen kehityksen edistäjänä, 
sivistyksen ja talouden suhteesta.
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https://www.aamulehti.fi/a/e63b435e-2e8e-4078-8cbf-b17196d8645b
https://www.talouselama.fi/uutiset/hyva-vai-paha-kaikkivaltias-pilaako-teknologia-elamamme/a1492014-fc2d-3c8c-a3e4-ef16cba33344
https://www.mikrobitti.fi/uutiset/perttu-on-24-vuotias-futuristi-saveltaja-ja-keksija-joka-ei-pelkaa-teknologian-vallankumousta-eika-ilmastonmuutosta-kannustan-ihmisia-monipuolistamaan-itseaan/6514ccbf-b4ec-4772-b496-6fc8d2afc608
https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/61217
https://www.ksml.fi/kotimaa/Vaalikoneet-Jopa-hallituspuolueiden-ehdokkaista-valtaosa-peruisi-koulutusleikkaukset-%E2%80%93-vain-yhdeks%C3%A4n-t%C3%A4ysin-eri-mielt%C3%A4/1338618
https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-valtiovallan-prioriteetit-1.2923234


Pääaiheet sivistyskeskustelussa / länsimäinen sivistys, 18 artikkelia

Länsimainen sivistys –termiä käytetään, kun halutaan nostaa esiin 
sivistykseen liittyviä kansallismielisiltä vaikuttavia merkityksiä. Esimerkiksi 
Ylioppilaslehden kolumnisti Anton Vanha-Majamaa kirjoitti Survivor-
televisiosarjasta, jossa vieraita kulttuureita eksotisoitiin häikäilemättä. 
Rivien välissä alkuperäiskansoihin tutustumisessakin oli kyse länsimäisen 
sivistyksen rinnastamisesta alempiin,  alkukantaisiin kulttuureihin. 
Historiasta toki tiedämme, että alkuperäiskansoja ei pitkään katsottu 
sivistyneiksi lainkaan. Asiaa käsitellään edellään mm. Australiassa.

Länsimaiselle sivistykselle kohdistuu uhkia ulkopuolelta, mikä tekee termin 
käytön oikeutetuksi. Tällainen uhka on esimerkiksi Isis, joka yrittää löytää 
jalansijaa Afrikasta. Oikeistopopulistisissa retoriikassa muslimit ja islam 
eivät kuulu sivistyneisiin maihin.

Länsimainen sivistys – H1 2019 – toimituksellinen media

länsimäinen sivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti länsimaisesta sivistyksestä 
niin, että se halutaan erottaa tai arvottaa erikseen muusta sivistyksestä. 
Keskustelu on usein värittynyt rasistisesti tai se on populistinen.

Länsimainen sivistys – Q1 2020 – toimituksellinen media

Monikulttuurisuus – H1 2019 – toimituksellinen media

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / länsimainen sivistys, 11 artikkelia

Talvella 2020 kokoomuslaiset ja perussuomalaiset ehtivät tapaa tehdä 
oppositioyhteistyötä. Kun perussuomalaisten retoriikassa on korostettu 
vastakkainasettelua länsimainen sivistys  vastaan muu maailma, 
kokoomuksen Jan Vapaavuori siirsi myös perussuomalaiset länsimaisen 
sivistyksen ulkopuolelle, koska sen poliittinen linja ”perustuu länsimaiselle 
sivistykselle erittäin vieraaseen ihmiskäsitykseen.”

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / monikulttuurisuus, 12 artikkelia

Alkuvuodesta 2019 kuohuttivat Oulussa tapahtuneet maahanmuuttajien 
tekemät seksuaalirikokset. Tarkastusvaliokunnan arvion mukaan näitä olisi 
voitu estää, jos kotouttamistoimenpiteet olisivat toimineet paremmin. 
Kotouttamistyön tulisi tarjota riittävät valmiudet yhteiskunnassa 
toimimiseen. Vapaalla sivistystyöllä on tässä tärkeä asema.

Monikulttuurisuus – Q1 2020 – toimituksellinen teema

Pääaiheet sivistyskeskustelussa / monikulttuurisuus, 1 artikkeli

Tammikuussa viettävä holokaustin vuosipäivä nosti lehtien palstoilla 
näkemyksen, että historian tuntemuksella voidaan välttää samojen 
virheiden toistaminen. 

monikulttuurisuus = kun puhutaan monikulttuurisuuden tuomista 
haasteista ja mahdollisuuksista
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https://ylioppilaslehti.fi/2019/04/be-nice-play-fair/
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006134047.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006078117.html
https://www.sss.fi/2019/06/ex-uutisankkuri-ja-kunnallispoliitikko-seppo-huhta-tuomittiin-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan/
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006401181.html
https://www.verkkouutiset.fi/tarkastusvaliokunta-kotouttaminen-ei-nykyisellaan-toimi/#8fecd6d3
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kommentti-menneisyytta-ei-saa-unohtaa-eurooppalaisten-on-tunnettava-historiansa-sen-synkinkin-lehti/7705480#gs.cikg0u


Sivistyskeskustelu – Kuka puhuu?
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Otoksesta poimittu nimettyjä vaikuttajia, jotka olivat merkittävässä roolissa. Vaikuttajat on jaettu viiteryhmiin 
tekstissä mainitun ammatin tai tittelin mukaan.
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poliitikko 16 2 2 5 3 14 3 34 7 2 88

tutkija 9 1 2 2 3 1 5 11 34

toimittaja 7 1 2 1 3 5 19

kolmas sektori 1 2 1 6 4 2 1 17

opettaja 1 3 6 1 1 1 13

kansalainen 1 1 1 6 1 10

kulttuuri 2 3 4 9

liike-elämä 2 1 3

virkamies 1 1 1 3

asiantuntija 1 1 2

Kaikki yhteensä 36 2 1 10 2 6 9 31 10 55 1 27 7 198



Sivistyskeskustelu – Kuka puhuu?
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Otoksesta poimittu nimettyjä 
vaikuttajia, jotka olivat 
merkittävässä roolissa. 



Toimituksellinen media – vaikuttavimmat mediat
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Sivistyskeskustelu mediassa –
lähtötilannekartoitus

Sosiaalinen media
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Koulutus oli vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla määrällisesti suurin teema. Kevään eduskuntavaalit 
nostivat kampanjointiviestinnän volyymia maalis-huhtikuussa. Yleissivistys ja sivistysvaltio olivat 
keskustelluimpien teemojen joukossa läpi puolivuotisen tarkastelujakson.

H1 2019 - Sosiaalinen media
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Tammikuun lopun piikki julkaisuissa oli seurausta kokoomukseen kohdistuvasta nokittelusta. Helmikuun lopun 
volyymipiikin aiheutti keskustelu turvapaikanhakukäytännöistä Euroopan sivistysvaltiossa. Koulutus oli myös vuoden 
2020 alussa yleisin teema sivistyskeskustelussa. Verrattuna viime vuoteen, sivistysvaltiosta puhuttiin yleissivistystä 
enemmän. Nokittelu nousi puhutummaksi 2020 ensimmäisellä kvartaalilla, kun taas kampanjoinnin osuus väheni 
eduskuntavaalien sijoittuessa edelliselle tarkastelujaksolle. Laajan sivistyskäsityksen osuus keskustelusta kasvoi 
edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna.

Q1 2020 - Sosiaalinen media
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Avainlöydökset – Sosiaalinen media

• Sosiaalisesta mediasta löytyi sovituilla hakuehdoilla kahdelta seurantajaksolta yhteensä n. 60 200 julkaisua. Tarkan seulonnan jälkeen näistä 
analysoitiin ja kategorisoitiin n. 2000 artikkelia, joista voitiin tunnistaa sivistysaiheisia kommentteja ja näkökulmia.

• Vuoden 2019 tarkastelujaksolla keskustelluimmat aiheet sosiaalisessa mediassa olivat koulutus, yleissivistys, sivistysvaltio, kampanjointi ja sivistyksen 
määritelmä. 2020 ensimmäisellä kvartaalilla puhutuimmat aiheet olivat koulutus, sivistysvaltio, yleissivistys, nokittelu ja demokratian tila. 

• Koulutus oli volyymiltään suurin teema kummallakin tarkastelujaksolla. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla lähes viidennes sivistyskeskustelusta 
liittyi koulutukseen. 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä teeman osuus kutistui 15 prosenttiin. Koulutuksesta puhuttiin usein synonyyminä 
sivistykselle. 

• Kevään 2019 eduskuntavaalit nostivat kampanjointiteeman huippuunsa maalis-huhtikuussa. Erityisesti kokoomuksen ehdokkaat ja kannattajat 
kampanjoivat sivistyksen merkityksestä, yleensä koulutuksen yhteydessä. 2020 alkuvuonna kampanjointi ei noussut merkittäväksi teemaksi, mutta 
nokittelun osuus aineistossa kasvoi merkittävästi. Suurin osa nokittelusta oli sävyltään poliittista ja kohdistui kokoomukseen, erityisesti puolueen 
tekemiin koulutusleikkauksiin liittyen. 

• Ympäristön, digitalisaation tai talouden teemat eivät nousseet merkittäväksi keskustelunaiheiksi sosiaalisessa mediassa. Sivistys nähtiin merkittävänä  
tekijänä kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Sivistyksen rooli ympäristökeskustelussa kasvoikin suhteellisesti vuoden 2020 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. 

• Suuri osa sosiaalisen median julkaisuista uusintaa perinteistä sivistyskäsitystä, jossa sivistys on yksilön ominaisuus, jota kultivoidaan läpi elämän. 
Sivistys on tiedon, taitojen ja osaamisen kartuttamista. Ihminen on joko sivistynyt tai epäsivistynyt. Sivistynyt ihminen lukee kirjoja, seuraa uutisia ja 
kuluttaa korkeakulttuuria. Sivistyksestä puhutaan hieman myös laajemmasta kuin tiedollisesta näkökulmasta käsin, mm. sydämen sivistyksenä, 
ekososiaalisena sivistyksenä tai sivistyksestä eettisyytenä tai kriittisyytenä. Aineistossa toistui tarve yksilökeskeisen sivistyskäsityksen haastamiselle. 
Etenkin korkeakoulut nähtiin merkittävässä roolissa kapean sivistyskäsityksen haastajina. Kestävyyskasvatus esiintyi lukuisia kertoja laaja sivistyskäsitys 
–pääteeman yhteydessä. 
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Avainlöydökset – Sosiaalinen media

• Sosiaalisen median aineistossa korostuu yhteiskunnan polarisaatio ja sivistyksen käsitteen ristiriitaiset merkitykset. Polarisoituminen on nähtävissä 
molemmilla tarkastelujaksoilla, mutta voimistuu entisestään 2020 vuoden puolella. Kahtiajako havainnollistuu etenkin vertailemalla länsimaisen 
sivistys- ja demokratian tila –pääteeman julkaisuja. Keskustelu sivistyksestä on kietoutunut pitkälti sananvapauskeskusteluun. Toisen näkökulman 
mukaan rajoittamaton sananvapaus on länsimaisen sivistysvaltion edellytys. Länsimaat ovat oikean sivistyksen kehto, jota ulkopuoliset ja 
vääräuskoiset uhkaavat. Vastakkaisesta näkökulmasta sivistys nähdään demokraattisen sivistysvaltion peruspilarina, suvaitsevaisuuden 
vaalimisena, tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen arvostuksena. Eriarvoisuus, vihapuhe ja suvaitsemattomuus nähdään uhkina sivistysvaltiolle. 

• Sivistys on käsitteenä häilyvä ja monitulkintainen. Siitä puhutaan eri näkökulmista käsin ja eri tarkoitusperiä ajaen. Harva avaa, mitä sivistyksellä 
oikeastaan tarkoittaa. Käsitteen avulla nostetaan yksilöitä jalustalle, nokitellaan ja kampanjoidaan politiikan kentällä. Sivistyksestä puhutaan myös, 
kun nostetaan sivistysvaltion epäkohtia esiin tai peräänkuulutetaan sivistyksen merkitystä toimivan demokratian kannalta.
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Koulutus - H1 2019 – Sosiaalinen media 

Koulutus - vaikuttavimpia julkaisuja

Koulutus oli koko aineiston yleisin teema ja sitä käytettiin usein synonyyminä 
sivistykselle. 

Vaalien yhteydessä koulutuksen tärkeys nousi osaksi puolueiden vaaliohjelmia. 
Koulutus/sivistys -keskustelun vähyys vaalien yhteydessä sai paljon kritiikkiä.

Toukokuun lopussa julkaistu IS:n pääkirjoitus matematiikan opiskelun painotuksesta 
uudistuneessa lukiolaissa sai huomattavasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa siitä, että 
matematiikan lisääntynyt painotus syö yleissivistystä. Osa postauksista oli eri mieltä 
asiasta. Sama teema jatkui kesäkuussa, kun Yle kysyi asiaa rehtoreilta ja artikkelin 
mukaan ”opiskelijoille ei jää aikaa taito- ja taideaineiden opiskeluun.” Tämä herätti 
laajaa keskustelua ja dominoi sivistys-keskustelua koulutus –teeman näkökulmasta.  

koulutus = kun puhutaan koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, myös vapaa sivistystyö TOP 
10
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Koulutus - Q1 2020 – Sosiaalinen media 

Sivistyksen käyttö synonyyminä koulutukselle jatkui myös 2020 alkuvuodesta. 
Alkuvuodesta suuret yliopistot julkaisivat strategioitansa, joissa usein mainittiin 
sivistyksen painottaminen ja yliopiston ymmärrys vastuustaan yleissivistävänä 
laitoksena.

Koulutuksen pitäminen voittoa tavoittelemattomana instituutiona nousi esiin 
keskusteluissa: koulun kuuluu olla tasa-arvoisesti sivistävä. Koulujen ja vapaan 
sivistystyön tilojen sulkeminen koronan takia maaliskuussa toi paljon volyymia 
koulutusteemalle.

Koulutus - vaikuttavimpia julkaisuja 

koulutus= kun puhutaan koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, myös vapaa sivistystyö

TOP 
10
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Yleissivistys - H1 2019 – Sosiaalinen media 

Yleissivistys ja koulutus olivat yleisimmät teemat ja ne ovat hyvin vahvasti yhteydessä 
toisiinsa (koulutus = yleissivistävä). 

Sivistyssanat, niiden käyttö sekä lukutaidon tai lukemisen tärkeys nähtiin 
yleissivistävinä. Yleissivistys nousi myös pitkän matematiikan painotuksen ja 
lukiouudistuksen kautta, sillä sen koettiin uhkaavan nuorten yleissivistystä. 
Näyttelyissä käyminen, kirjan lukeminen tai esim. uuden kielen oppiminen koettiin 
yleissivistäviksi ja sanaa käytettiin osana kuvaamaan perinteistä sivistyskäsitystä. 
Yleissivistys esiintyi sanana myös nokittelevana tai ylistävänä. 

Kesäkuun lukion pääsykokeiden tuloksien odotuksen aikaan yleissivistyksen teemaa 
pohdittiin lukion sivistystehtävän kautta; kannustaako nykyopetus kriittiseen 
ajatteluun jatkuvasti kasvavan tietotulvan äärellä.

Yleissivistys esiintyi myös vahvasti hallitusohjelman julkistamisessa Oodissa eli 
sivistyksen kehdossa (kirjastot=yleissivistys), pitkän matematiikan painotuksen uhka 
yleissivistykselle (kesäkuu) sekä oppivelvollisuusiän pidentämiseen liittyvän 
lakiuudistuksen aloitteen julkaisussa (keskustelua lukion yleissivistävästä luonteesta).

Yleissivistys - vaikuttavimpia julkaisuja

yleissivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti yleissivistyksestä tai yleissivistykseen kuuluvista ja sitä kehittävistä asioista
(esim. kirjasto, lukutaito, osaaminen, elinikäinen oppiminen).
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Yleissivistys - Q1 2020  - Sosiaalinen media 

Yle julkaisi artikkelin tammikuussa julkaistusta Sitran kyselystä. Jutussa todettiin , että 
suomalaiset arvostavat laajaa yleissivistystä ja pitävät elinikäistä oppimista 
perusoikeutena. Tutkimuksen tuloksia jaettiin neutraaleilla tai ylistävillä saatteilla vielä 
helmikuussakin.

Muutoin yleissivistykseksi käsitettään lukeneisuus ja lukutaito. Tärkeä yleissivistävä 
instituutio on kirjasto, mikä korostui kun kirjastot suljettiin koronan vuoksi.  

Yleissivistys - vaikuttavimpia julkaisuja 

yleissivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti yleissivistyksestä tai yleissivistykseen kuuluvista ja sitä 
kehittävistä asioista (esim. kirjasto, lukutaito, osaaminen, elinikäinen oppiminen).
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Sivistysvaltio - H1 2019 – Sosiaalinen media 1/2 

Sivistysvaltiosta ja sen tilasta keskusteltiin sosiaalisessa mediassa läpi tarkastelujakson. 
Keskustelu oli vilkkaimmillaan alkuvuodesta. Aineistossa korostui keskustelu 
sivistysvaltion vastuista ja velvollisuuksista. Sivistysvaltion mittarina pidettiin 
yhteiskunnan kykyä huolehtia haavoittuvaisimmassa asemassa olevista kansalaisista.

Esperi Caren vanhustenhuollon laiminlyönneistä käyty keskustelu alkuvuodesta sai 
aikaan runsaasti julkaisuja Twitterissä. Vaikka kohu laantui kevättä kohti, keskustelu 
vanhustenhuollon tilasta jatkui koko tarkastelujakson ajan. Mainintoja oli myös 2020 
ensimmäisellä kvartaalilla. 

Koulutuksen eriarvoisuudesta syntyi keskustelua. Sivistysvaltion yhdeksi tärkeimmäksi 
velvollisuudeksi nähtiin yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen.
Maksuttomasta toisen asteen tutkinnosta keskusteltiin melko paljon. 

Sivistysvaltio - vaikuttavimpia julkaisuja 

sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä 
yhteiskunnasta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, sivistyksellisistä oikeuksista, oikeusvaltiosta ja sen 
periaatteista.
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Jari Ehrnroothin kolumni Ylen uutissivustolla (28.01.2018) Tulontasaus on 
harhakuvaa, joten on palattava sivistyksen, työn ja vaurastumisen arvoihin oli 
tarkastelujakson jaetuimpien toimituksellisen median julkaisujen joukossa. 
Suurin osa jakoi Ehrnroothin näkemyksen tulontasauspolitiikan negatiivisesta 
vaikutuksesta sivistysvaltion tilaan. Myös yksittäisiä vastaääniä esiintyi kommentoijien 
joukossa. 

Kansanedustajiin kohdistunut väkivalta ja ilkivalta tuomittiin myös sosiaalisessa 
mediassa sivistysvaltioon kuulumattomana. 

Sivistysvaltion tilasta keskusteltiin myös eläinoikeuksien toteutumisen, paperittomien 
turvapaikanhakijoiden sekä hoitajamitoituksen yhteyksissä. 

Sivistysvaltio - H1 2019 – Sosiaalinen media 2/2 
sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä 
yhteiskunnasta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, sivistyksellisistä oikeuksista, oikeusvaltiosta ja sen 
periaatteista.
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Sivistysvaltio - Q1 2020 – Sosiaalinen media

Vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin aikana suurimmat piikit aineistossa tuotti keskustelu 
sivistysvaltion toiminnasta koronapandemian aikana sekä turvapaikanhakijat. 

Iltalehden Uudenmaan sulkua käsittelevää artikkelia herätti keskustelua Twitterissä.
Kiinan eläintorien tuomitseminen sivistysvaltioon kuulumattomina aiheutti myös jonkin verran 
keskustelua. 

Kreikan ja EU:n turvapaikanhakukäytäntö herätti myös runsaasti keskustelua. RKP:n Anders 
Adlercreutzin Helsingin Sanomien artikkeliin viittaava twiitti oli teeman sisällä vaikuttavimpien 
joukossa. Myös Yle:n julkaisema presidentti Niinistön haastattelu toimi keskustelunavauksena. 

Myös keskustelut laadukkaasta vanhustenhoidosta ja eriarvoisuutta ehkäisevästä 
varhaiskasvatuksesta jatkuivat myös edellisen vuoden hengessä 2020 puolella. Myös 
turkistarhauksen sopimattomuus sivistysvaltion kanssa sai aikaan kourallisen julkaisuja Twitterissä. 

Kiinnostavaa aineistossa oli poikkeusaikana käytetyt ilmaukset kuten sivistysvaltion taso tai 
yhteiskunnan sivistyksen tason mittaaminen. 

Sivistysvaltio - vaikuttavimpia julkaisuja 

sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä 
yhteiskunnasta. Kun puhutaan ihmisoikeuksista, sivistyksellisistä oikeuksista, oikeusvaltiosta ja sen 
periaatteista.
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Kampanjointi - H1 2019 – Sosiaalinen media

Kevään eduskuntavaalit nostivat kampanjointi –teeman huippuunsa maalis-
huhtikuussa. Puolueista erityisesti kokoomuksen ehdokkaat ja kannattajat 
kampanjoivat sivistyksen merkityksestä. SDP, vasemmistoliitto sekä vihreät olivat 
myös esillä. 

Keskustelussa korostui etenkin koulutuksen ja tieteen merkitys sivistykselle. 
Hashgtagit #sivistysvaalit ja #tiedevaalit olivat näkyvimpien joukossa. 

Hallitusneuvottelujen aikana kiiteltiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostavaa 
hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman julkaiseminen keskustakirjasto Oodissa kirvoitti 
kiittäviä julkaisuja Twitterissä. 

Kampanjointi - vaikuttavimpia julkaisuja

kampanjointi = kun kampanjoidaan oman tai puolueen poliittista agendaa sivistyksellä (esim. 
sivistyksen rooli hallitusohjelmassa, sivistyspolitiikka). TOP 

10
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Kampanjointi - Q1 2020 – Sosiaalinen media

17 julkaisua
Kampanjointi ei noussut alkuvuonna 2020 vaikuttavaksi teemaksi. Suurin osa julkaisuista oli 
kokoomuslaisten vastalauseita puolueen kansanedustajan Wille Rydmanin aloittamaan 
keskusteluun Helsingin Sanomien artikkelissa. Rydmanin mukaan kokoomuksen olisi helpompi 
toimia yhteistyössä perussuomalaisten kuin vasemmistopuolueiden kanssa. Rydmanin kanssa eri 
linjoilla olevat kokoomuslaiset tekivät pesäeroa Rydmanin kantoihin vetoamalla sivistykseen 
arvona tai ihanteena. 

kampanjointi = kun kampanjoidaan oman tai puolueen poliittista agendaa sivistyksellä (esim. 
sivistyksen rooli hallitusohjelmassa, sivistyspolitiikka).

Kampanjointi - vaikuttavimpia julkaisuja
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Sivistyksen määritelmä - H1 2019 – Sosiaalinen media 

Sivistyksen määritelmä - vaikuttavimpia julkaisuja

Sivistyksen määritelmä esiintyi laajasti sivistyneen ihmisen yhteydessä, kehuna ja sen 
pohdinnassa, millainen on sivistynyt ihminen.

Sivistynyt ihminen ei nimittele muita, ei kiroile, eikä räi julkisessa liikenteessä. Hän lukee 
kirjoja. Vaalien yhteydessä nuorten tapa puhua ja keskustella (vs. aikuisten vaalitentti) Ylen 
lähetyksessä koettiin hyvin sivistyneeksi.

sivistyksen määritelmä = kun määritellään mitä sivistys, sivistynyt tai sivistyneisyys tarkoittaa. TOP 
10
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Sivistyksen määritelmä – Q1 2020 – Sosiaalinen media

Sivistyneen ihmisen attribuuttien spekulointi sivistyksen määritelmässä jatkui myös vuonna 2020 
muodostaen suurimman osan aineistosta.

Maaliskuinen Keva-päivä ja sen paneelikeskustelu työn merkityksellisyydestä sai muutamia twiittejä, 
kun Arto Salonen puhui sivistyksen määritelmästä.

Helmikuussa lanseerattu Sitran Sivistys+ hanke sai kiitosta (”oikea sivistysteko”) ja herätti muutamia 
somettajia pohtimaan sivistyskäsitettä ja sen kehitystä.

Sivistyksen määritelmä - vaikuttavimpia julkaisuja

sivistyksen määritelmä = kun määritellään mitä sivistys, sivistynyt tai sivistyneisyys 
tarkoittaa.
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Tiede ja Taide - H1 2019 – Sosiaalinen media 

Tiede ja Taide - vaikuttavimpia julkaisuja

Alkuvuoden keskustelun suuri volyymi johtuu Tiedevaalit-kampanjan herättämästä 
keskustelusta. Kampanjan tavoitteena oli haastaa poliittiset päättäjät arvostamaan 
päätöksissään tieteen arvoa (tiedevaalit = sivistysvaalit). Kampanjan ja vaalien päätyttyä 
keskustelu selvästi hiipui. Hallitusohjelmaan toivottiin suurempaa painotusta kulttuuriin ja 
tieteeseen, joka näkyisi investoinneissa ja vaalisi sivistystä jatkossa. 

Kautta jakson yleisesti tieteen ja taiteen vaikutusta sivistykseen peräänkuulutettiin. Lisäksi 
esim. oopperaa, museokäyntiä tai baletin arvostusta yhdistettiin sivistyksen arvostukseen.
Tieteen tukeminen yliopistokontekstissa yhdistettiin usein sivistykseen ja useat tiede -
teeman sisällöistä olivat myös koulutuksen alla.

tiede ja taide = kun puhutaan taiteesta, kulttuurista, tieteestä ja tutkimuksesta
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Tiede ja Taide - Q1 2020 – Sosiaalinen media

24 julkaisua
Varsinaista yhtä tapahtumaa tai aihetta ei teeman sisällä ollut, vaan julkaisut liittyvät 
tasaisesti hajanaisiin postauksiin tieteestä ja taiteesta. Tiede pääosin yhteydessä 
koulutuksen ja tutkimuksen tärkeyteen (etenkin demokratian takeena) ja taide teatterin, 
museoiden ja yleisesti taiteen ylistämisessä sivistävinä (niiden tärkeys).

tiede ja taide = kun puhutaan taiteesta, kulttuurista, tieteestä ja tutkimuksesta.
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Nokittelu - H1 2019 – Sosiaalinen media 

Huhtikuun vaalit näkyvät vahvasti nokitteluteeman nousussa verrattuna 
alkuvuoteen. Yleisimmin nokiteltiin sivistysteeman osalta kokoomusta ja sen 
roolia sivistyksen puolustajana, kun puolueen koulutusleikkauksia kritisoitiin 
vahvasti. Tämä näkyy myös teemapilvestä. Yleisesti nokittelu oli hyvin poliittisesti 
värittynyttä kautta linjan.

Epäsivistynyt henkilö oli yleisin nokittelu-teeman yhteys.

Lisäksi nokiteltiin vahvasti muita puolueita ja niiden jäseniä joko epäsivistyneinä, 
tai kouluttamattomina (koulutusta saatettiin käyttää synonyyminä sivistykselle). 
Myös perussuomalaisia ja erityisesti puheenjohtaja Jussi Halla-Ahoa nokiteltiin 
epäsivistyneeksi joko puolueen ajaman politiikan osalta tai sivistymättömän 
keskustelun edustajana.

Mediaa (pääosin Yleä) nokiteltiin sen tavasta uutisoida ja sen tehtävästä sivistää 
kansaa/tehdä sivistävää uutisointia.

Nokittelu - vaikuttavimpia julkaisuja 

nokittelu = kun keskustelussa esitetään väittämiä toisen osapuolen sivistyksen tasosta tai 
sivistymättömyydestä tarkoituksena vähätellä tai loukata ilman että sivistykselle tarjotaan mitään 
määritelmiä; kun julkaisu on sävyltään poliittista nokittelua.

TOP 
10
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Nokittelu - Q1 2020  - Sosiaalinen media 

Nokittelu - vaikuttavimpia julkaisuja

Helmikuun alussa vahva nousu nokittelu -teeman osalta johtuu pääosin uutisesta, että 82% 
kokoomuksen vaikuttajista ovat valmiita hallitusyhteistyöhön Jussi Halla-ahon johtaman 
perussuomalaisen puolueen kanssa. Somessa tämä johti kovaan sivistyspuolueen tuhon 
spekuloimiseen ja puolueen haukkumiseen sivistyksen alasajajana. 

Myös opetusministeri Li Anderssonin ”paskapuhetta”-puheenvuoro sai osansa kritiikkiä ja se 
koettiin epäsopivana sivistystä edustavan valtionelimen johtajalta. 
Esiin nousi pienessä määrin jakson lopussa koronakriisi ja nokittelu Kiinaa ja eläintoreja kohtaan.

nokittelu = kun keskustelussa esitetään väittämiä toisen osapuolen sivistyksen tasosta tai 
sivistymättömyydestä tarkoituksena vähätellä tai loukata ilman että sivistykselle tarjotaan 
mitään määritelmiä; kun julkaisu on sävyltään poliittista nokittelua. TOP 

10
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Demokratian tila - H1 2019 – Sosiaalinen media

Demokratian tila -aiheen sisällä keskustelua syntyi paljon sananvapauden rajoista 
sivistysvaltiossa. Huomionarvoista on sivistyksen ja sivistysvaltion merkitysten kahtiajako. 
Toisaalta rajoittamaton sananvapaus nähdään länsimaisen demokratian ehdottomana 
edellytyksenä. Toisaalta taas vihapuhetta ei sallittaisi sananvapauden toteuttamisen varjolla. 
Kahtiajako sivistyskeskustelussa on nähtävissä läpi aineiston myös muidenkin teemojen 
yhteydessä molemmilla tarkastelujaksoilla, etenkin demokratian tila –teeman julkaisuissa.

Keskustelussa valeuutisista ja disinformaatiosta korostuivat vapaan median roolin tärkeys 
sekä medialukutaidon ja yleissivistyksen merkitys vahvan demokratian perustana. 

Demokratian tila - vaikuttavimpia julkaisuja 

demokratian tila = kun puhutaan tieteen väheksymisestä, valeuutisista ja valemedioista, 
disinformaatiosta ja populistisista liikkeistä.
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Demokratian tila - Q1 2020 – Sosiaalinen media 1/2

Edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna sosiaalisessa mediassa puhuttiin enemmän sivistyksen roolista 
kamppailussa fasismia vastaan. Sivistys rinnastettiin usein tieteeseen, jotka yhdessä miellettiin 
demokratian ja oikeusvaltion peruspilareiksi. 

Aineistosta nousi esiin vahvasti perussuomalaisista kirjoittaminen ja puolueen nokittelu. Puolueeseen 
viitattiin sekä epäsuorasti että suorasti nimeltä mainiten. Yrjö Raution kolumni (03.01.2020) Helsingin 
Sanomissa toimi keskustelunavauksena Twitterissä. Raution näkemykset saivat tasaisesti sekä kiittäviä 
että kritisoivia kirjoituksia.

Kuten viime vuoden tarkastelujaksolla, demokratian tila –pääteeman sisällä keskustelijoiden 
jakautuminen kahteen leiriin nousee selvästi esiin. Seuraavalla sivulla on esimerkkejä kahtiajaosta. 

Demokratian tila - vaikuttavimpia julkaisuja

demokratian tila = kun puhutaan tieteen väheksymisestä, valeuutisista ja valemedioista, 
disinformaatiosta ja populistisista liikkeistä.
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https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006361288.html?share=170ead4afd291e6e270cbad344a24208


Demokratian tila - Q1 2020 – Sosiaalinen media 2/2 demokratian tila = kun puhutaan tieteen väheksymisestä, valeuutisista ja valemedioista, 
disinformaatiosta ja populistisista liikkeistä.
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Eriarvoisuus - H1 2019 – Sosiaalinen media 

Eriarvoisuus nousi vahvasti esiin varsinkin nuorten #maksuton2aste keskustelun kautta 
alkuvuodesta. Tasa-arvoisessa yhteiskunnssa yhdenkään nuoren opinpolku ei saa katketa 
toisella asteella rahapuutteen takia. Toinen huomattava keskustelu käytiin toukokuussa, 
kun puolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun uudesta translaista.

Kesäkuinen Pride-viikko sai aikaan keskustelua sivistyneen yhteiskunnan vastuusta vähentää 
eriarvoisuutta. Yleisesti aineistossa sivistys nähtiin tärkeänä mm.  taloudellisen-, sosiaalisen-
kulttuurisen- ja sukupuolitasa-arvon edistäjänä. Uskonnon- ja sananvapausteemat nousivat 
esiin osana sivistynyttä yhteiskuntaa. Tässä oli myös kolikon kääntöpuoli, missä 
uskonnonvapautta ja kulttuurista tasa-arvoa ei nähty sivistyksen edistäjinä.

Eriarvoisuus - vaikuttavimpia julkaisuja 

eriarvoisuus = kun puhutaan köyhyydestä, mahdollisuuksien epätasaisesta 
jakautumisesta (esim. koulutuspaikat, opinnot, palvelut).
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Eriarvoisuus - Q1 2020 – Sosiaalinen media 

25 julkaisua
Eriarvoisuus esiintyi hyvin usein yhteydessä sivistysvaltioteemaan. Eri vähemmistöryhmien 
oikeuksien ajaminen sivistysvaltiossa, tasa-arvo (Naistenpäivä maaliskuussa) sekä 
vanhukset nousivat vahvimmin esiin alkuvuodesta 2020.

eriarvoisuus = kun puhutaan köyhyydestä, mahdollisuuksien epätasaisesta 
jakautumisesta (esim. koulutuspaikat, opinnot, palvelut).
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Länsimainen sivistys - H1 2019 – Sosiaalinen media

Länsimäiseen sivistykseen tai länsimaiseen sivistysvaltioon vedotaan kirjoittajien avoimen 
rasistisissa, suurimmaksi osaksi islaminvastaisissa ja maahanmuuttokriittisissä julkaisuissa.

Useat julkaisut voidaan nähdä suoranaisena vihapuheena. Erityisesti keskustelua syntyi Oulun 
seksuaalirikosvyyhdin tiimoilta.

Useissa julkaisuissa vedottiin musliminaisten käyttämien huivien lailla kieltämisen puolesta, 
sillä ne nähtiin länsimaiseen sivistysvaltioon kuulumattomina. Myös Oikea Median islamisteja 
käsittelevä artikkeli sai jakoja Twitterissä.

Länsimaisesta sivistyksestä puhuttiin myös mm. poliitikkoihin kohdistuvan väkivallan 
tuomitsemisen yhteydessä. 

Länsimainen sivistys - vaikuttavimpia julkaisuja 

länsimäinen sivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti ”länsimaisesta sivistyksestä”, kun puhutaan 
länsimaisesta sivistyksestä niin, että se halutaan erottaa tai arvottaa erikseen muusta sivistyksestä. 
Keskustelu on usein värittynyt rasistisesti tai se on populistista.
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Länsimainen sivistys - Q1 2020 – Sosiaalinen media

Länsimaisen sivistys –teeman alla keskustelu jakautuu kahtia sivistysnäkökulmiltaan. 
Keskustelu länsimaisesta sivistyksestä sivuaa usein demokratian tila –teeman alle meneviä 
julkaisuja. 

Selvä enemmistö keskustelijoista pitää islaminuskoa, maahanmuuttoa, sosialismia ja 
sananvapauden rajoittamista länsimaisen sivistyksen tai länsimaisten sivistysvaltioiden uhkana 
jatkaen edellisen vuoden tarkastelujakson linjaa. 

Vastakkaisesta näkökulmasta länsimainen sivistys pohjautuu yhdenvertaiseen ihmisarvoon ja 
suvaitsevaisuuteen. Esimerkiksi Jan Vapaavuoren blogi (02.02.2020) sai runsaasti jakoja ja 
kiitosta Twitterissä. 

Ote Jan Vapaavuoren blogista, 02.02.2020. 

Länsimainen sivistys - vaikuttavimpia julkaisuja

länsimäinen sivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti ”länsimaisesta sivistyksestä”, kun 
puhutaan länsimaisesta sivistyksestä niin, että se halutaan erottaa tai arvottaa erikseen 
muusta sivistyksestä. Keskustelu on usein värittynyt rasistisesti tai se on populistista
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https://vapaavuori.net/2020/02/02/ihmisarvo-ilmasto-ja-eurooppa-kolme-syyta-sille-miksi-kokoomuksen-pitaa-tehda-selkea-pesaero-perussuomalaisiin/


Sivistysporvari - H1 2019 – Sosiaalinen media 

63 osumaa
Nokittelu ja sivistysporvari esiintyivät aineistossa hyvin usein yhdessä. Sosiaalisessa 
mediassa keskusteltiin paljon kokoomuksen ja perussuomalaisten linjauksista mm. 
turvapaikka-asioissa.

Kokoomus sai myös osansa sivistysporvarinokittelusta, kun se edellisellä 
hallituskaudella leikkaisi koulutuksesta: tämän ei koettu kuuluvan 
sivistyspuolueeseen.

sivistysporvari = kun puhutaan sivistysporvareista tai sivistysporvarillisuudesta, tai nokitellaan päättäjiä 
esimerkiksi koulutusleikkauksista sivistyskeskustelun yhteydessä.

Sivistysporvari - Q1 2020 – Sosiaalinen media 
34 osumaa
Kokoomus loi jälleen vuoden 2020 alussa lähes täysin kontekstin sivistysporvarikeskustelulle 
lähinnä turvapaikanhakijoista käydyn keskustelun yhteydessä sekä perussuomalaisten 
koskiskelun kritisoimisessa.

Päivän Byrokraatti julkaisi tammikuussa blogissaan kirjoituksen sivistysporvariudesta ja sen 
noususta poliittisissa yhteyksissä, joissa vasemmisto ihmettelee sivistysporvareiden vähäisyyttä 
(RKP:n & Kokoomuksen): ”Kun joku käyttää sanaa ”sivistysporvari”, hän joko tarkoituksella tai 
huomaamattaan pyrkii leimamaan oikeistolaisuuden yleisesti sivistyksen vastakohdaksi.”
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http://paivanbyrokraatti.com/2020/01/19/sivistysporvarit/


Laaja sivistyskäsitys - H1 2019 – Sosiaalinen media

58 osumaa
Tarkastelujakson ylivoimaisesti suurin osa julkaisuista käsitteli sydämen sivistystä.

Ekososiaalinen sivistys –termi mainittiin 10 julkaisussa (17% teeman sisällä). 
Useimmiten se esiintyi  koulutuskeskustelun yhteydessä. 

laaja sivistyskäsitys = kun puhutaan ekososiaalisesta sivistyksestä tai sydämen sivistyksestä, kun 
puhutaan sivistyksestä kriittisyytenä, eettisyytenä tai tunnetaitoina.
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laaja sivistyskäsitys = kun puhutaan ekososiaalisesta sivistyksestä tai sydämen sivistyksestä, kun puhutaan sivistyksestä kriittisyytenä, eettisyytenä tai tunnetaitoina

Laaja sivistyskäsitys - Q1 2020 sosiaalinen media 1/2

45 osumaa
Laaja sivistyskäsitys nousi suhteessa merkittävämmäksi teemaksi vuoden 2020 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä edellisvuoden puolivuotisjaksoon verrattuna. 

Kvartaalin alkupuolella keskustelussa nousi esiin Jyrki Kataisen Yle:n A-talk-ohjelmassa mainitsema 
sydämen sivistys. Kataisen jakama sivistyskäsitys sai lähes yksinomaan kiittäviä kommentteja 
Twitterissä. Vuosineljänneksen loppupuolella keskustelua vauhditti mm. Helsingin Yliopistoa 
onnittelevat julkaisut sekä Bioksen blogikirjoitus, jota jaettiin muutamia kertoja Twitterin puolella. 

Ekososiaalinen sivistys tai ekosivistys nousi suurempaan rooliin kvartaalin loppupuolella liittyen 
pääasiassa maaliskuun ilmastolakkoon sekä kestävyyskasvatukseen. Aineistossa korostui tarve 
yksilökeskeisen sivistyskäsityksen haastamiselle. Etenkin korkeakoulut nähtiin merkittävässä roolissa 
kapean sivistyskäsityksen haastajina. 
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Esko Kilpi, 04.11.2019, Linkedin

Laaja sivistyskäsitys - Q1 2020 – Sosiaalinen media 2/2

laaja sivistyskäsitys = kun puhutaan ekososiaalisesta sivistyksestä tai sydämen sivistyksestä, kun puhutaan sivistyksestä kriittisyytenä, eettisyytenä tai tunnetaitoina
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https://www.linkedin.com/content-guest/article/mitä-sivistys-esko-kilpi


Monikulttuurisuus - H1 2019 – Sosiaalinen media

43 osumaa
Valtaosa keskustelusta käsitteli rasismia. Rasismi nähtiin sivistysvaltioon 
kuulumattomana ja sivistymättömyyden ilmentymänä 

monikulttuurisuus = kun puhutaan monikulttuurisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista.

Monikulttuurisuus - Q1 2020 – Sosiaalinen media

26 osumaa
Keskustelu monikulttuurisuudesta on pitkälti yhteneväinen demokratian kriisi –julkaisuiden kanssa. Suurin 
osa teeman sisäisistä julkaisuista käsittelee rasismia rinnakkain vihapuheen, äärioikeiston ja fasismin 
käsitteiden kanssa. 

Esimerkkinä tästä toimii Yrjö Raution kolumni Helsingin Sanomissa, josta mainittiin demokratian kriisin 
yhteydessä. Keskustelu painottuu selvästi alkuvuoteen, jolloin kolumni julkaistiin. 

Myös saamelaisesta kulttuurista kirjoitettiin muutamia julkaisuja tarkastelujaksolla, mm. Lapin Yliopiston 
päätöstä lakkauttaa saamelaiskiintiöt kritisoitiin Twitterin puolella. Saamelaisista ja saamelaisten asemasta  
keskusteleminen niin yleisesti kuin myös esimerkiksi peruskoulussa nähtiin tärkeänä sivistyksen kannalta. 
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https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006361288.html?share=170ead4afd291e6e270cbad344a24208


Talous - H1 2019 – Sosiaalinen media

32 osumaa
Sivistyksen ja talouden suhde näyttäytyy sosiaalisen median keskustelussa 
kaksijakoiselta. Toisaalta sivistys ja osaaminen nähdään avaimina talouskasvuun ja 
innovaatioihin. Toisaalta sivistyksen ja talouden suhdetta pohditaan myös 
kriittisemmästä näkökulmasta peräänkuuluttaen sivistyksen itseisarvoa ja 
riippumattomuutta taloudesta. Juha Hurmeen kolumni (23.03.2019) toimi 
avauksena kyseiseen keskusteluun.  

talous = kun puhutaan sivistyksen roolista taloudellisen kehityksen edistäjänä, sivistyksen ja talouden suhteesta.

Talous - Q1 2020 – Sosiaalinen media

4 osumaa
Talous ja sivistys eivät juurikaan herättäneet keskustelua. Sivistyksestä 
puhuttiin hajanaisesti hyvinvointivaltion,  valtion monopolien ja 
osuustoiminnan yhteyksissä.  

67

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/23/juha-hurmeen-kolumni-jos-vaitat-olevasi-sivistynyt-sinun-tulee-tietaa-reinhold?utm_source=twitter-share&utm_medium=social


Sivistys ihanteena - H1 2019 – Sosiaalinen media
26 osumaa
Sivistyksestä puhuttiin ihanteena etenkin vaalien alla, yleensä koulutuksen ja 
tieteen konteksteissa. Myös sivistyksen itseisarvoa peräänkuulutettiin. 

sivistys ihanteena = kun puhutaan sivistyksestä ihanteena, arvona tai ihmisarvon mittana

21 osumaa
Keskustelussa esiintyi selvä piikki tammikuun lopulla ja helmikuun alussa Sitran Elinikäistä 
Oppimista käsittelevän kansalaiskyselyn sekä kokoomuksen kampanjointisävytteisten 
julkaisuiden myötä (ks. Kampanjointi Q1 2020).

Sivistystä ihanteena korostettiin myös yliopistojen strategioiden julkistamisen yhteydessä. 

Sivistys ihanteena - Q1 2020 – Sosiaalinen media
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Digitalisaatio - H1 2019 – Sosiaalinen media
22 osumaa
Vaikka digitalisaatio ei ollut volyymiltaan vaikuttava teema sivistyskeskustelussa, 
sisälsi julkaisut kuitenkin mielenkiintoisia näkökulmia sivistyksen kannalta. 
Julkaisuissa puhuttiin mm. digitaalisesta yleissivistyksestä , korostettiin sivistyksen 
merkitystä digitalisoituvassa ja tekoälyistyvässä maailmassa, etenkin koulutuksen 
ja kirjastoinstituution konteksteissa.  

Vasemmisto.fi, 12.02.2010, Li Andersson

sivistys ihanteena = kun puhutaan sivistyksestä ihanteena, arvona tai ihmisarvon mittana

Digitalisaatio - Q1 2020 – Sosiaalinen media

6 osumaa
Digitalisaation pääteemassa korostui kriittisen lukutaidon kehittäminen osana 
yleissivistystä digitalisoituvassa ja tekoälyistyvässä maailmassa jatkaen edellisen 
tarkastelujakson linjaa. 
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Ympäristö - H1 2019 – Sosiaalinen media

17 osumaa
Sivistyskeskustelu ympäristön kontekstissa oli käytännössä ilmastonmuutoskeskustelua. 
Etenkin eduskuntavaalien alla keskustelu oli kiivainta. Anne Soinsaaren twiitti on 
keskustelua hyvin kuvaava. Sivistys, koulutus ja tutkimus näyttäytyivät julkisessa 
keskustelussa ratkaisevina tekijöinä kamppailussa ilmastomuutosta vastaan. 

ympäristö = kun puhutaan ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta, ympäristöongelmista tai globaalista kestävyyskriisistä.

Ympäristö - Q1 2020 – Sosiaalinen media

13 osumaa
Ympäristöasiat olivat viime tarkastelujaksoon verrattuna suhteellisesti enemmän esillä. 
Nuorten ilmastolakko sekä  kestävyyskasvatus nousivat merkittävimmiksi aiheiksi 
pääteeman sisällä. 

70



H1 2019 – Aktiivisimmat vaikuttajat sivistys-keskusteluun – Some (eniten julkaisuja kategorisoidussa aineistossa)

Jouni Koski, Laurean toimitusjohtaja ja rehtori, twiittasi 
sivistysteemasta aktiivisimmin. Suurin osa twiiteistä keskittyikin 
opettajien ja koulutuksen tärkeyteen sivistäjinä sekä 
hallitusohjelman kritisointiin AMK-rahoitusleikkausten osalta.
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H1 2019 – Vaikuttavimmat julkaisijat (reaktioiden määrä/julkaisuiden määrä) – Some

Eniten vaikuttavuutta ko. ajanjaksolla kerännyt julkaisu tuli Antti 
Rinteeltä. Toki Rinteen valtava tavoittavuus myös mahdollistaa 
viestin leviämisen laajemmalle yleisölle ja täten myös vaikuttavuus 
kasvaa (vaikuttavuus= jaot, tykkäykset ja kommentit). Poliitikkojen 
runsas edustus sivistyskeskustelussa  korostuu vaikuttavuudella 
mitattaessa juurikin suurien seuraajamäärien johdosta.
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Q1 2020 – Aktiivisimmat vaikuttajat sivistys-keskusteluun – Some (eniten julkaisuja kategorisoidussa aineistossa)

Aktiivisin julkaisija ko. ajanjaksolla oli koomikko ja tuottaja Ilkka Kivi, 
jolla on myös 18,6t. seuraajaa Twitterissä. Hän postasi usein 
nokittelevasti kokoomuksesta ja etenkin Orposta (sivistysporvari ja 
”Kokoomus ei ole enää sivistyspuolue”).
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Q1 2020 – Vaikuttavimmat julkaisijat (reaktioiden määrä/ julkaisuiden määrä) – Some

Eniten vaikuttavuutta ko. ajanjaksolla kerännyt julkaisu tuli Tommi 
Hermuselta, joka on Göteborgin Sivukonttorin työntekijä ja 
kiinnostunut turvallisuuspolitiikasta profiilinsa mukaan. Hermusella 
on 4 200 seuraajaa, mutta (sivistysvaltio + monikulttuurisuus) twiitti 
sai paljon näkyvyyttä myös seuraajakannan ulkopuolelta.  
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Sivistyskeskustelu - Osumamäärät - Toimituksellinen ja sosiaalinen media

Hakusanat ja hashtagit H1 2019 (48K) Q1 2020 (25K)

Sydämen sivistys 347 362

Ekososiaalinen sivistys 64 60

Kansansivistys, kansansivistystyö 129 60

Yleissivistys 3,4K 1,4K

Sivistysvaltio 3,2K 1,3K

Sivistysihanne 52 39

Tarkastelujaksot eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Vuonna 2019 aineisto on kerätty kuudelta kuukaudelta, kun taas 2020 
tarkastelussa on ensimmäinen kvartaali 
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Sivistyskeskustelu mediassa – lähtötilannekartoitus

Työryhmä:

Sandra Aerikkala sandra.aerikkala@meedius.com

Stiina Kivimäki stiina.kivimaki@meedius.com

Sari Näsi sari.nasi@meedius.com
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