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Aineisto
- Tarkastelujaksoksi valittiin 1.9.2021 - 28.2.2022.
- Raakadata käsittää yhteensä 48,3k toimituksellisen ja
sosiaalisen median osumaa. Aineisto on tuotettu
käyttämällä samaa termihakua kuin
lähtötilakartoituksessa.
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Aineisto – toimituksellinen media
- Toimituksellisen median raakadata käsittää noin
7000 osumaa.

5

Aineisto – sosiaalinen media
- Sosiaalisen median raakadata koostuu noin 41,3k
osumasta.
- Aineisto käsittää avoimen sosiaalisen median
julkaisut: Twitter-julkaisut, avoimet Facebook- ja
Instagram-julkaisut, julkaisut blogeissa ja
foorumeissa.
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Aineiston käsittely
- Kaikki toimituksellisen ja sosiaalisen median julkaisut muodostavat aineiston, josta osumamäärä (eli volyymi), reaktioiden
määrä (eli vaikuttavuus), potentiaalinen tavoittavuus (seuraajamäärät) sekä viestien ajankohdat on määritetty.
▪ Vaikuttavuus toimituksellisessa mediassa: artikkelien jaot Twitterissä ja Facebookissa, kommentit ja reaktiot Facebookjaoissa.
▪ Vaikuttavuus sosiaalisessa mediassa: jaot, reaktiot ja kommentit (hieman variaatiota riippuen alustasta).
- Raakadata on järjestelty vaikuttavuuden mukaiseen järjestykseen Meediuksen automatiikkaa hyödyntämällä. Kultakin
kalenterikuukaudelta on valittu 220 vaikuttavinta, relevanttiuskriteerin täyttänyttä osumaa tarkempaan analyysiin. Nämä
osumat muodostavat korkean vaikuttavuuden aineiston, jonka Meediuksen analyytikot ottivat tarkempaan laadulliseen
analyysiin. Korkean vaikuttavuuden aineisto kategorisoitiin Meediuksen analyytikkojen toimesta.
- Toimituksellisen median analysoitu data: 1145 (toimituksellisen median data käyty kokonaan läpi).
- Sosiaalisen median analysoitu data: 1320 julkaisua.
- Korkean vaikuttavuuden aineisto kattaa osumamäärältään noin 5% koko aineistosta, mutta vaikuttavuutta tarkastellessa
kategorisoidun aineiston osuus kokonaisvaikuttavuudesta on noin 70%.
- Tutkimus on tehty metodologian kannalta symmetrisesti lähtötilakartoituksen kanssa. Loppukartoituksen aineistoa
vertaillaan vuoden 2019 ensimmäiseen puoliskoon, 01/2019 - 06/2019, jolloin tarkasteluväli on molemmissa kuusi
kuukautta.
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Aineiston käsittely
- Toimituksellisen median aineistosta, joka on valittu tarkempaan analyysiin, on poissuljettu:
– sivistystoimenjohtaja, sivistysjohtaja, 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.
- Sosiaalisen median aineistosta, joka on valittu tarkempaan analyysiin, on poissuljettu:
- sivistystoimi, sivistysvaliokunta, @SivistysTA, (poliittinen), varsinaisen sivistyskeskustelun ulkopuolinen nokittelu ja
panettelu sekä idiomit, joissa sana sivistys on mukana, mutta ei puhuta varsinaisesti sivistyksestä.
- Kvalitatiivisten löydösten osuudessa teemat esitellään osumamäärän mukaan, edeten volyymiltään suurimmista aiheista
pienempiin. Kvalitatiivisen analyysin nostot ovat laadullisia, eli ne edustavat hyvin aineistoa tai ne ovat aineistossa
merkittäviä tai huomionarvoisia ulostuloja.
- Kun esitellään laadullisia löydöksiä teemoittain, osuma- ja vaikuttavuuskuvaajiin on avattu volyymi- ja reaktiopiikit
tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Volyymipiikeissä ei aina ole taustalla tiettyä aiheitta, joka olisi nostanut osumien
määrää. Vaikuttavuuspiikeissä on taas tyypillisesti yksi tai korkeintaan muutama julkaisu, jotka aiheuttavat piikit
reaktiomäärissä.
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Teemat eli aineiston kategorisointi
Teemalla viitataan osumissa esiin nousseisiin aiheisiin, näkökulmiin, viestintätyyleihin sekä sivistykselle
annettuihin merkityksiin. Yksi julkaisu voi sisältää useampia teemoja. Aineiston kategorisoinnissa käytettiin pitkälti
samoja teemoja kuin lähtötilakartoituksessa. 2021-2022 aineistosta nousi esiin myös kolme uutta teemaa: Sivistynyt maailma,
Sivistyksen tulevaisuus ja Sivistys perusoikeutena.

Demokratian tila = kun puhutaan demokratian tilasta Suomessa ja siihen liittyvistä ilmiöistä; tieteen väheksymisestä,
valeuutisista, valemedioista, disinformaatiosta tai populistisista liikkeistä.
Digitalisaatio = kun puhutaan digitaalisten teknologioiden yleistymisestä ja sen tuomista haasteista (esim.
kyberturvallisuus) ja mahdollisuuksista (esim. kansalaisten tietotaito, tekniset resurssit).
Eriarvoisuus = kun puhutaan köyhyydestä tai mahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta (esim. koulutuspaikat,
opinnot, palvelut) yhdessä sivistyksen kanssa.
Kampanjointi = kun kampanjoidaan oman tai puolueen poliittista agendaa sivistyksellä (esim. sivistyksen rooli
hallitusohjelmassa, sivistyspolitiikka).
Koulutus = kun puhutaan koulutuksesta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, myös vapaa sivistystyö.
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Teemat eli aineiston kategorisointi
Laaja sivistyskäsitys = kun puhutaan sivistyksestä muuna kuin yleissivistyksenä, esimerkiksi kun puhutaan
ekososiaalisesta sivistyksestä, sivistyksestä kriittisyytenä, eettisyytenä, tunnetaitoina tai sydämen sivistyksenä.
Länsimainen sivistys = kun puhutaan eksplisiittisesti länsimaisesta sivistyksestä niin, että se halutaan erottaa tai
arvottaa erikseen muusta sivistyksestä.
Monikulttuurisuus = kun puhutaan maahanmuutosta monikulttuurisuuden näkökulmasta, rasismista,
monikulttuurisuuden tuomista haasteista tai mahdollisuuksista.
Nokittelu = kun keskustelussa esitetään väittämiä jonkun sivistyksen tasosta tai sivistymättömyydestä tarkoituksena
vähätellä tai loukata, ilman että sivistykselle tarjotaan mitään määritelmiä.
Sivistys ihanteena = kun puhutaan sivistyksestä ihanteena, arvona tai ihmisarvon mittana.
Sivistyksen määritelmä = kun määritellään mitä sivistys tai sivistyneisyys tarkoittaa.
Sivistysporvari = kun puhutaan sivistysporvareista tai sivistysporvarillisuudesta.
Sivistysvaltio = kun puhutaan sivistysvaltiosta, sivistysmaasta, sivistysyhteiskunnasta, sivistyneestä yhteiskunnasta. Kun
puhutaan ihmisoikeuksista tai oikeusvaltiosta ja sen periaatteista.
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Teemat eli aineiston kategorisointi
Talous = kun puhutaan sivistyksen roolista taloudellisen kehityksen edistäjänä tai sivistyksen ja talouden suhteesta.
Tiede ja taide = kun puhutaan tieteestä, taiteesta tai kulttuurista.

Yleissivistys = kun puhutaan yleissivistykseen kuuluvista ja sitä kehittävistä asioista (esim. kirjasto, lukutaito,
osaaminen, elinikäinen oppiminen).
Ympäristö = kun puhutaan kestävyyskriisistä, ilmastonmuutoksesta, luontokadosta tai kestävän kehityksen teemoista.

Uudet teemat
Sivistynyt maailma = kun puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, jolloin usein puhuttiin Venäjän hyökkäyksestä
paitsi Ukrainaa, myös koko sivistynyttä maailmaa vastaan.

Sivistys perusoikeutena = kun puhutaan sivistyksellisistä oikeuksista tai sivistyksestä perusoikeutena.
Sivistyksen tulevaisuus = kun pohditaan sivistyksen kehityssuuntia, millaista sivistystä tarvitaan tulevaisuudessa.
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Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida sivistyskeskustelun tilaa suomalaisessa mediassa Sitran toteuttaman Sivistys+projektin aikana. Lisäksi, lopputilakartoituksen tuloksia vertaillaan lähtötila-analyysin ensimmäisen tarkastelujakson (H1
2019) tuloksiin.
1)Miten puhutaan sivistyksestä ja missä kontekstissa?
- Aiheet ja kontekstit sivistyskeskustelussa
2) Missä medioissa sivistyskeskustelua esiintyy ja kuka/ketkä ovat äänessä?
3) Missä hengessä keskustelua käytiin?
- Mitä merkityksiä sivistykselle annettiin?
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Yhteenveto
Löydökset tutkimuskysymyksiin
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Teemojen jakautuminen

Teemojen jakautuminen

Toimituksellinen media

Sosiaalinen media

n=1281

n=1610
n=1610
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Mistä puhuttiin ja missä
yhteyksissä?

Mistä puhuttiin ja missä
yhteyksissä?

Toimituksellinen media

Sosiaalinen media

- Sivistys on tärkeä ja perinteikäs arvo suomalaisessa
yhteiskunnassa. Sivistystä on vaalittu kovinakin aikoina,
jolloin etenkin lukutaito ja koulutus on nähty
mahdollisuutena elinolojen parantamiseen. Sivistyksen
hankkiminen on jokaisen kansalaisvelvollisuus ja
yhteiskunnan tehtävä on tarjota sivistymiseen
mahdollisuuksia.
- Sivistys on ihmisen perusoikeus, todettiin
tutkimusjakson aikana. Afganistanin tyttöjen ja naisten
koulutus vaikeutui huomattavasti vallanvaihdon jälkeen.
Suomalaisviranomaiset järjestivät Al-Holin
pakolaisleirin suomalaislapsille etäkoulua, koska siihen
katsottiin olevan velvollisuus.
- Keskeisiä sivistyksen kehtoja ovat peruskoulu ja
kirjastot, jotka tarjoavat kaikille yhtäläiset
mahdollisuudet sivistyksen omaksumiseen.
- Ukrainan tilanteen leimahdettua sodaksi sivistynyt
maailma edusti mediassa rauhaa ja demokratiaa ja
hyökkääjä edusti barbariaa ja sivistymättömyyttä. Sota
nosti esiin tarpeen oikean tiedon saamisesta ja
asiantuntijoiden roolista sivistäjinä ja tiedon jakajina.

- Kuten toimituksellisessa mediassa, myös sosiaalisen
median julkaisuissa sivistys näyttäytyi yksimielisesti
arvokkaana ja vaalimisen arvoisena.
- Sivistyksestä päädyttiin puhumaan eri aiheiden kautta;
kaavaillut tiede-, kulttuuri-, ja koulutusleikkaukset,
koronarokotukset ja koronapassi sekä Venäjän
hyökkäyssota Ukrainaan olivat aiheita, jotka toistuivat
sosiaalisessa mediassa.
- Myös kohut, kuten Marja Sannikka -ohjelman
aikaansaama keskustelu rasismista ja sivistyksestä,
saivat aikaan sosiaalisessa mediassa reaktiomääriltään
vaikuttavia julkaisuja ja keskustelua.
- Sivistysvaltion rajoista neuvoteltiin sosiaalisessa
mediassa, jolloin toistui hoitajien ”pakkorokotusten”
jyrkkä kyseenalaistaminen, vedoten oikeusvaltion
periaatteisiin. Sivistysvaltiota kannattelevana pilarina
näyttäytyi tällöin vapaus ja sananvapaus. Toisaalta
sivistysvaltion yhteydessä tuotiin esille mm. tieteen
vapaus ja sen rahoituksen riippumattomuus Veikkaustuloista sekä rakenteellisen rasismin purkaminen.
- Ympäristö-teema oli osumamäärässä katsottuna selvästi
merkittävämpi edelliseen tarkastelujaksoon nähden.
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Missä medioissa puhuttiin ja
ketkä puhuivat?

Missä medioissa puhuttiin ja
ketkä puhuivat?

Toimituksellinen media

Sosiaalinen media

- Useimmin sivistyksestä keskustelevat poliitikot, median
edustajat, tutkijat ja kansalaiset.
- Poliittisessa keskustelussa puhutaan usein rahasta, eli
siitä, paljon koulutusta, kulttuuria ja tiedettä tuetaan
valtion budjetista. Kantavana teemana näissä
keskusteluissa on sivistysvaltion käsite, ja se, mitä siihen
kuuluu ja/tai ei kuulu.
- Median edustajat ovat useimmiten huolissaan
yleissivistyksen tasosta. Myös demokratiaa uhkaava
informaatiovaikuttaminen ovat median edustajien
huolenaiheita, kun keskustellaan kansan sivistyksestä.
Vastuullisen median ja laadukkaan journalismin
tehtävänä on tarjota tietoa ja sivistystä. Jokainen
argumentti pitää kuitenkin voida asettaa kritiikin alle ja
sivistynyt kansalainen on avoin uudelle tiedolle.
Samanmielisten poterot mediassa rapauttavat sivistystä.
- Eniten sivistysaiheita julkaistiin Ylen sivuilla.
Verovaroin rahoitetun Ylen tehtävä on olla sivistyksen ja
viihtymisen lähde, totesi toimitusjohtaja Merja YläAnttila.

- Lähes kaikki korkean vaikuttavuuden, avoimen
sosiaalisen median keskustelu käytiin Twitterissä.
- Vaikuttavimpien sosiaalisen median viestijöiden
joukosta nousi esiin laajan seuraajamäärän
yleisvaikuttajat, jotka saavat siten myös paljon reaktioita
julkaisuilleen. Esimerkkeinä mainittakoon liike-elämän
puolelta noussut Jari Sarasvuo, mediapersoona Tuomas
Enbuske, rap-artisti Iso H ja julkkiskokki Henri Alén.
- Keskustelijoina korostuivat tutkijat, opiskelijat sekä
opettajat. Poliitikoista näkyvimmin esillä olivat
vihreiden ja keskustan kansanedustajat sekä
kunnallisvaltuutetut.
- Aineistosta nousi esiin myös nuoret, nuoret aikuiset ja
opiskelijat viestijöinä. Keskustaopiskelijat ja
keskustanuoret erottautuivat aktiivisina keskustelijoina.
- Yrityspuolen edustajat eivät olleet merkittävästi
näkyvillä sosiaalisessa mediassa tarkastelujakson
aikana.
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Mitä merkityksiä sivistykselle
annettiin?

Mitä merkityksiä sivistykselle
annettiin?

Toimituksellinen media

Sosiaalinen media

- Rokotekeskustelu nosti esiin näkökulmia siihen, kuinka
media kertoi tarinaa yhdellä nuotilla ja pienen piirin
asiantuntijoiden kesken niin, että kaikki siitä poikkeava
kuulostaa ”riitasointuiselta ja sivistymättömältä”.
- Koronarokotekeskustelu koetteli sivistysvaltion rajoja,
kun keskusteltiin pakkorokotuksista. Missä menee
yksilön vapauden ja yhteisön etujen välinen raja ja
millaisin perustein se voidaan ylittää?
- Etenkin tutkimusjakson lopulla sivistyskeskustelun voi
sanoa polarisoituneen niin, että sivistys edustaa
hyvyyttä, oikeassa olemista ja rauhaa ja
sivistymättömyys on näiden vastakohtia. Sivistyneeseen
yhteiskuntaan ei viime aikaisen mediakeskustelun
valossa kuulu epätasa-arvoisuutta, väärää tietoa eikä
sivistynyt valtio aloita hyökkäyssotia.
- Sivistys on keino turvallisuuden lisäämiseen. Sivistys on
paras ase terrorismilta turvautumiseen ja siitä
toipumiseen. Sivistys vahvistaa kansakunnan
resilienssiä.

- Aineistossa oli havaittavissa yleissivistyksen laajentumista
osaksi ympäristöaiheen keskustelua. Nykyajan sivistykseen
katsottiin kuuluvan mm. tieto omasta hiilijalanjäljestä.
Laajentuminen oli havaittavissa myös Laaja sivistyskäsitys
-teeman keskustelussa, jossa ympäristöaihe nousi
keskeisesti esiin.
- Sivistyskäsityksen jakautuminen oli selkeimmin
havaittavissa Sivistysvaltio- ja Demokratian tila teemojen
yhteydessä. Yhtä mieltä oltiin sivistyksen tärkeydestä,
mutta käsitys sivistyksestä ja sivistysvaltiosta erosi jyrkästi
keskustelijoiden välillä.
- Tieteestä, yliopistoista ja koulutuksesta puhuttaessa
tutkijat sekä opiskelijat puhuivat sivistyksestä
dynaamisena, muokkautuvana konstruktiona, jonka
ytimessä on kriittisyys, uteliaisuus ja moninäkökulmaisuus.
Katseen suunta oli tulevaisuudessa. Oikeistopopulistisissa
julkaisuissa taas haikailtiin vanhan kunnon sivistyksen
perään. Tästä näkökulmasta katsottuna sivistystä uhkasi
woke-kulttuuri ja vasemmistoideologia, joiden nähtiin
tunkeutuvan kouluihin ja yliopistoihin, sivistyksen
airueisiin ja kehtoihin. Tällöin katsottiin ikään kuin ajassa
taaksepäin. Keskustelua leimasi myös näkemys
politisoitumisesta: se minkä katsottiin tukevan omia
näkemyksiä ja arvoja, ei nähty poliittisena.
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Toimituksellinen media
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Viestinnälliset löydökset
Toimituksellinen media
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Osumamäärät ja vaikuttavuus – toimituksellinen
Joulukuu 2021:
media
Helmikuu 2022: ”sivistynyt
elämänkatsomusoppi ja
Lokakuu 2021: kulttuurirahojen
leikkaukset, Veikkaus-varat ja
kulttuuri, Afrikan tähti -kohu

yleissivistys, Esko Valtaoja,
koronarokotukset ja yleissivistys

”…Sitran
tulevaisuudentutkija Mikko
Dufva on huomannut
heikkoja signaaleja, jotka
saattavat ennustaa
maaseudun elpymistä…”
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maailma vs. barbaariset
hyökkääjät” Ukrainassa

Vaikuttavimmat verkkomediat
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Ketkä keskustelevat sivistyksestä? –
toimituksellinen media
Ketkä keskustelevat sivistyksestä
Koko aineisto
sivistysporvari
eriarvoisuus
sivistynyt maailma
länsimainen sivistys
sivistys ihanteena
laaja sivistyskäsitys
demokratian tila
sivistys perusoikeutena
tiede&taide
koulutus
sivistysvaltio
sivistyksen määritelmä
yleissivistys
0%

10 %

20 %
tutkija

30 %
poliitikko

media

40 %
kulttuuri

50 %
kansalainen

22

60 %
järjestö

liike-elämä

70 %
opettaja

80 %

90 %

100 %

Teemojen jakautuminen
aineistossa
Toimituksellinen media

23

Teemojen jakautuminen toimituksellisen median
aineistossa
- Osumamäärällisesti
tarkasteltuna
merkittävimmät teemat
olivat Yleissivistys,
Sivistyksen määritelmä,
Sivistysvaltio, Koulutus
sekä Tiede ja Taide.
- Huoli yleissivistyksen
tasosta ja sen
ylläpitämisestä näkyi
erityisesti pääkirjoituksissa
median näkökulmana ja
mielipidekirjoituksissa
aiheesta huolehtivat
opetusalan ammattilaiset.
Yleissivistys liittyi usein
kulttuuripalveluiden
saatavuudesta käytyyn
keskusteluun (esim. kirjasto
ja esittävät taiteet).

- Vaikuttavuudeltaan eli reaktiomäärältään
merkittävimmät teemat olivat taas Sivistyksen
määritelmä, Sivistysvaltio, Yleissivistys,
Koulutus ja Demokratian tila.

n=1281
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n=216,4k

Volyymipiikit toimituksellisen median aineistossa
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Kvalitatiiviset löydökset
teemoittain
Toimituksellinen media
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Yleissivistys – toimituksellinen media
Yleissivistys yhdistyi suomalaisessa keskustelussa useimmiten lukemiseen ja lukutaitoon, sen symboleina kirjat ja kirjastot. Yleissivistyksen
nähtiin olevan ansio, joka perustuu usein jo kotona opittuihin ylisukupolvisiin arvoihin. Yleissivistys on tavoiteltavaa ja se on jokaisen
opittavissa ja hankittavissa. Toisaalta yleissivistys voi olla eriarvoistavaa: sivistyksen omaksumiseen on saatava ympäristön ja läheisten
kannustusta ja tukea.
Kirjailija Juha Itkonen nosti Annan kolumnissa näkökulmia kulttuurista, joka hänen mukaansa takaa sivistyksen ja yhteiskuntarauhan.
Kulttuuria on se, että kansalaisten lukutaito on riittävällä tasolla ja ihmiset osaavat erottaa faktat salaliittoteorioista. Uhkaksi yleissivistykselle
nähtiin esimerkiksi lukutaidon eriytyminen, jolloin lukeminen muuttuu hyväosaisten huviksi. Sen myötä vähenee yhteiskuntalukutaito – eli
ymmärrys vallasta ja vallalla olevista järjestyksistä. Nykyään ja tulevaisuudessa väärän tiedon tunnistamisen taidot kytkeytyvät lukutaitoon ja
kriittisen ajattelun taitoihin, muistutti äidinkielen lehtori Katariina Knuutinen Kotus-lehdessä. Kansallisen lukutaitostrategian visiona on
Suomi – maailman lukutaitoisin maa 2030. Tähän visioon sisältyy myös taito suunnistaa väärän ja oikean tiedon viidakossa.

Teemu Keskisarja muistutti, että jo isonvihan aikaan 1710-luvulla Pälkäneellä oli mielessä lasten lukutaito ja painokoneella painettiin lasten
aapinen. Ilta-Sanomissa pohdittiin, mihin sivistysmaa Suomessa joutuvat kotien miljoonat kirjat, kun ne on luettu.
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Yleissivistys – toimituksellinen media
Yleissivistyksestä toimituksellisessa mediassa puhui todennäköisimmin median edustaja, joka halusi nostaa laadukkaan journalismin ja
vastuullisen median roolia myös kansalaisten yleissivistyksen ylläpitäjänä. Suomalaisille tärkeä sivistyksen ja tiedon lähde oli aineiston
mukaan Yleisradio. Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila näki Ylen tärkeänä tehtävänä olla merkityksellinen tiedonvälittäjä
sekä sivistyksen ja viihtymisen lähde nuorille. Ilta-Sanomien journalistipalkinnon saanut toimittaja Suvi Kerttulan ansioksi
palkintoraadin kommenteissa mainittiin hänen erinomainen yleissivistyksensä. Kerttula itse kertoi saaneensa yleissivistyksensä
kotikasvatuksensa ansiosta.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopulla nosti otsikoihin uusia asiantuntijoita ja uudeksi yhteiskunnalliseksi uhaksi nousi
informaatiovaikuttaminen. Tavallisten ihmisten on osattava erottaa oikeat asiantuntijat ja aito asiantuntijuus väärästä. Tutkija Teppo
Mattson totesi Tiede-lehden blogissa, että oikeiden asiantuntijoiden kuuntelua helpottaisi yleissivistynyt kansa, joka käsittäisi, mitkä
asiat yleensä ovat ennustettavia. Luotettava, eli arvausta parempi asiantuntija on tyypillisesti itsekriittinen, avoin uudelle tiedolle,
ideologisesti sitoutumaton, joustava, mielistelemätön, varovainen mutta täsmällinen ja hallitsee laajat yleistiedot, Mattson listasi.
Esimerkkinä kaikille tutuksi tulleesta asiantuntijasta Yle esitteli Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan, joka kertoi tiedon
jakamisen omaksi sivistykselliseksi tehtäväkseen.
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Sivistyksen määritelmä – toimituksellinen media
Sivistyskeskustelussa oli usein tapana osoittaa jotakin sivistyneeksi ja toista sivistymättömäksi esittämättä sen konkreettisempia ominaisuuksia
tai taitoja, jotka tällaisiin päätelmiin okivat johtaneet. Sivistyneistö yleisesti ottaen tarkoitti sitä kansanosaa, joka haluaa asettaa yhteisen edun
vaalimiseen arvomaailmassaan etusijalle. Kun keskustelu kallistui elitismiin ja eliitin aseman turvaamiseen, sivistyneistö -termi vaihdettiin usein
astetta värittyneempään älymystöön. Sivistynyt ihminen ei aseta itseään muiden yläpuolelle, älymystön edustaja syyllistyy sellaiseen
todennäköisemmin.
Ukrainan sota nosti julkiseen keskusteluun myös näkökulmia siitä, mikä on sivistynyttä ja mikä on sivistyneisyyden vastakohta. Ulkopoliittisen
instituutin johtaja Mika Aaltola etsi selityksiä konfliktien kärjistymiselle jo ennen Ukrainan sodan alkamista George Orwellin ajatuksista
älykköjen tekopyhyydestä: ”Voimme olla korkeasti sivistyneitä vain, jos toiset vähemmän sivistyneet ovat valmiita suojelemaan ja ruokkimaan
meitä”. Samantapaisia ajatuksia esitti aikoinaan poliitikko Winston Churchill.
Ukrainan sota sai julkisessa keskustelussa sivistysmittarit värähtelemään. Hyökkäyssodan aloittaminen merkitsi sivistyneiden pelisääntöjen
hylkäämistä kansainvälisessä politiikassa ja diplomatiassa. Ukrainan tilanne kiihdytti myös suomalaista Nato-keskustelua. Kommentoijien
mukaan Nato-keskustelua pitäisi muun muassa käydä sivistyneesti, niin että takinkääntöönkin jää tilaa. Uuden tiedon ja paremman tiedon
tullessa ei ole moraalitonta kääntää takkia.
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Sivistyksen määritelmä – toimituksellinen media
Sivistynyt/sivistymätön -jakauma erottui syksyn 2021 aikana koronarokotteista käytävässä keskustelussa. Julkisessa keskustelussa
esiintyvät asiantuntijatahot esittivät rokotteista varsin yhtenäistä tarinaa, jota media yhtenä rintamana toisti. Tuomas Peltomäki pohti asiaa
kolumnissaan ja totesi, että kun yhteiskunnassa käydään harmonista keskustelua yhdellä nuotilla, muut keskustelut kuulostavat riitasointuiselta
ja jotenkin epäilyttävältä. Tämän keskustelun ulkopuolelle jäivät rokotekriittiset, jotka leimautuivat sivistymättömäksi ”hörhöiksi” jääden
keskustelun ulkopuolelle. Sivistyneistö esittää sivistyneitä näkökulmia, jotka toimivat yhteiseksi eduksi ja sen ulkopuolella oleva keskustelu
katsotaan sivistymättömäksi.
Sivistyksen määritelmistä keskusteltaessa äänessä olivat useimmin tutkijat, poliitikot, median edustajat ja kulttuuriväki sekä kansalaiset
yleisönosastoissa melko tasapuolisesti. Kenenkään määritelmät eivät ylivoimaisesti nousseet toisten näkökulmien yläpuolelle.
Apu-lehti julkaisi henkilöjutun toimittaja ja tietokirjailija Julia Thurénista. Toimittaja asetti ensimmäisestä lauseesta alkaen koulutuksen ja
sivistyksen vastakohdiksi rahalle ja kuluttamiselle. Seida Sohrabi pohti kolumnissaan epämukavia mielipiteitä ja sitä, pitääkö niitä sietää.
Jokainen argumentti pitää saada altistaa kritiikille. Ymmärtäminen on eri asia kuin hyväksyminen. Sohrabi totesi, että avaramielisyys sivistää ja
empatia pehmentää.
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Sivistysvaltio – toimituksellinen media
Sivistynyt yhteiskunta on turvallinen, rauhaan pyrkivä ja kulttuurimyönteinen. Paavo Haavikko herätti aikanaan kipinöivää keskustelua
tässä ”korkeakoulutetussa, mutta sivistymättömässä maassa”. Haavikko kritisoi lempiaiheitaan eli suomalaista konsensusta ja
propagandaa sekä kaikkialle levinnyttä opportunismia ja pikkuporvarillisuutta. Haavikko ei edustanut millään muotoa valtavirtaa,
vaikka oli yksi Suomen kansainvälisesti tunnustetuimmista ja käännetyimmistä kirjailijoista. Mikko Alatalo vieraili autioituneessa
kotitalossaan Kiimingissä Anna-lehden artikkelissa. Paljon keskustelua herättäneessä artikkelissa todettiin, että Suomi maksoi noususta
sivistysvaltioksi maaseudun autioitumisella ja ihmisten yksinäisyydellä.
Koronarokotukset koettelivat kansalaisten käsityksiä sivistyksen rajoista. Sivistysvaltio pitää lujasti kiinni kansalaistensa
perusoikeuksista ja yksilönvapauksista. Sivistysvaltiossa on myös tapana kunnioittaa sääntöjä ja lakeja. Toimittaja Sanna Ukkola totesi
kolumnissaan, että sivistynyt länsimaa ei pakota kansalaisia ottamaan rokotteita. Ukkolan mukaan Suomen ei pidä luopua
perusarvoistaan pienen, rokotteista ”periaatteen takia kieltäytyvän hörhöporukan takia”.

31

Sivistysvaltio – toimituksellinen media
Kun tavallisilta kansalaisilta kysyttiin mielipidettä sivistysvaltion käsitteestä, useimmin kuultu vastaus oli, että sivistynyt yhteiskunta
pitää huolta heikommistaan: vanhuksista, sairaista ja lapsista. Sivistysvaltion rajoista käydyssä keskustelussa kansalaiset olivatkin
useimmin äänessä. Sivistysvaltio olikin vakiosanastoa poliitikkojen retoriikassa, etenkin vaalien ollessa ajankohtaiset. Poliitikot ovat
toiseksi ahkerimmin antamassa määritelmiä sivistysvaltiolle. Julkisen keskustelun perusteella voikin esittää arvion, että sivistysvaltion
tärkein mittari on se, miten se huolehtii, tai ei huolehdi, heikoimmistaan.
Sivistysvaltioon katsottiin myös kuuluvan eläinten hyvä kohtelu. Kansalaiskeskustelua aiheesta herättivät muun muassa
pienpetorautojen käyttö metsästyksessä. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla todettiin, että pyyntirautojen käyttö ei kuulu
sivistysvaltioon.
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Koulutus – toimituksellinen media
Sivistys ja koulutus olivat julkisessa keskustelussa merkitykseltään toisiaan usein hyvin lähellä, vaikka ensimmäistä voitaisiinkin pitää
osin tuloksena toisesta. Sivistyksen ei myöskään katsottu rajautuvan koulujen ja oppilaitosten seinien sisään, vaan sen nähtiin
käsittävän myös kulttuuripalveluja laajemmassa mittakaavassa julkisten sivistyspalvelujen muodossa.
Yliopistojen kohdalla tulevaisuudennäkymät eivät olleet kovinkaan positiiviset, kun puhuttiin akateemisen tutkimuksen tilasta.
Jaakko Lyytinen totesi artikkelissaan, että yliopistolaissa puhutaan vapaan tutkimuksen ja sivistyksen edistämisestä, opiskelijoiden
kasvattamisesta palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa sekä vuorovaikutuksesta muun yhteiskunnan kanssa. Yliopistolaisten mukaan
lain ylevät sanat ovat kuolleita kirjaimia. Vapaus on vaihtunut kontrolliin. Poliittinen ja taloudellinen ohjailu on arkea. Samoilla
linjoilla oli sosiologian ja kulttuurihistorian dosentti Jari Ehrnrooth Yle.fi:n kolumnissaan. Uhka akateemiselle tutkimukselle on sen
asettaminen palvelemaan tuotantoa ja talouskasvua. Tällaisen hyötyajattelun syyksi Ehrnrooth nimeää ”likinäköisten
talousliberaalien sivistymättömyyden”. Suurin uhka on kuitenkin massayliopisto, joka avaa ovensa mahdollisimman monelle
perustelunaan tasa-arvo, työelämän koulutustarpeet ja demokratian sivistysvaatimukset.

33

Koulutus – toimituksellinen media
Tutkimusjakson aikana käytiin ensimmäiset maakuntavaalit, jotka nostivat keskusteluun kuntien korostuneen rooliin sivistyspalvelujen
ylläpitäjänä, kun sotepalvelut siirtyvät maakunnallisten organisaatioiden vastuulle. Poliittisella tasolla koulutuksen odotettiin nousevan
korkeammalla kuntien prioriteettilistalla ja kuntapäättäjien odotettiin olevan halukkaampia investoimaan koulutuspalveluihin ja
sivistykseen.
Koulutuksesta sivistyksen yhteydessä keskusteli toimituksellisessa mediassa todennäköisimmin opettajakunnan edustaja ja toiseksi
useimmiten aiheesta esitti näkemyksensä poliitikot. Tutkijoiden ääni ei sitä vastoin ollut niin usein esillä kuin voisi odottaa, toisaalta
muutaman akateemisen maailman edustajan näkemykset herättivät kuitenkin vilkasta keskustelua.

tutkija

0%

poliitikko

10 %

20 %

media

30 %

40 %

kulttuuri
kansalainen

50 %

34

järjestö

opettaja

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tiede ja taide – toimituksellinen media
Lokakuussa 2021 keskusteltiin vilkkaasti tieteen ja taiteen rahoituksesta. Huolta ja kommentteja herätti etenkin taiteen ja tieteen rahoituksen
kytkökset Veikkauksen tuottoihin. Tieteestä ja taiteesta sivistyskeskustelussa kommentoivat useimmiten kulttuurielämän edustajat ja poliitikot.
Rahoitus oli tässä keskustelussa hallitseva teema.
Uhanalaisten tieteenalojen listalla oli muun muassa teatteritieteen pääaineopintojen kohtalo Helsingin yliopistossa. Leikkauksiin jouduttiin, kun
korona lovesi Veikkauksen voittoja ankaralla kädellä. Muun muassa Sivistystyönantajat vaati, että Suomen Akatemian rahoituksen kytky
rahapelituottoihin on katkaistava. Rahoitus on siirrettävä kokonaisuudessaan osaksi budjettiperusteisia tutkimusmäärärahoja.
OAJ:n asiantuntijat viittasivat liiton blogissa eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintöön, joka otti kantaa valtioneuvoston koulutuspoliittiseen
selontekoon. Mietinnön mukaan selonteko määrittelee sivistyksen kapeana ja liiaksi yhteiskunnan teknisistä tarpeista määrittyvänä.
Valiokunnan mukana sivistys on osa ihmisyyttä siinä, missä esimerkiksi ihmisoikeudet määrittävät demokratiaa. Tieteen vapaus ja yliopistojen
vapaus ovat yhteiskunnan syviä arvoja. Koko väestön läpäisevässä koulutuksessa tiivistyy valtava määrä tieteellistä tietoa ja jonkun on se tieto ja
ymmärrys tuotettava, Tieteentekijöiden edustajat muistuttivat. Vihreiden nuorten opiskelijoiden puheenjohtajat korostivat kannanotossaan sitä,
että Suomen ainoa kilpailuvaltti kansainvälisesti on laadukas koulutus ja sivistys, joihin on uskallettava myös investoida pitkäkestoisesti.
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Tiede ja taide – toimituksellinen media
Tiede ja taide -teemasta keskusteltaessa poliitikkojen ohella äänessä olivat kulttuurielämän edustajat. Taiteen valtionpalkinnot jaettiin
marraskuussa, mikä nosti sivistysaiheet yleiseen keskusteluun. Koronarokotuksista käyty keskustelu herätti etenkin poliittista
pohdintaa tieteen arvostuksesta yhteiskunnassa.
Forum Artis -yhteistyöjärjestön edustajat Hanna Kosonen ja Virpi Hämeen-Anttila kirjoittivat Helsingin Sanomissa taiteen ja tieteen
ekosysteemistä, joka kärsii, jos osa aloista rampautuu. He vetosivat poliittisiin päättäjiin toteamalla, että jos suomalainen sivistys
rapautuu, maasta tulee valtavirtoja myötäilevä, kasvoton provinssi.
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Sivistys perusoikeutena – toimituksellinen
media
Afganistanin naisten oikeudet kokivat katastrofaalisen takaiskun, kun talebanit nousivat uudelleen valtaan. Tytöiltä riistettiin oikeus
koulutukseen ja naisilta oikeus sosiaaliseen elämään. Syyskuussa uutisoitiin, että Suomi järjesti Al-Holin leirillä oleville
suomalaislapsille etäkoulua. Syy tähän oli se, että ulkoministeriössä katsottiin perustuslain edellyttävän opetuksen järjestämistä. Kirkko
ja kaupunki –lehdenpääkirjoituksessa päätoimittaja Jaakko Heinimäki totesi, että rauha ei ole vain sodan poissaoloa. Se on olosuhde,
jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja jossa toteutuvat ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet.
Kun korona peruutti kulttuuritapahtumat, kirjastot ovat tarjonneet kulttuuria ja virikkeitä. Kävijämäärät ja etenkin lainausmäärät
nousivat poikkeusaikana. Kirjastopalvelut ovat sivistyksellinen perusoikeus, muistutti Seinäjoen kirjastotoimenjohtaja. Äidinkielten
opettajain liitto korosti lukutaidon merkitystä jakamattomana kansalaisoikeutena. Lukemisen edistäminen on koko yhteiskunnan
kollektiivisena vastuuna.
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Sivistys perusoikeutena – toimituksellinen
media
Marraskuussa vietetään lapsen oikeuksien päivää. Helsingin Sanomien kolumnissa muistutettiin, että sopimus takaa lapsille oikeuden
ilmaista vapaasti mielipiteensä. On tärkeää ymmärtää, että tämä oikeus sisältää myös vapauden hakea ja vastaanottaa tietoa.
Tiedotusvälineet ja kirjallisuus ovat tärkeitä lapsen sosiaaliselle ja sivistykselliselle kehitykselle.
Savon Sanomien itsenäisyyspäivän pääkirjoituksessa todettiin, että suomalaisen yhteiskunnan menestystarinan taustalla on
yhtenäisyys. Myönteistä kehitystä on tukenut ennen kaikkea yhteinen ymmärrys koulutuksen ja sivistyksen arvosta.
Jakson aikana keskusteltiin siitä, että kirkkoon kuuluvat koululaiset eivät voi opiskella koulussa elämänkatsomustietoa, kun
uskontokuntiin kuulumaton voi sen sijaan vapaasti valita uskonnon tai elämänkatsomustiedon. Monien mielestä tämä on lapsen
oikeuksien sopimuksen vastaista.
Sivistyksellisistä oikeuksista keskustelivat useimmiten eri järjestöjen edustajat ja politiiset päättäjät.
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Demokratian tila – toimituksellinen media
Demokratian tilasta sivistysnäkökulmasta katsottuna näytti aineiston perusteella eniten olevan huolissaan media. Ylen toimitusjohtaja Merja-YläAnttila sanoi Ylen 95-vuotisseminaarissa, että Yleisradion tehtävät valistuksen, sivistyksen ja isänmaallisuuden levittäjänä Suomessa on ollut
varsin merkityksellistä. Julkisen palvelun perustehtävä on ollut rakentaa demokratiaa ja kulttuuria. Toimittaja Heidi Malin pohti laajan sivistyksen
tuomaa arvoa yhteiskunnalle Esalaisessa. Kouluissa yleissivistäviä aineita on jo vuosia vähennetty teknologiateollisuuden ahkeran lobbaamisen
seurauksena. Malin muistuttaa kuitenkin siitä, että jos ainoa työväline on vasara, alkavat kaikki ongelmat näyttää nauloilta.
Akateemisessa maailmassa oltiin myös huolissaan demokratian tilasta. Sivistyksen katsottiin olevan keino turvallisuuden lisäämiseen. Johtavana
ajatuksena tutkijoiden näkökulmasta oli tutkimuksen vapauden ja tieteen autonomian turvaaminen, jotta vakaa ja demokraattinen yhteiskunta voi
säilyä. Kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll kirjoitti, että sivistys on paras ase terrorismilta suojautumiseen. Kriisien
ennaltaehkäisyn rinnalla yhtä tärkeä asia on kyky toimia kriisien aikana ja toipua nopeasti niistä. Resilienssin merkitys lisääntyy. Sivistys ja
koulutus on tehnyt Suomesta paitsi maailman onnellisimman myös turvallisimman kansan. Sosiologian ja kulttuurihistorian dosentti Jari
Ehrnrooth totesi Ylen kolumnissaan, että tieteen ja taiteen vapaus taataan perustuslaissa, mutta asetelma kääntyi päälaelleen, kun uusi
yliopistolaki toi yhtälöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tämä voi pahimmillaan alistaa tiedeyliopistot talouselämän ja hyvinvointivaltion
palvelulaitoksiksi. Taloudellinen hyötyajattelu liittyen akateemiseen tutkimukseen tulee Ehrnroothin mukaan usein poliittisen kartan oikealta
laidalta ja sen syynä on talousliberaalien sivistymättömyys.
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Demokratian tila – toimituksellinen media
Tiukka hyödyn tavoittelu, populistinen politiikka ja samanmielisten poterot sosiaalisessa mediassa rapauttavat sivistystä, totesivat
kirjailija Laura Lindstedt ja akatemiatutkija Timo Miettinen Keskusteluja Kryptassa –sivistyskeskustelussa. Sivistys on
elämänmittainen projekti, sivistykseen kuuluu äärettömyys. Pohjoismaissa ajatellaan, että sivistys kuuluu kaikille. Työväenluokalla on
ollut oikeus oppia, tietää oikeuksistaan ja nauttia taiteesta. Tämän vuoksi Suomessa ei ole Yhdysvaltojen sosiaalisia ongelmia ja
eriytynyttä kansalaisyhteiskuntaa.
Kansainvälinen demokratiainstituutti IDEAn marraskuussa julkaistussa raportissa todettiin, että maailmassa on vahvoja demokratioita,
mukaan lukien Suomi enää 21. Tietokirjailija Leif Sundström pitää vahvimpina aseina diktatuureja vastaan ihmisten korkeaa
koulutustasoa, sivistystä, kirjallista kulttuuria ja demokraattista perinnettä. Tosin esimerkiksi Saksa oli aikoinaan kulttuurivaltio, joka
vajosi barbarismiin hetkessä.
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Laaja sivistyskäsitys – toimituksellinen
media
Uusiouutiset ruoti artikkelissaan suomalaisten luontosuhdetta Sitran julkaisujen perusteella. Artikkelissa nostettiin esiin näkökulma, jonka
mukaan ihmisen jalustalle nostava länsimäinen sivistyskäsitys on vahvasti ihmiskeskeinen ja ihmistä ja luontoa erottava. Tämä voi olla yksi syy
vallitsevaan ekologiseen kestävyyskriisiin. Kestävyyskriisi on myös ihmisen identiteettikriisi.
Lukion maantieteen ja biologian lehtori Sari Tikkanen kirjoitti kolumnissaan viheliäisistä ongelmista ja siteerasi Sitran Sanna Rekolaa, jonka
mukaan sivistys on tärkeässä roolissa viheliäisten ongelmien ratkaisussa muutostarpeen hyväksymisessä ja uusien merkityksellisten ihanteiden
kokoamisessa.
Ylen sivuilla pohdittiin ekososiaalista sivistystä, joka kääntää arvohierarkiamme niin, että ekologiset arvot ovat ensisijaisia. Taloudelliset arvot
ovat hierarkiassa vasta kolmantena, sen edellä on vielä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tutkija Raisa Fosterin mukaan tutkimuksen alalla
ollaan havahtumassa siihen, että asiat ja päätökset ovat kytköksissä toisiinsa.
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Sivistys ihanteena – toimituksellinen media
Tulevaisuudentutkija Tuomas Kuhmonen, Vesannon kunnanvaltuuston ja elinvoimaryhmän puheenjohtaja uskoi vahvasti siihen, että sivistys
on ollut ja tulee olemaan suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Kuhmonen uskoo vahvasti maaseudun tulevaisuuteen sivistyksen kautta.
Kansansivistys ja koulutustaso ovat jo erittäin hyviä ja Kuhmonen haluaakin keskittyä kolmeen isoon teemaan valistamisen ja ajattelun
avartamisen kautta: fossiilitaloudesta luopuminen, tulevaisuudenuskon ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä tulevaisuuskeskusteluun
osallistuminen.
Helsingin Sanomien mielipideosastolla joukko vaikuttajia nosti esiin sivistyksen tärkeyden, kun varaudumme seuraavaan pandemiaan. He
muistuttivat, että Suomi on kehittynyt yhdestä maailman köyhimmistä valtioista yhdeksi menestyneimmistä uskomalla sivistykseen.
Kirjoittajien mukaan sivistystä ei pidä ajatella juhlavana terminä, vaan se on osa arkea. Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää
huolta toisistamme ja ympäristöstämme.
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Länsimainen sivistys – toimituksellinen
media
Länsimainen sivistys joutui usein kritiikin kohteeksi, kun etsittiin syitä maailmassa vallitseville epäoikeudenmukaisuuksille.
Lännenelokuvia kehotettiin katsomaan niin, että ne kontekstualisoidaan ja mukana pidetään ripaus kriittistä näkökulmaa. Läntisen
”sivistyksen” on aika tunnistaa vahingolliset arkkityyppinsä ja lännenelokuvien yhteys kolonialismin historiaan ja nykytilaan.
Uudelleenarvioinnin kohteeksi joutuivat myös muun muassa Enid Blytonin kirjat. Kotimaisesta historiasta nostettiin esiin
arkkityyppejä, kun muistutettiin, että Petsamon siirtyessä Suomelle Tarton rauhassa vuonna 1920, osa petsamolaisista koki, että
suomalaisviranomaisille heidän arkensa näyttäytyi alkukantaisena elämänmuotona ja petsamolaisia oli syytä sivistää.
Länsimainen sivistyksen edustajana europatriarkaalinen valkoinen heteromies tarjoutuu usein pääviholliseksi, kun yhteiskunnasta
etsitään sortavia rakenteita. Toisaalta taas yksilön vapaudet on parasta, mitä länsimainen sivistys on jokaiselle kyennyt oikeusvaltion
vahvoin säännöksin takaamaan. Olympialaisten alla lukuisat urheilijat nostivat esiin Kiinan ihmisoikeustilanteensa ja olympialiikkeen
arvot. Jääkiekkoilija Aapeli Räsänen sanoi, että urheilijat voivat ottaa kantaa ja nostaa esiin epäkohtia, mutta heitä ei voi siihen
velvoittaa. Räsänen totesi myös olevan etuoikeutettu, sillä hän on syntynyt Suomen kaltaiseen länsimaalaiseen sivistysvaltioon
valkoiseksi mieheksi. Hänellä on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa asioihin.
Tutkimusjakson aikana länsimainen sivistys ehti kuitenkin saada toisenlaisia sävyjä julkisessa keskustelussa. Syynä tähän oli Venäjän
barbaariseksi nimetty hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022.
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Länsimainen sivistys – toimituksellinen
media
Länsimaista sivistystä tarkasteltiin usein historian näkökulmasta. Aiheesta keskustelivat useimmiten tutkijat ja jonkin verran
kulttuurimaailmaa kommentoivat henkilöt.
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Sivistynyt maailma – toimituksellinen media
Helmikuussa sodan saavuttua Eurooppaan sivistysvaltion ja sivistyneen yhteiskunnan vastakohdaksi ilmestyi suomalaiseen
valtamediaan yhtäkkiä irrationaalinen ja barbaarinen Venäjä ja sen hullu johtaja Putin. Mediassa ei säästelty kuvaavia adjektiiveja.
Lehdissä kerrottiin, että on kyse barbaarista, kun johtaja hoitaa entisen suurvallan itsetunto-ongelmia järjen sijasta tunteella ja terapian
sijaista tappamisella.

Sotauutisten myötä retoriikkaan ilmestyi sivistynyt maailma, joka pitää sisällään kaikki sotaa vastustavat maat joka puolella maailmaa.
Sivistyksen vastakohdaksi nousi barbarismi, raakalaisuus. Sota katsotaan osaksi mennyttä maailmaa, jolle ei ole sijaa uudessa
modernissa ja sivistyneessä maailmassa. Sotiminen nähdään sivistymättömänä tapana välien selvittelyyn. 1990-lukulainen idealistinen
optimismi, joka ammensi ihmiskunnan uudenlaiseksi uskotusta keskinäisriippuvuudesta ja karttuneesta sivistyksestä koki vakavan
kolauksen. Sivistynyt maailma joutui Putinin ja Venäjän hämmentävän käytöksen seurauksena uuden kysymyksen eteen: miten
reagoida käytökseen, joka tulee täysin toisenlaiselta planeetalta?
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Eriarvoisuus – toimituksellinen media
Eriarvoisuus sivistyksellisestä näkökulmasta konkretisoitui tutkimusjaksolla uutisiin, joiden mukaan Al-Holin leirillä oleville
suomalasilapsille järjestettiin etäkoulua, koska Suomessa sen katsottiin kuuluvan heidän perusoikeuksiinsa. Afghanistanin kärjistynyt
tilanne nosti esiin naisten huonontuneen aseman, jossa heiltä kiellettiin muun muassa koulutus.
Tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien turvaaminen vaatii uudistusta korkeakoulujen pääsykoejärjestelmään. Paine menestyä
opinnoissa ja tehdä varhaisessa vaiheessa oikeita ratkaisuja on johtanut tilanteeseen, jossa oppimisen itseisarvo väistyy optimoinnin
tieltä. Tämä on uhka sekä koulutukselliselle tasa-arvolle että sivistykselle, todettiin Vihreiden nettisivuilla. Keskustaopiskelijat
peräänkuuluttivat alueellista tasa-arvoa sivistyspääoman jakautumiseen. Ratkaisuna he esittivät alueellista opintolainahyvitystä, jonka
tavoitteena on estää ihmisten ja alueiden välinen polarisoituminen ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus myös suurten
kaupunkien ulkopuolella.
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Sivistysporvari – toimituksellinen media
Sivistysporvarin käsite nousi keskusteluun, kun keskusteltiin esimerkiksi koulutusmäärärahojen leikkauksista. Taiteilija Harri Kivi
kehotti Helsingin Sanomissa julkaisussa syntymäpäivähaastattelussaan sivistysporvareita heräämään. Valtio on kulttuurin kivijalka,
mutta yrityksillä on oltava sekä eettiset että kulttuuriset arvot.
Sivistysporvari ei aina kuitenkaan ollut negatiivisesti mielletty nimitys: sivistysporvari voi olla kulttuuriin ja taiteeseen myönteisesti
suhtautuva hyväosaisen kansanosan edustaja, kuten Pekka Saurin vanhemmat.
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Talous – toimituksellinen media
Talouselämän näkökulmasta sivistyksen ja koulutuksen tehtävä on tuottaa oikeanlaisia osaajia työelämän tarpeisiin. Kauppalehden kolumnissa
Kaija Ahtela ehdotti ratkaisuksi tiedeyliopistojen perustamista. Monen yrityksen tarpeet tulevat mainiosti tyydytetyiksi kanditason osaamisella.
Tiedeyliopistot voisivat keskittyä tieteeseen ja tutkimukseen ja ne voisivat toteuttaa sivistysyliopistotehtävää. Osaavan työvoiman saatavuudesta
olivat huolissaan myös muun muassa eteläpohjalaiset yritykset. Koulutusvajeesta ja maakunnan alhaisesta koulutustasosta puhutaan jo ”kriittisenä
pullonkaulana”. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI:n uusi puheenjohtaja Jukka Kola totesi nimityksensä yhteydessä, että Suomen
kilpailukyky turvataan johdonmukaisella tiede-, korkeakoulutus- ja sivistyspolitiikalla.

Monikulttuurisuus – toimituksellinen media
Lokakuussa mediassa puitiin Afrikan tähti –pelistä noussutta kohua, jonka pani alulle saksalainen vaihto-opiskelija tulkittuaan
fuksitapahtumassa pelin rasistiseksi ja kolonialistiseksi. Heittäytymällä peliin mukaan Helsingin yliopisto heitti sivuun omat arvonsa,
totuuden, sivistyksen, vapauden ja yhteisöllisyyden. Ilta-Sanomien kolumnissa Seida Sohrabi oli samoilla linjoilla ja kritisoi yliopiston
taipumista vaatimusten edessä. Tuomisemiskulttuuri näyttäytyi tältä osin uhkana demokratialle, tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle.
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Ympäristö – toimituksellinen media
Suomalaisten luontosuhde on käytännönläheisempi kuin monilla naapureillamme. Ihmisen ja luonnon suhdetta pohdittiin esimerkiksi Helen
Macdonaldin esseistä kertovassa artikkelissa. Macdonaldin analyysin mukaan tapamme tarkkailla luontoa tuntuu sisältävän oletuksen, että luonto
on jotain mitä katsellaan paksun ikkunalasin läpi. Suomalaisten kohdalla tilanne taitaa kuitenkin olla eri. Pääsääntöisesti emme pelkää liikkua
luonnossa tai kerätä sieltä kaikenlaista syötäväksi. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa liittyen metsien romantisointiin todettiin, että
Suomi ei olisi läntinen sivistysvaltio, jos se ei olisi hyödyntänyt metsiään.

Sivistyksen tulevaisuus – toimituksellinen media
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivillä Vaasassa viesti oli se, että vaikuttaminen tulevaisuuden kulkuun alkaa
nykyhetkestä ja yhteistoimin. Nuoret haluavat koulussa pohtia tämän hetken ajankohtaisia ongelmia. Filosofisen ”Kuka minä olen” –kysymyksen on
syrjäyttänyt ”Miten minä olen ja mikä on paikkani kosmoksessa” – kysymys. Nuorten mielestä koulussa ei puhuta ajankohtaisista ongelmista. On
helpompaa käydä läpi oppikirjojen sisältöjä kuin tarttua monimutkaisiin, ajankohtaisiin ongelmiin, joihin ei ole ratkaisua.
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Nokittelu, kampanjointi, digitalisaatio –
toimituksellinen media
Äidinkielen opettajien liiton puheenjohtaja Irene Bonsdorff nosti mielipidekirjoituksessaan esiin kysymyksen, uhkaako digi nuorten
lukutaitoa. Digin halvaannuttava vaikutus koskee kaikkia nuoria vanhempien kirjamyönteisyydestä riippumatta.
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Sosiaalinen media
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Viestinnälliset löydökset
Sosiaalinen media
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Osumamäärät ja vaikuttavuus – koko
sosiaalisen median aineisto*
Keskustelua kaavailluista
leikkauksista tieteeseen,
taiteeseen ja kulttuuriin.

Marja Sannikka
-ajankohtaisohjelma;
Jari Sarasvuon twiitti

Keskustelua mm. koronapassista

Henri Alénin twiitti

*Pylväsdiagrammi edustaa osumamääriä, kun taas viivadiagrammi osoittaa reaktioiden määrän eli vaikuttavuuden.
Vasemmalta luetaan osumamäärät ja oikealta reaktioiden määrät.
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Aktiivisimmat viestijät sosiaalisessa
mediassa
Koko aineisto

Korkean vaikuttavuuden aineisto
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Vaikuttavimmat viestijät sosiaalisessa
mediassa
Koko aineisto

Korkean vaikuttavuuden aineisto
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Demografiset huomiot sosiaalisen median
aineistosta*
Koko aineisto

*Data perustuu käyttäjien alustoille luovuttamiin tietoihin.

Korkean vaikuttavuuden aineisto
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Yleisimmät hashtagit – sosiaalinen media
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Keskusteluklusteri – sosiaalinen media
- Linkki interaktiiviseen keskusteluklusteriin,
joka käsittää Twitter-julkaisut.
- Keskusteluklusterissa on eroteltuna sosiaalisen
median vaikuttajat (influencers), jotka tuottavat
sisältöä ja vahvistajat (amplifiers), jotka jakavat
sisältöä ja kommentoivat vaikuttajien
julkaisuihin.
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Kohdennetut termihaut – sosiaalisen
median aineisto
Hakusanat ja hashtagit

09/2021 - 02/2022

H1 2019

Sydämen sivistys

493

347

Ekososiaalinen sivistys

123

64

Kansansivistys, kansansivistystyö

90

129

Yleissivistys

2200

3400

Sivistysvaltio

3600

3200

Sivistysihanne

37

52
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Teemojen jakautuminen
aineistossa
Korkean vaikuttavuuden sosiaalisen median aineisto
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Teemojen jakautuminen korkean vaikuttavuuden
sosiaalisen median aineistossa
Kun taas tarkastellaan vaikuttavuutta, eli julkaisuiden
aiheuttamien reaktioiden määrää, merkittävimmät
teemat olivat Sivistysvaltio, Sivistyksen määritelmä,
Demokratian tila, Yleissivistys ja Laaja
sivistyskäsitys.

Osumamäärällistä tarkasteltuna suurimmat teemat
olivat Sivistysvaltio, Sivistyksen määritelmä,
Yleissivistys, Koulutus sekä Tiede ja taide.

n=1610

n=142,6k
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Volyymipiikit korkean vaikuttavuuden
sosiaalisen median aineistossa

Keskustelua tiede-ja
kulttuurileikkauksista

Venäjän hyökkäyssota
Ukrainaan
Aitu2022

Marja Sannikka -show
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Vaikuttavuuspiikit korkean vaikuttavuuden
sosiaalisen median aineistossa

Marja Sannikka -ohjelma
”Sivistysvaltion pääministeri”
(tiede- ja kulttuurileikkaukset)
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Kvalitatiiviset löydökset
teemoittain
Korkean vaikuttavuuden sosiaalisen median aineisto
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Sivistysvaltio – sosiaalinen media
Aineistosta nousi vahvasti esiin keskustelu koronarokotuksista ja koronapassista sivistysvaltiossa.
Twitter-keskustelijoiden joukossa korostui näkemys siitä, etteivät hoitajien ”pakkorokotukset” kuulu
sivistysvaltioon. Tällöin sivistysvaltiosta puhuttiin ennen kaikkea vapauden ja valinnanvapauden
näkökulmasta. ”Rokotepakkoa” verrattiin verrattiin mm. totalitarististen ja fasististen valtioiden
toimintatapoihin, oikeusvaltion periaatteista irtisanoutumiseen ja ihmisoikeuksiin kajoamiseen.
Sanna Ukkolan kolumni Iltalehdessä sai aikaan pääasiassa Ukkolan ajatuksia puoltavia julkaisuja
myös sosiaalisen median puolella.
Koronapassi,
kulttuurileikkaukset

Rokotekeskustelu:
Sanna Ukkolan kolumni

Rokotekeskustelu
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Sivistysvaltio – sosiaalinen media
Toinen vahvasti esiin noussut teema oli tiedeleikkaukset, josta keskusteltiin
myös Sivistysvaltio-teeman yhteydessä. Kulttuurin, tieteen ja taiteen tuen
riippuvaisuus Veikkaus-rahoista nähtiin yleisesti sivistysvaltion vastaisena.
Useissa sosiaalisen median julkaisuissa tuotiin esiin se, miten rasismi ei kuulu
sivistysvaltioon. Eläinoikeudet ja etenkin turkistarhaus nousivat myös
keskeisiksi aiheiksi.
Riippumatta aiheesta, monesti käsitettä sivistysvaltio käytettiin sarkastisesti ja
nokittelevaan sävyyn.
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Sivistysvaltio – sosiaalinen media
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Sivistyksen määritelmä – sosiaalinen media
Kun sivistystä tai sivistyneisyyttä määriteltiin, korostui aineistossa niin yleissivistys ja koulutus
kuin laaja sivistyskäsitys empatian ja sosiaalisten taitojen noustessa esille. Sivistyksen
määritelmä -teemalla olikin rajapintaa Laaja sivistyskäsitys -teeman kanssa.
Sivistystä määriteltiin myös Akavan ja SYL:in Sivistysrintama-kampanjan ympärille
kirjoitetuissa julkaisuissa. Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten sivistystä koskevissa
määritelmissä korostui avarakatseisuus ja uteliaisuus.
Juha Hurmeen puheenvuoro;
Aitu2022

Jari Sarasvuon twiitti;
Marja Sannikka -ohjelma

Henri Alénin twiitti;
koulutus ei takaa sivistystä
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Sivistyksen määritelmä – sosiaalinen media
Keskustelussa nostettiin toistuvasti
esiin se, miten koulutus ei ole
sivistyksen tae. Samasta asiasta
twiitattiin hieman eri sanankääntein:
kaikki koulutetut eivät ole sivistyneitä
ja kaikki sivistyneet eivät ole
koulutettuja. Äänessä olivat ennen
kaikkea kansalaiset. Vaikuttavimman
julkaisun muotoili yleisvaikuttaja
Henri Alén. Aineistosta nousi siten
esiin pyrkimys haastaa perinteistä
sivistyskäsitystä, jossa sivistyneisyys
ja kouluttautuneisuus ovat tiiviisti
linkittyneitä.

Reddit-ketju: Perussuomalainen populismi ja Vihreä elitismi
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Sivistyksen määritelmä – sosiaalinen media
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Yleissivistys– sosiaalinen media
Kun tarkastelujakson aikana keskusteltiin yleissivistyksestä, aineistosta nousi
medialukutaidon merkitys, huoli nuorten sivistyksen ja lukutaidon laskusta ja
kielitaidon hupenemisesta sekä populaarikulttuurin tietämys osana
yleissivistystä. Keskustelusta ei erottunut mikään yksittäinen ryhmä, vaan
yleissivistyksestä puhuivat tasaisesti kansalaiset, tutkijat ja poliitikot.

Tutkija Silja Kosolan twiitti
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Yleissivistys– sosiaalinen media
Ympäristötietoisuus, hiilijalanjälki ja arjen kestävät valinnat
nousivat tarkastelujakson aikana selvästi esiin osana nykyajan
yleissivistystä.
Yleissivistyksestä puhuttiin verkko- ja karttavertausten kautta: tieto
jäsentyy kokonaisuuksiksi yleissivistyksen avulla.
Yleissivistys näyttäytyi kokonaisuudessaan vaalimisen arvoisena,
linkittyen näin myös Sivistys ihanteena -teemaan.
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Yleissivistys– sosiaalinen media
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Koulutus – sosiaalinen media
Keskustelu koulutuksesta oli monin paikoin yhteneväinen tiede ja taide -keskustelun
kanssa, paljon keskustelua herättäneiden tiede-, -kulttuuri ja koulutusleikkausten
nostattaen julkaisuja sosiaalisessa mediassa. Kuten tieteen kohdalla, myös koulutuksen
itseisarvoa korostettiin. Useissa julkaisuissa tuotiin esiin huoli humanististen opetuksen
jäämisestä jalkoihin, panostusten valuessa yhä enemmän yrityksen tarpeita suoraan
palveleville aloille. Myös koulutuksen saavutettavuuden puolesta puhuttiin, tässä
yhteydessä nokiteltiin usein kokoomuksen 2000-luvun puolella ajamia
koulutusleikkauksia. Koulutuksella ja eriarvoisuudella olikin yhteistä rajapintaa
sivistyskeskustelussa.
Mikä on yliopisto?
Tampere Uni, Elokapina-julisteet

Aitu2022, Sivistyksen Tilat
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Koulutus – sosiaalinen media
Koulutus-teeman sisällä keskustelua vauhditti yksittäiset kohut. Tampereen yliopiston poistettua
Elokapinan julisteet seiniltään sai aikaan julkaisuja yliopiston olemuksen luonteesta.
Kaupunginvaltuutettu ja opiskelija Noora Tapio otti kantaa asiaan, puhuen sen puolesta, että
yliopisto miellettäisiin sivistysyhteisönä koulun sijaan.

Helsingin Yliopiston ympärillä vellonut Afrikan Tähti -tapaus aiheutti sosiaalisessa mediassa
runsaasti keskustelua. Keskustelussa toistui se, miten yliopistot olivat ennen sivistyksen kehtoja,
jonka sivistyspohjaa nyt uhkaa ”sosialistinen ideologia” ja Yhdysvalloista rantautunut wokekulttuuri. Tästä näkökulmasta twiittasi mm. Helsingin kaupunginvaltuutettu Dani Niskanen.
Koulutus-teeman julkaisuissa keskustelijoina korostui myös järjestöt, kuten Aikuiskasvatusseura,
Sivista, Kansanopetusyhdistys ja Kansanvalistusseura. Myös paikallispoliitikot olivat vahvasti
esillä koulutusaiheisissa julkaisuissa
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Koulutus – sosiaalinen media
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Tiede ja taide – sosiaalinen media
Keskustelun painopiste oli osumamäärällisesti tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoituksessa ja rahoituspohjan murentumisessa Veikkaustulojen supistumisen myötä. #MinäTutkin-Twitter-kampanja tutkijoiden maalitusta vastaan ja tieteen vapauden puolesta nousi myös esiin
sosiaalisessa mediassa. Perustutkimuksen tärkeä rooli nostettiin esiin, jolloin kritisoitiin yliopistojen muuttamista innovaatiotehtaiksi.
Tieteestä ja taiteesta puhuttiin myös mm. Helsingin Yliopiston teatteritieteen kaventamisen ja Tampereen Yliopiston kaavailemat tilojen
vähennysten yhteydessä. Tieteen ja sivistyksen välineellisen arvon korostumista ja yliopistojen johtamista yritysmaailman logiikalla herätti
myös kritiikkiä. Keskustelijoissa korostuivat tutkijat, opiskelijat sekä poliitikot.
Ylen sivistävä rooli ja sivistyksen saavutettavuus nousi myös aiheena esille teeman yhteydessä.

Hallitus peruu tieteen, taiteen ja kulttuurin leikkaukset,
nk. Veikkaus-kiista
Tieteen vapaus ja monipuolisuus
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Tiede ja taide – sosiaalinen media
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Demokratian tila – sosiaalinen media
Demokratiakeskustelussa painottui huoli tieteen vapauden säilymisestä ja tieteen väheksymisen lisääntymisestä. Yleensä
tieteestä ja sivistyksestä puhuttiin rinnakkaisina konsepteina, eli sivistyksen katsottiin olevan uhattuna siinä missä
tieteenkin. Tällöin puhujien joukossa korostui tutkijat. Toisaalta aineistossa korostui myös huoli sananvapauden ja median
vapauden kaventumisesta. Tällöin sananvapaus ja medianvapaus näyttäytyivät sivistyksen ja sivistysvaltion perustana.
Näkökulma oli erityisesti esillä koronarokotteesta ja -passista puhuttaessa. Kyseisen näkökulman julkaisut olivat usein
populistisesti värittyneet.
Marja Sannikka
-ajankohtaisohjelma

Äärioikeisto ja itsenäisyyspäivä
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Demokratian tila – sosiaalinen media
Woke-kulttuuri erottautui myös omana
keskusteluaiheenaan. Julkaisuja tuli erityisesti
liittyen Marja Sannikka ajankohtaisohjelmassa käytyyn kiivaaseen
keskusteluun, jossa osapuolina olivat
toimittaja Renaz Ebrahim ja avaruustieteilijä
Esko Valtaoja. Twitter-julkaisuissa toistui
Valtaojan kuvaileminen sivistyneenä, siinä
missä Ebrahimin käyttäytyminen tuomittiin
monien suunnalta sivistymättömänä.
Keskustelijajoukosta nousi esiin viestinsä
laajalle joukolle levittävät yleisvaikuttajat,
kuten Jari Sarasvuo.
Koronarokotteiden -ja passien yhteydessä
toistui populistinen retoriikka, jonka keskiössä
oli akateemisen sivistyneistö. Sivistyneistön
tavoitteena nähtiin olevan rokotekriittisten
ulossulkeminen yhteiskunnasta.
Koronakeskusteluun siinnyt disinformaatio
herätti huolta Suomen sivistyksen tasosta ja
sen kehityksestä.
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Demokratian tila– sosiaalinen media
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Nokittelu – sosiaalinen media
Useimmiten sivistymättömyys liittyi yleissivistyksen puutteeseen tai sivistyksen tasoon. Aineistossa myös nokiteltiin nokittelua, esimerkiksi
kyseisessä Reddit-ketjussa, jossa epäsivistyneenä nähtiin poliitikkojen keskinäinen nokittelukulttuuri.
Sosiaalisessa mediassa oli myös jonkin verran puolueisiin ja kansanedustajiin kohdistunutta nokittelua, jolloin korostui perussuomalaisiin
kohdistunut nokittelu. Kokoomusta nokiteltiin ennen kaikkea sivistysporvarit-retoriikan kautta, joka erottuu muusta nokittelusta omana
erillisenä teemanaan. Kokonaisuudessaan puolueisiin ja kansanedustajiin kohdistunut nokittelu ei ollut keskiössä kyseisenä
tarkastelujaksona.

mm. Yle-vero ja Convoy-liike

Keijo Kaarisade nokittelee Ylen
sisältöä
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Nokittelu – sosiaalinen media
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Laaja sivistyskäsitys – sosiaalinen media
Sosiaalisessa mediassa Laaja sivistyskäsitys -teeman julkaisuissa toistui sivistys kriittisyytenä, empatiana,
moninäkökulmaisuutena ja sosiaalisina taitoina. Sydämen sivistyksestä puhui erityisesti Työterveyslaitoksen
asiantuntija Annukka Meronen.

Kun sivistyksestä puhuttiin laajasta näkökulmasta käsin, oli kontekstina usein koulutus, ympäristö ja luontokato
sekä keskustelu rakenteellisen rasismin purkamisesta.
Aineistossa esiintyi myös käsitteet syväsivistys, planetaarinen sivistys, ja arkisivistys. Sen sijaan ekososiaalinen
sivistys ei noussut merkittävästi esiin sosiaalisessa mediassa. Tosin, ekososiaalisen sivistyksen aiheista puhuttiin,
vaikka ei juuri kyseisellä käsitteellä.
Sitran Ihminen osana elonkirjoa
-julkaisu
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Laaja sivistyskäsitys – sosiaalinen media
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Sivistys ihanteena – sosiaalinen media
Kun aineistossa keskusteltiin sivistyksestä ihanteena, korostui huoli sivistyksen
arvostuksen laskusta. Huolestunutta keskustelua käytiin erityisesti hallituksen
kaavailemien tiede- ja koulutusleikkausten tiimoilta. Aineistossa nostettiin esiin
sivistysvihamielisyys ja sivistysviha, joiden kasvusta oli huolissaan niin tutkijat
kuin poliitikot.

SYL-seminaari

Itsenäisyyspäivä

Tiedeleikkaukset;
pienet opintosuunnat
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Sivistys ihanteena – sosiaalinen media
Kun puhuttiin sivistyksestä ihanteena, aineistossa toistui ajatus mitattavien muuttujien
painottamisesta sivistyksen ja oppimisen kustannuksella. Opiskelija ja Pirkanmaan
aluevaltuutettu Julia Sangervo puhui asiasta opiskelun kontekstissa, vasemmistoliiton Li
Andersson taas laajasta koulutuksen ja talouskasvun suhteen näkökulmasta. Vihreiden Iiris
Suomela painotti sivistyksen edistämisen olevan tärkeintä, kun pohditaan tieteen eri tehtäviä.
Julkaisuissa sivistys, oppiminen ja parempi ymmärrys näyttäytyivät itsearvollisina, lopullisina
tavoitteina, jotka ovat jääneet mitattavien ja optimoitavien muuttujien, kuten arvosanojen a
bruttokansantuotteen, varjoon.
Keskustelijoina erottui etenkin poliittisella spektrillä vasemmalle nojaavat poliitikot, kuten Iiris
Suomela, Li Andersson ja Atte Harjanne.
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Sivistys ihanteena– sosiaalinen media
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Sivistysporvari – sosiaalinen media
Kun aineistossa mainittiin sivistysporvarit tai sivistysporvarius, käytettiin käsitteitä
ironisesti ulostuloissa, joissa nokiteltiin kokoomuslaisia ja eritoten puolueen kuluneiden
vuosikymmenten aikana ajamaa koulutus- ja tiedepolitiikkaa. Myös kokoomusnuoret
olivat keskustelun kohteena, erityisesti ryhmän varjobudjetti herätti kiivasta keskustelua
Twitterissä.

Kokoomusnuorten
vaihtoehtobudjetti

Aku Ahoniemen twiitti
Otto meren ulostulosta
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Sivistysporvari – sosiaalinen media
Twitterissä tartuttiin erityisesti niihin ulostuloihin,
joissa kokoomuslaiset itse harmittelivat koulutuksen
heikentynyttä tasoa, jolloin julkaisijat katsoivat
tarkoituksenmukaiseksi muistutella puolueen itsensä
masinoimista koulutusleikkauksista hallituksessa
istuessaan.

Kaikista nokittelevimmissa julkaisuissa
kokoomuksesta puhuttiin jopa tiede- ja
sivistysvastaisena, jolloin usein nostettiin esiin
kokoomuksen liittolaisuus perussuomalaisten
kanssa.
Kokoomuspoliitikko Kimmo Sasin ulostulo
verkkouutisissa ”Suomi voi käyttää väkivaltaa
estääkseen laittoman maahanmuuton” ja Sasin
twiitti pääministeri Marinin illanvietosta herättivät
vastareaktioita sosiaalisessa mediassa, kirvoittaen
sarkastisia kommentteja Sasin sivistysporvariudesta.
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Sivistysporvari – sosiaalinen media
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Ympäristö – sosiaalinen media
Ympäristö-teeman julkaisut liittyivät ilmastokriisiin, luontokatoon ja erityisesti
metsien suojeluun. Keskustelijoina korostuivat tutkijat ja sitralaiset.
Huomionarvoista oli se, että ympäristötietoisuuden katsottiin kuuluvan jo
yleissivistykseen. Tältä osin aineistossa oli havaittavissa yleissivistykseen liitettyjen
merkitysten laajentumista, keskustelun linkittyen myös vahvasti Laaja
sivistyskäsitys -teemaan.

Sitran Ihminen osana elonkirjoa
-julkaisu

Valtteri Aaltosen twiitti
Merkityksellistä elämää etsimässä
-verkkotapahtuma
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Selviytyminen vaatii
sivistystä -artikkeli

Ympäristö – sosiaalinen media
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Länsimainen sivistys – sosiaalinen media
Länsimainen sivistys -teemalla oli yhteistä rajapintaa monikulttuurisuuskeskustelun kanssa, kun
länsimaisen sivistyksen uhkana nähtiin amerikkalainen woke-kulttuuri. Länsimaiseen sivistysvaltioon
kuulumattomana nähtiin myös Kanadan toimet koronaprotestien taltuttamisessa uutta hätätilalakia
sovellettaessa. Vapaus miellettiin sivistyneen länsimaailman kulmakivenä ja järkähtämättömänä
ytimenä.
Aineistossa esiintyi myös maahanmuutto- ja Islaminvastaista keskustelua, jolloin tehtiin eroa
sivistyneisiin länsimaihin ja julkaisijoiden mukaan ”sivistymättömiin maihin”. Toisaalta länsimaisesta
sivistyksestä puhuttiin myös erilaisesta näkökulmasta käsin, mm. tieteen ja kulttuurin arvostuksena.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan näyttäytyi hyökkäyksenä länsimaista sivistystä vastaan, ollen näin
osa Sivistynyt maailma –keskustelua.
Maahanmuuttovastaisia Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja
julkaisuja
”länsimainen sivistys”
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Länsimainen sivistys– sosiaalinen media
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Sivistynyt maailma – sosiaalinen media
Sosiaalisessa mediassa nousi alkuvuodesta
keskustelu Venäjän hyökkäyssodasta
Ukrainassa. Ukrainan katsottiin sotivan
koko sivistyneen maailman puolesta ja
Putinin Venäjän puolestaan uhkaavan koko
sivistynyttä maailmaa. Länsimaisesta
sivistyksestä puhuminen laajeni siten lähes
koko maailmaa koskevaksi, poissulkien
Venäjän ja Venäjää tukevat valtiot.
Keskustelijoiden joukossa korostuivat
kansanedustajat yli puoluerajojen.

Venäjän
hyökkäyssota
Ukrainaan
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Monikulttuurisuus – sosiaalinen media
Monikulttuurisuuskeskustelu käsitti ennen kaikkea julkaisuja
koskien rasismia ja woke-kulttuuria. Keskustelun katalysaattorina
toimi sekä Helsingin Yliopiston Afrikan tähti -tapaus että Ylen
Marja Sannikka -ajankohtaisohjelma. Valtaosassa julkaisuista
sivistymättömyyden merkkinä pidettiin n-sanan käyttöä ja
vedottiin rasististen rakenteiden purkamisen puolesta. Rasismin ei
katsottu kuuluvan sivistysvaltioon. Keskustelijoissa oli mukana
vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed ja
vihreiden viestintäsuunnittelija Iris Flinkkilä.
Aineistosta nousi esiin woke-kulttuurin mieltäminen yliopistojen,
suomalaisen sekä länsimaalaisen sivistyksen uhkana. Tätä viestiä
jakoi mm. Twitterissä vankan seuraajajoukon keränneet
yleisvaikuttajat Jari Sarasvuo ja Tuomas Enbuske. Sarasvuon
twiitti oli tarkastelujakson vaikuttavin julkaisu.

Afrikan tähti -kohu,
Helsingin Yliopisto

Marja Sannikka
-ajankohtaisohjelma

97

Eriarvoisuus – sosiaalinen media
Aineistosta nousi esiin yhdenvertaisuuden
edistäminen koulutuksen saralla, niin alueellisen
hajautuksen kuin koulutuksen saavutettavuuden
näkökulmasta. Kristiina Brunilan haastattelua
Helsingin Sanomissa jaettiin Twitterissä
kiittävään sävyyn.
Keskustaopiskelijoiden pääsihteeri Jaakko MäkiPetäjä viittasi Santeri Alkion ideologiaan koskien
yhdenvertaisuutta ja koulutusta.
Eriarvoisuusteeman yhteydessä nousi esiin
keskustalaiset kunnallispoliitikot, jotka puhuivat
alueellisen hajauttamisen merkityksestä
hashtagilla #sivistyskuuluukaikille.

Kristiina Brunila, HS-artikkeli
koulutuksen epätasa-arvoisuudesta
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Sivistys perusoikeutena – sosiaalinen media
Helsingin Sanomien pääkirjoitus herätti kritisoivia ulostuloja
Twitterissä. Artikkelia tarkasteli kriittisesti mm. Mannerheimin
Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen ja
Vasemmistoliiton lainsäädäntösihteeri Mikko Aarnio. Kyseisissä
julkaisuissa muistutettiin Suomen sitoutumisesta YK:n
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan
sopimukseen.
Vasemmistoliiton Anna Kontulan lakialoite vankien
sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta näkyi myös
Twitterissä. Aarnion mukaan Suomessa ymmärretään
puutteellisesti sivistyksellisten oikeuksien asema
ihmisoikeuksina.
Koronapandemian myötä heräsi keskustelua sivistyksellisten
oikeuksien toteutumisesta, kun kirjastoja suljettiin ja
harrastustoimintaa laitettiin tauolle.

Lakialoite vankien oikeudesta
kirjastopalveluihin
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Kampanjointi – sosiaalinen media
Kampanjoinnissa nousi puolueista esiin kokoomus, vihreät ja keskusta.
Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti ja sen sisältämät panostukset sivistykseen
näkyivät myös Twitterissä. Vihreät profiloituivat tiedepuolueena ja penäsivät
lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin. Kansanedustaja Atte Harjanne
muistutti tieteen, tutkimuksen ja sivistyksen itseisarvosta. Myös keskusta ja
keskustalaiset julkaisivat loppuvuodesta 2021 sivistyksen ja osaamisen
merkityksestä. Tiedeministeri Antti Kurvisen ja valtiovarainministeri Annika
Saarikon ulostuloihin viitattiin Twitterissä.
Aluevaalit eivät olleet merkittävästi esillä sosiaalisessa mediassa
tarkastelujakson aikana.
Vasemmistoliitto ja SDP jäivät varsin näkymättömiin tarkastelujaksolla.

Keskustan kampanjointi eduskunnan
kyselytunnilla; kokoomuksen varjobudjetti
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Sivistyksen tulevaisuus – sosiaalinen media
Kun sosiaalisen median aineistossa puhuttiin
sivistyksen tulevaisuudesta, keskustelusta erottui
keskeisinä keskustelijoina Sitra ja sitralaiset. Esillä oli
Tulevaisuustaajuus-työpaja sekä Sanna Rekolan
artikkeli sivistyksen heikoista signaaleista.
Hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta
twiittasi korkeakoulupedagogiikan seminaarista, jossa
pohdittiin sivistyksen merkitystä sekä korkeakoulun
sivistystehtävää.
Filosofian professori Panu Raatikainen vastasi toisen
Twitter-käyttäjän kysymykseen yleissivistyksen
hyödyistä, painottaen yleissivistyksen merkitystä
tiedon tuottamisen kohdentamisessa. Kun tietää mitä
ei tiedä, voidaan tutkimusta myös kohdentaa
oikeasuuntaisesti.

Sivistyksen heikot signaalit
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Talous – sosiaalinen media
Kun puhuttiin taloudesta, sivistys ja tiede näyttäytyivät Suomen taloudellisen
kilpailukyvyn peruspilareina. Toisaalta keskustelussa nostettiin vahvasti esiin myös
tieteen ja sivistyksen itseisarvo ja erillisyys talouden kentän hyveistä. Keskustelua
käytiin pitkälti kohuttujen tiedeleikkausten tiimoilta.
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Digitalisaatio – sosiaalinen media
Keskustelua digitalisaatiosta käytiin tarkastelujaksolla pitkälti
robotiikan ympärillä. Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä,
kirjoitti Twitter-julkaisussaan miten ”robotiikka on
tulevaisuuden yleissivistystä”.

Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi
Päivärinta jakoi Kuntaliiton sivistysasiantuntijan Minna
Lindbergin kommuntorget.fi –foorumille kirjoitetun julkaisun,
jossa argumentoidaan koulutuksen selkeämmän digistrategian
puolesta.
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Muita laadullisia löydöksiä – sosiaalinen
media
Sivistystä käytettiin sosiaalisessa mediassa varsin luovasti, johtaen käsitteestä uusia yhdistelmiä, etenkin politiikan kentästä
puhuttaessa. Aineistossa esiintyi esimerkiksi sivistyspuolue, sivistyspoliitikko, sivistysministeri, sivistysporvari, sivistysporvarius,
sivistyskokoomus ja sivistysimago.
Aineistossa toistui myös sivistys jonakin pinnallisena, jonka avulla peitellään sivistymättömyyttä. Sivistyssanoja katsottiin toisinaan
käytettävän tällaista tarkoitusperää varten. Pinnallisuus toistui myös, kun sivistystä verrattiin kuoreen, joka särkyy helposti. Sivistyksen
yhdistäminen onttouteen toistui myös joitain kertoja aineistossa.
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Vertailu H1 2019 aineiston kanssa
Toimituksellinen ja sosiaalinen media
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Huomioita koskien aineistojen vertailua
H1 2019 -aineisto käsittää osumat ajalta 01/2019 - 06/2019. Aineisto oli mukana Sivistys+
lähtötilakartoituksessa, joka toteutettiin vuonna 2020.
Molempia aineistoja on mielekästä tarkastella kuuden kuukauden kattavina tilannekuvina
sivistyskeskustelusta, johon vaikuttaa kyseisen jakson tapahtumat. Tämä on syytä muistaa niin
viestinnällisiä mittareita kuin laadullisia huomioita tarkasteltaessa ja vertailtaessa.

Aineistoja vertailtaessa tarkoituksenmukaista on vertailla enemmänkin keskustelun suuntien ja
painopisteiden kehittymistä, niin viestinnällisten kuin laadullisten mittareiden osalta.
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Teemat toimituksellisen median aineistossa osumamäärän
mukaan
- Pääosin toimituksellisessa
mediassa käytävän
sivistyskeskustelun näkyvimmät
teemat ovat samansuuntaisia
molemmilla vertailujaksoilla.

09/2021 - 02/2022

- Vertailujaksosta poiketen
sivistyspuheessa näkyy
useammin käsite sivistyksestä
perusoikeutena, osana
ihmisoikeuksia. Oikeus
sivistykseen nousi muun muassa
Afganistanin naisten tilanteesta
keskusteltaessa ja Al-Holin
pakolaisleirien lasten
koulunkäynnistä uutisoitaessa.
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01/2019 - 06/2019

Teemat sosiaalisen median korkean vaikuttavuuden
aineistossa osumamäärän mukaan
- Osumamäärällisesti
merkittävimmät teemat olivat
molemmilla vertailujaksoilla
lähestulkoon samat, tosin niiden
keskinäisessä järjestyksessä oli
tapahtunut muutosta.

09/2021- 02/2022

- Sivistysvaltio nousi
osumamäärällisesti suurimmaksi
teemaksi muun muassa
koronarokotekeskustelun myötä.

- Ympäristö-, Laaja sivistyskäsitys
ja Sivistys ihanteena -teemat olivat
selvästi volyymiltään
merkittävämmät teemat
loppukartoituksen
tutkimusjaksolla.
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01/2019 - 06/2019

Kuka puhuu sivistyksestä? –
toimituksellinen media
01/2019 - 06/2019
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60 %
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liike-elämä

70 %
opettaja

80 %
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100 %

Aktiivisimmat viestijät korkean vaikuttavuuden sosiaalisen
median aineistossa
01/2019 - 06/2019

09/2021 - 02/2022
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Vaikuttavimmat viestijät korkean vaikuttavuuden
sosiaalisen median aineistossa (reaktiot/julkaisut)
01/2019 - 06/2019

09/2021 - 02/2022
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Tarkastelujaksojen laadullinen vertailu –
toimituksellinen media
- Yhteisenä teemana kahden tutkimusjakson aineistoissa on se, että sivistys on suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeä arvo,
jonka siirtäminen tuleville sukupolville on kaikkien yhteinen velvollisuus.

- Sivistyspalvelujen tarjoaminen on yhteiskunnan tärkeä tehtävä myös yhteiskuntarauhan turvaamiseksi. Ukrainan sodan
syttyminen helmikuussa 2022 korosti sivistyskeskustelussa entisestään rauhan ja demokratian säilymisen tavoitteita.
- Näkemykset sivistysvaltion päätehtävistä ovat pysyneet samoina: sivistysvaltion tehtävä on huolehtia heikommistaan.
Keväällä 2019 tämä korostui varsinkin vanhustenhoidossa käydyn keskustelun yhteydessä. Viimeisimmän tutkimusjakson
aikana käytiin vilkasta keskustelua koronarokotuksista ja rokotuspakosta suhteessa sivistysvaltion rajoihin.
- Ensimmäisen vertailujakson aikana käytiin vuoden 2019 eduskuntavaalit, mikä innoitti poliitikot keskustelemaan
sivistyksestä ja sivistyspolitiikasta lehtien palstoilla. Vaaliohjelmien myötä koulutus ja sen rahoitus nousi
sivistyskeskustelun keskiöön. Toisen vertailujakson puolivälissä käytiin ensimmäiset maakuntavaalit, joissa sivistysaiheilla
ei ollut sijaa vaaliagendalla. Koulutusaiheet nousivat kuitenkin maakuntavaalien aikaan jonkin verran keskusteluun, kun
todettiin koulutus- ja sivistyssektorin nousevan kunnissa keskeiseksi tehtäväksi sotepalvelujen siirtyessä maakunta-tasolle.
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Tarkastelujaksojen laadullinen vertailu –
toimituksellinen media
- Demokratian tila ja sitä uhkaavat skenaariot ovat pysyneet julkisessa keskustelussa molemmilla tutkimusjaksoilla. Sivistys
nähdään turvana terrorismia vastaan ja sivistyneet kansalaiset ovat vahvan demokratian tukipilareita. Edelliseen jaksoon
verrattuna uhkakuvat ovat kuitenkin synkentyneet ja osin jopa realisoituneet: kyberterrorismi ja –sodankäynti ovatkin
arkipäivän uutisissa ja informaatiovaikuttaminen on todellisuutta.
- Eduskuntavaalit 2019 aiheuttivat sen, että poliitikot ovat suurimpana ryhmänä keskustelemassa sivistyksestä
toimituksellisessa mediassa. Kun sivistyspolitiikka ei ole vaalien myötä yhtä ajankohtainen, sivistyskeskustelussa nousevat
näkyvämpään rooliin median ja kulttuurielämän edustajat sekä tavalliset kansalaiset.
- Ympäristö, talous ja digitalisaatio –aiheet sivistyskeskustelun yhteydessä pysyivät marginaalissa toisellakin
tutkimusjaksolla. 20109 materiaalissa ympäristöaiheista käydyssä keskustelussa painopisteenä oli usko nuoriin ja
ympäristön pelastamiseen kouluttamalla ja sivistämällä nuoriso. Viimeisimmällä tutkimusjaksolla katse oli enemmän
kuluttajassa ja tämän arvomaailmassa. Sivistyksen näkökulmasta digitalisaatio on edelleen jonkinasteinen uhka: 2019
puhuttiin tietoturvasta osana yleissivistystä ja digilaitteiden varastamasta keskittymiskyvystä. Uudemmassa keskustelussa
digisisällöt nähdään jonkinasteisena uhkana lasten ja nuorten lukutaidon kehittymiselle.

113

Tarkastelujaksojen laadullinen vertailu –
sosiaalinen media
- Sivistysvaltio-, Demokratian tila- sekä Länsimainen sivistys -teemojen yhteydessä keskusteltiin molemmissa aineistoissa
sivistysvaltion rajoista. Kummassakin aineistossa oli nähtävissä sivistysvaltion merkityksen ja yleisemmin
sivistyskäsityksen kahtiajakoa. 2019 tutkimusjaksolla keskustelu painottui sananvapauden ja median vapauden ympärille.
Yhdestä näkökulmasta katsottuna rajoittamaton sananvapaus nähtiin länsimaisen sivistysvaltion kulmakivenä. Toinen
aineistosta noussut näkökulma taas katsoi suvaitsevaisuuden, tieteen arvostuksen ja koulutuksen olevan sivistyksen ja
demokratian tukipilareita. 2021-2022 jaksolla taas länsimaista sivistystä, ja yliopistojen sivistystä, uhkasi amerikkalainen
woke-kulttuuri. Toisesta näkökulmasta katsottuna sivistysvaltion pohjana nähtiin olevan mm. tieteen autonomia, tieteen ja
koulutuksen vakaa rahoituspohja, sekä rakenteellisen rasismin purkaminen.
- Keskustelussa länsimaisesta sivistyksestä oli havaittavissa eroavaisuuksia vertailujaksojen välillä. Siinä missä 2019 vuonna
teeman julkaisut olivat enimmäkseen maahanmuuttoa kriittisesti käsitteleviä sekä paikoin vihapuhetta, jälkimmäisellä
tarkastelujaksolla keskustelu ulottui mm. keskusteluun tieteen ja sivistyksen arvostuksesta länsimaissa.
- Yleissivistykseen liitettyjen merkitysten suhteen oli havaittavissa eroa aineistojen välillä. Siinä missä molemmissa
aineistoissa puhuttiin perinteisistä yleissivistyksen merkityksistä, kuten kirjojen lukemisesta, nousi 2021-2022
tarkastelujaksolla medialukutaito, tiedon jäsentäminen sekä ympäristö- ja kestävyystietoisuus vahvasti esiin sosiaalisen
median julkaisuissa. Löydös heijastaa myös Laaja sivistyskäsitys -teeman vastaavanlaista laajentumista. 2019
tarkastelujaksolla keskustelu käsitti lähinnä julkaisuja sydämen sivistyksestä, kun taas jälkimmäisellä jaksolla laaja
sivistyskäsitys sisälsi näkökulmiltaan monipuolisemmin keskustelua empatiasta, sosiaalisista taidoista ja ympäristön
tilasta. Ympäristöteema oli 2021-2022 tarkastelujaksolla myös huomattavasti merkittävämpi teema osumamäärällisesti
ensimmäiseen puolivuotisjaksoon nähden. Yhteinen nimittäjä oli molemmissa aineistossa ilmastokriisi. 2021-2022 jaksolla
oli tosin havaittavissa yleissivistyksen ja ympäristötietoisuuden vahvempi linkittyminen.
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Tarkastelujaksojen laadullinen vertailu –
sosiaalinen media
-

2019 ensimmäisellä puoliskolla koulutus oli osumamäärällisesti suurin teema ja siitä puhuttiin varsin tasaisesti läpi
tarkastelujakson, paljolti kevään eduskuntavaalien johdosta. Usein koulutuksesta ja sivistyksestä puhuttiin toistensa
synonyymeinä. Toisella vertailujaksolla koulutuksesta puhuttiin enimmäkseen kaavailtujen tiede-, kulttuuri ja
koulutusleikkausten tiimoilta. Sivistys ja koulutus eivät olleet jälkimmäisellä tutkimusjaksolla yhtä tiiviisti kietoutuneet
yhteen sosiaalisen median keskustelussa. Molemmilla vertailujaksoilla aineistoista nousi esiin koulutuksen saavutettavuus
eriarvoisuutta vähentävänä mekanismina. Sivistynyt yhteiskunta näyttäytyi sellaisena, joka tukee yhdenvertaisuutta.

- 2019 alkupuoliskolla tieteestä ja taiteesta puhuttiin vaalien yhteydessä (#tiedevaalit, #sivistysvaalit), kun taas 2021-2022
vertailujaksolla julkaisut koskivat hallituksen kaavailemia leikkauksia tieteeseen ja kulttuuriin (nk. Veikkaus-kiista).
Jälkimmäisellä jaksolla korostui tieteen ja sen rinnalla sivistyksen itseisarvo.
- 2019 tarkastelujaksolla painottui sivistyneen ihmisen kuvaileminen, kun taas jälkimmäisellä jaksolla pohdittiin
enemmänkin sivistyksen määritelmää. Sivistyksen määritelmä -teema oli jälkimmäisellä tarkastelujaksolla pitkälti
yhteneväinen Laaja sivistyskäsitys -teeman kanssa.
- Sivistyksen ihanne -teema oli jälkimmäisellä vertailujaksolla osumamäärällisesti merkittävämpi edelliseen jaksoon
verrattuna. Keskustelua ei käyty ainoastaan sivistysihanteesta, mutta käänteisesti myös huolesta sivistysihanteen laskusta
ja suoranaisesta sivistysvihamielisyydestä (tiedeleikkausten yhteydessä); mikä ei noussut yhtä merkittävästi esiin 2019
tarkastelujaksossa.
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Tarkastelujaksojen laadullinen vertailu –
sosiaalinen media
- 2019 keväälle ajoittui eduskuntavaalit, mikä vaikutti kampanjointihenkisten viestien suureen määrään tarkastelujakson
aineistossa. 2021-2022 aineistossa taas nousi esiin nuorten kunnallispoliitikkojen, kansanedustajien ja puolueiden
nuorisojaostojen äänet, erityisesti kokoomusnuorten ja keskustanuorten ollessa äänessä. Aluevaalit eivät taas juurikaan
näkyneet sosiaalisen median julkaisuna. Myös nokittelevat julkaisut olivat selvästi poliittisemmin värittyneet 2019
tarkastelujaksolla, kun verrataan jälkimmäiseen vertailujaksoon.
- Julkaisut, joissa käsiteltiin sivistyksen ja talouden suhdetta, olivat huomattavan samansuuntaisia vertailujaksoilla.
Sivistyksen itseisarvo nousi molemmista aineistosta vahvasti esiin.
- 2021-2022 vertailujaksolla digitalisaatiosta ja sivistyksestä keskusteltiin lähinnä robotiikka-aiheen tiimoilta. Edellisellä
vertailujaksolla digitalisaatiota käsiteltiin monipuolisemmin, korostaen sivistyksen merkitystä tekoälyistyvässä ja
digitalisoituvassa maailmassa.
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Sivistysmediat
Yhteenveto sisällöistä
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Sivistysmedioista
Seuraavat sivut sisältävät yhteenvedon valittujen sivistysmedioiden sisällöistä. Mukana ovat KVS-säätiön
Sivistyskulman Sivistyksen pelottomat –blogi (entinen Ainamedia) ja Työväen Sivistysliiton –verkkojulkaisu
Aikamerkki.
Lisäksi seuraava aineisto sisältää yhteenvedon Maaseudun Sivistysliiton uutiskirjeissä olleista artikkeleista,
Aikuiskasvatuksen killan Sivistystä! –podcasteista ja Fingo ry:n Globaalikasvatus –blogikirjoituksista.
Tarkoituksena on tarjota näkymä erilaisten sivistystoimijoiden ja –järjestöjen esiin nostamiin näkökulmiin sivistyksestä
ja suurista yhteiskunnallisista haasteista niiden näkökulmista.
− Yleisimpänä teemana, joihin lähes jokainen media tahoillaan jakson aikana (09-2021 / 02-2022) pureutui, oli
digitalisaatio ja sen luomat haasteet ja mahdolliset järjestöjen toiminnassa. Vuonna 2021 järjestömaailmassa
toiminta keskittyi digitaalisiin tai hybriditapahtumiin.
− Sivistysjärjestöjen näkökulmasta tasa-arvo, kaikkien äänien kuuluminen ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat sisällöissä
usein esiintyvä yhteinen teema.
− Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja dialogitaidot ovat usein esiintyviä sisältöjä eri sivistystoimijoiden
tuottamissa sisällöissä.

Sivistysmedioista – Ainamedia /
Sivistyskulma
Tutkimusjakson (09-2021/02-2022) aikana Sivistyksen pelottomissa julkaistiin seitsemän kirjoitusta ajankohtaisista sivistysaiheista.
Digitalisaation tuomat haasteet oli aiheena kahdessa kirjoituksessa, jotka tarjosivat eväitä digitalisaatiosta ”selviämiseen”. Suomalaisen
sivistyksen perinteitä peilattiin kahdessa kirjoituksessa.
− Syyskuussa tutkija Heta Leinonen Tampereen yliopistosta kertoi, miten hänen ajattelunsa kiertotalouden mahdollisuuksista on oman
tutkimustyön myötä avartunut ja syventynyt.
− Opettajankouluttaja Katriina Stenberg kirjoitti, että opettajat ovat sivistyksen pelottomia puolustajia. Hän kysyi, miksi he silti kokevat,
ettei heidän ääntään kuulla.
− Professori emeritus Reijo Miettinen kirjoitti, että Suomella on vahva sivistyskeskustelun perinne, jolla on annettavaa myös
kansainväliseen keskusteluun. Lähtökohtana Miettisellä on Snellmanin sivistyskäsite, joka jäi kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen
piirissä vähäiselle huomiolle.
− Maisteriopiskelija Hennamari Huikko peräänkuulutti Uno Cygnaeuksen ajatusta nuorison parhaasta ja lähimmäisenrakkaudesta, jota
ilman myös nykyajan milleniaalit ovat vaarassa jäädä vaille sivistysajattelun ydintä.
− KVS-säätiön projektipäällikkö Nina Hjelt pohti digitalisaatiota. Jos digitalisaation kehitysvauhdissa ei pysy mukana kuin osa ihmisiä,
on pohdittava, tulemmeko syrjäyttäneeksi ihmisiä.
− Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen pohti, olisiko sivistys erinomaisen koulutusjärjestelmämme ohella seuraava
viennin menestystuote.
− Suomen kirjastoseuran viestintäpäällikkö Ville Vaarne kirjoitti digitaalisesta identiteetistä. Digitaalisaation kehityskuluissa
selvitäksemme tarvitsemme digitaalista lukutaitoa.

Sivistysmediat – Aikamerkki
Aikamerkki.org (Työväen Sivistysliitto) keskittyi sisällöissään (09/2021 - 02/2022) moninaisiin nykypäivän työelämän
haasteisiin työntekijän näkökulmasta. Miten digitalisaatio muuttaa työntekemistä ja millaisia haasteita jaksamisessa
työntekijät kohtaavat nykyään. Aiheena on myös se, miten työläisten ääni saadaan kuuluviin muuttuvassa mediakentässä.
Keskustelijat edustivat monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita.

Osallisuus
− Osallisuus –teeman alla helmikuisessa artikkelissa todettiin, että vasemmistopuolueille ja työväenliikkeelle keskeisin
tavoite on oikeudenmukaisen siirtymän varmistaminen. Päästöjen vähentäminen on kaikille puolueille yhteinen tavoite.
− Aikamerkin Youtube-kanavalla Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun opiskelijat kertoivat, mitä feminismi heille merkitsee.
Aikamerkki pohti myös sitä, millaista työväen feminismin pitäisi tänä päivänä olla ja miten tasa-arvosta ja
yhdenvertaisuudesta pitäisi tänä päivänä puhua.
− Yhteiskunnan muutosta tutkittiin kansalaisliikkeen näkökulmasta artikkelissa, jossa SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja
Katja Syvärinen totesi, että se mikä tuottaa ihmisille isäarvoa, pysyy elossa. Nykykulttuuri ei tue pitkäaikaista sitoutumista
vaan ihmiset sitoutuvat sen sijaan lyhytkestoisempiin projekteihin.
− Osallisuus-teeman alla keskusteltiin myös videopuheluista, järjestöjen digitalisaatiosta, terveyshumpuukista,
itsetutkiskelusta ja vakoilusta.
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Sivistysmediat – Aikamerkki
Työ
− Työ–teeman alla juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka pohti helmikuussa keikkatöiden ja vakitöiden
mielekkyyttä. Marraskuisessa artikkelissaan Hinkka kirjoitti siitä, miten oikeus ei Suomessa toteudu tasa-arvoisesti.
Oikeusprosessit ovat kalliita.
− SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen totesi artikkelissa, että työväen- ja ay-lehdet antavat äänen palkansaajalle, jonka
näkökulma jää valtamediassa usein huomioimatta.
− Huijarisyndroomasta kirjan kirjoittanut psykologi Tiina Ekman kertoi, että huijarisyndrooma ei ole sairaus vaan
ajatusvääristymä. Tutkimusten mukaan jopa 70 prosentilla ihmisistä on jossain määrän huijarisyndrooman kaltaisia
vääristyneitä ajatuksia.
Totuus Hakaniemestä –podcast
− Helmikuussa Sitran ilmasto- ja luontoratkaisujen projektijohtaja Outi Haanperä ja SAK:n ilmastoasiantuntija Anni
Toiviainen puhuivat ilmastoratkaisuista Aikamerkin podcastissa.
− Vertaistuki etäyhteyksin järjestömaailman näkökulmasta oli yksi helmikuun aiheista. Professori Vappu Taipale ja
Savonlinnan vasemmiston puheenjohtaja Sanna Niemelä keskustelivat podcastissa siitä, miten tasa-arvosta ja
yhdenvertaisuudesta pitäisi nykypäivänä puhua. Työväen journalismin muutoksesta ja työväenliikkeen vaikuttamisen
keinoista keskusteltiin tammikuussa. Myös työväenliikkeen viestinnän on muututtava, jotta se pystyy tavoittamaan tämän
päivän työläiset.
− Valtion ja opetushallituksen koulutushankkeiden vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta keskustelivat hankepäällikkö
Janne Laulumaa, Humak:in lehtori Sikke Leinikki ja Helsingin kaupungin Ilkka Haahtela.
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Sivistysmediat – Maaseudun Sivistysliitto
- Maaseudun Sivistysliitto kertoo toiminnastaan blogeissa ja kuudesti vuodessa julkaistavassa uutiskirjeessä.
- Maaseudun Sivistysliitto Iloisen päätöksenteon teemavuosi 2022 kannustaa rakentavaan, ymmärtävään, vastuulliseen ja
ihmisyyttä arvostavaan päätöksentekoon. Vuoden 2022 ensimmäisessä uutiskirjeessä kehotettiin kehittämään
dialogitaitoja uusien Dialogeillaan! -pelikorttien avulla. Kuntalais- ja kansalaisvaikuttamisen taitojen kehittäminen on
liiton agendalla muutenkin, kun kehitetään vapaaehtoistyötä Luovakunta-osaamispajassa, neuvotaan
joukkorahoitusasioissa ja järjestetään osallisuuskahveja. Vuoden 2022 ITE-taiteilija on lapinlahtelainen Romurinsessa.
- Digitalisaatiota tutkittiin digitaalisen ergonomian näkökulmasta. Vuonna 2021 Maaseudun Sivistysliiton lähes kaikki
toiminta, koulutukset mukaan lukien toteutettiin hybridinä tai kokonaan digitaalisesti. Ympäristöjen kunnostamista
tarkastellaan työllistämisen maaseudun elinvoiman turvaamisen näkökulmasta.
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Sivistysmediat – Sivistystä!-podcast
- Aikuiskasvatuksen kilta ry (Helsingin yliopisto) julkaisee Sivistystä!- podcastia, joka suuntaa huomiota valtamedian
sivuuttamiin ja vähälle huomiolle jääneisiin näkökulmiin samalla valaisten teeman kulttuurisia ja yhteiskunnallisia
raameja.
- Jakson (09-2021 / 02-2022) aikana aiheina oli, miten ihmisiä hallitaan ja ohjaillaan koulutuksen avulla. Keskustelussa oli
aiheena muun muassa vallankäytön historia koulutuksessa ja mahdollisuuksien tasa-arvo.
- Joulukuisessa podcast-jaksossa teemana olivat elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja yksilöivä valta sekä koulutuksen
digitalisaatio ja markkinoituminen.
- Työpaikkojen ja sosiaalisen median keskustelukulttuurin paneuduttiin helmikuisessa jaksossa.
- Aikuiskasvatus -lehdessä vuoden 2022 ensimmäisen teeman numerona oli aktivismi. Miten tutkijana toimiminen ja
yhteiskunnallisiin oloihin vaikuttaminen on sovitettavissa yhteen. Vuoden 2021 viimeisessä numeron (4/2021)
pääkirjoituksessa pohdittiin vaihtoehtoja huippusuorittamiselle, joka leimaa työelämää ja opiskelua. Uusi ideaali voisi olla
yhteiskunta, jossa omaa arvoaan ei tarvitsisi todistella jatkuvalla itsensä ylittämisellä.
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Sivistysmediat – Globaalikasvatus (Fingo)
- Globaalikasvatus -blogissa (Fingo) Helsingin yliopiston kestävyystieteen tutkija Charlotta Holmström kirjoitti
globaalista sivistyksestä ja kestävyysongelmista. Globaali sivistys on matka, joss ollaan valmiita kyseenlaistamaan omat
ajatukset ja ajatusmallit sekä muuttamaan niitä vuorovaikutteisen dialogin kautta. Globaalisti sivistynyt ymmärtää oman
ajattelunsa ja toimintansa syy-seuraus -suhteita ja ottaa niistä vastuun.

- Professori Kristiina Brunila kirjoitti siitä, kuinka Suomessa koulutusta koskeva keskustelu on jumittunut kysymykseen
määrästä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä kasvatuksessa ja koulutuksessa tapahtuu, mitä tavoitellaan ja
millainen paikka koulutus on nuorille.
- Transformer 2030 -hankkeen projektipäällikkö Saana Ylikruuvi kertoi havainnoistaan, mitkä ovat opetuksessa ja
kasvatuksessa askelmerkit kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
- Bjön Wallén totesi omassa kirjoituksessaan, että Erätauko-menetelmän rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun
pelisäännöt sopivat mainiosti Katsomusdialogin toteuttamiseen. Wallén on kehittänyt katsomusdialogi-menetelmän, joka
sopii myös globaalikasvatuksen työvälineeksi.
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