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LIITTEET



1 JOHDANTO 

Maanantaina 8. lokakuuta vuonna 2018 hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisi niin kutsutun 1,5 asteen 

raportin (IPCC 2018). Raportin keskeisin viesti on, että suurempi kuin 1,5 asteen 

keskilämpötilan nousu olisi kohtalokas elinolosuhteiden säilymiselle maapallolla. 

Raportti kohahdutti jo ennen sen julkaisua, ja uutismedian huomio kohdistui siihen 

laajasti (Retriever 2020). Mediassa raporttiin liitettiin jopa maailmanlopun ja 

maailman pelastamisen kielikuvia (esim. Alenius 2018; Koistinen 2018; Mikkonen & 

Saavalainen 2018), jotka osaltaan kertovat raportin aiheuttamasta herätyksestä.  

Vuosi IPCC-raportin jälkeen, syyskuussa 2019 Columbia Journalism Review ja 

The Nation kokosivat rahoittamaansa Covering Climate Now -projektiin 323 mediaa 

ympäri maailmaa. Mediat, kuten The Guardian, The Times of India ja Al Jazeera, 

tarjosivat viikon verran korkealaatuista ilmastojournalismia yleisölleen. Viikon 

aikana tuotettiin eniten ilmastonmuutosta käsitteleviä juttuja koskaan, ja se tuli 

Hertsgaardin ja Popen (2019) mukaan tarpeeseen. Huhtikuussa 2021 Covering 

Climate Now -projektissa oli mukana yli 400 mediaa. Hertsgaard ja Pope (2020) 

kirjoittivat huhtikuussa 2020, että nyt, koronakriisin aikaan, uutismedia voi ottaa 

oppeja myös ilmastojournalismin tekemiseen. Ennen kaikkea, tieteellisten faktojen on 

johdettava keskustelua molemmissa kriiseissä (Hertsgaard & Pope 2020).  

Ympäristöjournalismilla on pitkä historia, mutta kuten esimerkiksi sekä IPCC-

raportin saama julkisuus että Covering Climate Now -projektin laaja osallistuminen 

osoittavat, viime vuosina median huomio on keskittynyt ympäristöaiheista 

nimenomaan ilmastonmuutokseen. Aihe on runsaasti esillä mediassa, ja mediat 

panostavat aiheen käsittelyyn erityisesti valtakunnallisella tasolla myös Suomessa. 
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Panostuksesta hyvänä esimerkkinä on se, että Suomen suurimmassa päivälehdessä 

työskenteli vuoden 2019 ajan ilmastokirjeenvaihtaja. Samaan aikaan myös 

yhteiskunta ja valtion johto nostavat esiin ilmastonmuutosta, sillä esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet olivat laajasti esillä vuonna 2019 muotoillussa 

hallitusohjelmassa ja erityisesti nuorten ilmastomielenosoitukset ovat toistuvia ja 

saavat huomiota mediassa. Mielenilmaukset koskevat kuitenkin myös mediaa, sillä 

esimerkiksi maaliskuussa 2021 ympäristöliike Elokapina osoitti mieltään 

Sanomatalossa Helsingissä ja vaati medialta kattavampaa uutisointia ilmastokriisistä 

(Perttu 2021). Ilmastojournalismissa nähtiin muutos vuonna 2020, kun 

koronaviruspandemia vei tilaa ilmastouutisilta (Retriever 2020). Ilmastojournalismi 

on siis monella tapaa ajankohtainen tarkasteltava asia.  

Ilmastonmuutos on taloudellinen, poliittinen, terveydellinen, kulttuurinen ja 

ympäristöön liittyvä kysymys. Se koskettaa lähes kaikkia elämän osa-alueita, ja sitä 

myöten eri uutisaiheita. Ilmastonmuutos on myös tieteellisenä ilmiönä itsessään 

monimutkainen asia. Lisäksi ilmastonmuutos on hidas prosessi ja globaali uhka. (ks. 

esim. Kunelius & Eide 2017.) Ilmastonmuutos haastaa mediaa muun muassa näiden 

ominaispiirteidensä kautta. Erityisesti haasteita saattaa syntyä, kun 

ilmastonmuutosilmiön ominaispiirteet törmäävät median toimintatapojen kanssa. 

Jutun syntyyn ja siihen, millaiseksi juttu muotoutuu, vaikuttavat monet asiat. Uutiset 

ovat tarkkaan muotoiltuja, punnittuja ja rajattuja (Shoemaker & Reese 1996). 

Toimitusarjessa jutun muodostumiseen liittyvät pohdinnat saattavat automatisoitua 

niin, ettei niihin kiinnitä huomiota. Taustatekijöiden pohtiminen on kuitenkin tärkeää, 

sillä niiden kautta voi hahmottaa paremmin sitä, millaiseksi ilmastojournalistinen 

sisältö muodostuu, kun siihen vaikuttavat sekä ilmastonmuutoksen ominaispiirteet 

että mediasisältöjen syntyyn liittyvät muut tekijät.  

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi vaikeuksia voi aiheuttaa pohdinta siitä, 

millainen median roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä pitäisi olla. 

Ilmastonmuutoksesta puhutaan mediassa myös ilmastokriisinä (ks. esim. Zeldin-

O’Neill 2019). Kiinnostavaksi kysymykseksi nousee se, mikä on median vastuu siinä, 

miten ja miten paljon ilmastonmuutoksesta kirjoitetaan, sillä medialla on myös valtaa 
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määrittää, millaisia merkityksiä ihmiset antavat asioille (Seppänen & Väliverronen 

2012). Mediahuomiolla ja sillä, millaista ilmastojournalistinen sisältö on, on suuri rooli 

siinä, miten ihmiset aiheeseen reagoivat (Boykoff & Boykoff 2007; Bord ym. 2000). 

Ilmastonmuutos voisi integroitua uutiskenttään niin vahvasti, että lähes jokaisen 

uutisaiheen kohdalla voisi kysyä, miten asia kytkeytyy ilmastonmuutokseen. 

Toimintansa lopettaneen Vihreän Langan viimeinen päätoimittaja Riikka Suominen 

toteaa Journalistissa julkaistussa kirjoituksessaan, että ilmastonmuutoksen tulisi 

koskettaa juttua kuin juttua: “Jo pitkään me toimittajat olemme huomioineet kaikessa 

rahan. - - Jatkossa toimittajien on syytä rutiininomaisesti kysyä itseltään, ja usein myös 

haastateltavilta: Mitä tämä tarkoittaa ilmastopäästöille?” (Suominen 2019). Toisaalta 

median tulisi olla neutraali, mahdollisimman objektiivinen toimija. Kysymys kuuluu, 

pitäisikö median saada ihmiset välittämään ilmastonmuutoksesta, ikään kuin 

kampanjoida ilmaston puolesta (Salvesen 2018). 

“Dunwoodyn ja Griffinin (1994) mukaan ympäristöjournalismin tutkimus 

keskittyy usein vain valmiiden tuotosten tarkasteluun – – Tästä näkökulmasta 

jatkotutkimus olisi aiheellista, jotta ympäristöjournalismista saataisiin lisätietoa: 

Mitkä tekijät vaikuttavat juttujen syntyyn, mistä ne syntyvät ja miten.” (Juusola & 

Muhonen 2018.) Väliverronen (1996, 40) toteaa, että koska ympäristölle haitallisista 

muutoksista tulee ympäristöongelmia vasta, kun ne tuodaan julkiseen keskusteluun 

ja määritellään ongelmiksi, “on tutkittava toimijoita, ongelmien määrittelyn 

sosiaalisia ja kielellisiä käytäntöjä, instituutioita ja areenoita”. Myös Painterin (2019) 

mukaan ilmastojournalismin tutkimuksen on kuultava enemmän toimittajia. Tätä 

kandidaatintutkielmassamme havaitsemaamme jatkotutkimusaihetta sekä 

Väliverrosen ja Painterin esittämiä ajatuksia toteutan maisterintutkielmassani.  

Ilmastojournalismin tekemiseen vaikuttavista asioista on jo tutkimusta (ks. esim. 

Kunelius & Eide 2017; Dunwoody & Koniezcna 2013). Keskittämällä huomion 

ilmastojournalismin parissa työskentelevien toimittajien kokemuksiin tuon uuden 

näkökulman ilmastojournalismin tekemisen tutkimukseen. On myös tärkeää, että 

ilmastojournalismia tutkitaan erilaisissa konteksteissa, erityisesti erilaisissa 

mediaympäristöissä (Kunelius & Eide 2017). Tämä tutkielma keskittyy 
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ilmastojournalismiin suomalaisessa mediakentässä ja poliittisessa ympäristössä. 

Tutkielma on laadullinen tutkimus. Teemahaastattelujen avulla pyrin selvittämään, 

miten ilmastonmuutoksen parissa paljon työskentelevät toimittajat kokevat 

ilmastojournalismin haasteet, siihen vaikuttavat tekijät ja median roolin 

ilmastokeskustelussa. Tutkimuksen aineistona on kuusi puolistrukturoitua 

teemahaastattelua kuudelta valtakunnallisen median toimittajalta, jotka keskittyvät 

työssään ilmastonmuutokseen. Tutkimuksen teoreettinen perusta on ympäristö- ja 

ilmastojournalismin tutkimuksessa sekä Shoemakerin ja Reesen (1996) 

vaikutushierarkiamallissa.  
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2.1 Ympäristöjournalismi   

Koska ympäristöjournalismin perinne liittyy myös ilmastojournalismiin, on syytä 

aloittaa määrittelemällä molemmat käsitteet. Ympäristöjournalismi sisältää terminä 

monia merkityksiä, sillä sekä ‘ympäristö’ että ‘journalismi’ ovat käsitteitä, jotka 

määritellään monilla eri tavoilla. Ympäristö liitetään usein luontoon, mutta itsessään 

ympäristö on laajempi käsite. Ympäristöön voidaan ajatella kuuluvan eläinten, 

maisemien, veden, ilman ja maan lisäksi myös kaikki se, mitä ihminen on rakentanut 

(Cottle 1994).  

Ympäristöjournalismin käsitteen toinen osa, journalismi, määrittyy tässä 

yhteydessä sen roolin kautta. Journalismin rooli ympäristöasioissa liittyy pitkälti 

ympäristön ja erityisesti ympäristöongelmien yhteiskunnallisuuteen ja journalismin 

yhteiskunnalliseen tehtävään. Beckin (1995, 100) mukaan journalismi tiivistää ja 

konkretisoi yleisölle muuten niin vaikeasti hahmotettavaa asiaa kuin ympäristö. 

Shanahanin (1994) mukaan median tehtävä on tehdä meidät tietoisiksi 

ympäristöongelmista. Hän toteaa, että ympäristöstä pitäisi muodostua säännöllinen 

ja pysyvä osa uutisvirtaa (Shanahan 1994). Väliverrosen (1996) mukaan 

ympäristöongelmista tulee ongelmia vasta silloin, kun niitä tulkitaan, määritellään 

ongelmiksi ja tuodaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksenteon piiriin (ks. 

2 ILMASTONMUUTOS JOURNALISMISSA 
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myös Hansen 1994). Media on olennainen osa julkista keskustelua, sillä se tarjoaa 

julkisen areenan keskustelulle eri osapuolten välillä sekä vaikuttaa siihen, mitkä 

ongelmat nousevat esille, miten niitä käsitellään ja ketkä pääsevät ääneen 

(Väliverronen 1996).  

Ympäristöjournalismin määrittelyssä on syytä kiinnittää huomio 

ympäristöongelmiin, sillä ne ovat olleet ympäristöjournalismin tyypillisiä aiheita. 

Ympäristöjournalismin kehittymistä voi verrata siihen, miten ja milloin 

ympäristöongelmat nousivat julkiseen keskusteluun. Väliverrosen (1996) mukaan 

“ihmisten luontosuhdetta ja ekosysteemien tilaa koskevista kysymyksistä on puhuttu 

ympäristöongelmina varsinaisesti vasta 1960-luvulta lähtien” (Väliverronen 1996, 10). 

Siitä lähtien Väliverronen (1996) toteaa julkisen keskustelun ympäristöongelmista 

nousseen ja laskeneen, mikä kertoo siitä, että julkiseen keskusteluun ovat vaikuttaneet 

ympäristöongelmien kehittymisen sijaan poliittiset ja taloudelliset suhdanteet, 

yhteiskunnallinen ilmapiiri aiheen ympärillä ja ympäristöongelmia koskevan tiedon 

ja tietoisuuden muutokset.  

Sitä, mitä ympäristöongelmilla tarkalleen ottaen tarkoitetaan, on hyvä selvittää 

tarkemmin. Haila ja Levins (1992, lainattu lähteestä Väliverronen 1996, 38) 

määrittelevät ympäristöongelmat seuraavalla tavalla: “Ympäristöongelmat ovat 

seurauksia sellaisista ympäristön tilassa tapahtuneista muutoksista, jotka uhkaavat 

viime kädessä luonnon tuottokykyä sekä ihmisen terveyttä ja hyvinvointia”. 

Ympäristöongelmat tulevat usein näkyviksi katastrofien kautta, mikä heijastuu myös 

ympäristöjournalismiin. Katastrofit täyttävät usein uutiskriteerit ja ovat siksi 

kiinnostavia myös uutismedian näkökulmasta (Cracknell 1994, 6). Myös riskin käsite 

liitetään usein ympäristöjournalismin sisältöihin (Dunwoody & Griffin 1994), samoin 

kuin uhkan tematiikka (Hart & Feldman 2014). Ympäristöuutisia leimaa siis usein 

negatiivinen sävy (ks. esim. Einsiedel & Coughlan 1994).  

Ympäristöuutiset käsittelevät katastrofien lisäksi monia muita teemoja. 

Hansenin (1994) mukaan ‘ympäristö’ on määritelty julkisuudessa pitkälti 

ydinvoimaan liittyväksi asiaksi (esim. ydinvoima, ydinvoimasta aiheutuva säteily, 

ydinjäte), saastumiseksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Viime aikoina 
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ympäristö on tarkoittanut julkisuudessa ilmaston lämpenemistä ja kasvihuoneilmiötä. 

Sen sijaan ympäristöstä ei juuri ole puhuttu julkisuudessa kolmannen maailman 

ongelmina tai biogenetiikkaan liittyvänä asiana. (Hansen 1994.) Cottlen (1994) 

mukaan tv:n ympäristöuutiset liittyivät pitkälti saastumiseen, eläinten 

elinympäristöön, eläinten hyväksikäyttöön, maa-alan suojelemiseen tai 

kulttuuriperintöön.  

Ympäristöongelmien saama mediahuomio kasvoi 1980-luvulla länsimaissa 

(Hansen 1994). Einsiedel ja Coughlan (1994) tarkastelivat kanadalaisia sanomalehtiä 

ja havaitsivat, että erityisesti tuolloin, 1980-luvun loppupuolella, sanomalehtien 

ympäristöaiheina olivat happosateet ja enenevissä määrin myös ilmaston 

lämpeneminen. Einsiedelin ja Coughlanin (1994) huomiota tukee Väliverrosen (1996) 

havainto siitä, että samoihin aikoihin paikallisten ympäristöongelmien lisäksi alettiin 

puhua otsonikadosta ja kasvihuoneilmiöstä, eli ilmaston lämpenemiseen ja 

muutokseen liittyvistä ilmiöistä.  

Einsiedelin ja Coughlanin (1994) mukaan tuolloin ympäristön tilan 

huonontuminen ei enää ollut spekulaatiota aiheuttava asia, vaan yleisesti hyväksytty 

tosiseikka. Tästä kertoivat heidän mukaansa mediassa esiintyneet ilmaisut 

‘ympäristön tuho’, ‘maailman turmeltuminen’ ja muut ‘sairaasta maapallosta’ 

kertovat metaforat (Einsiedel & Coughlan 1994, 143). Tästä hyväksytystä tosiseikasta 

löytyy esimerkki myös suomalaisesta uutismediasta. Kummun (2014) mukaan kaksi 

merkittävää suomalaista uutismediaa ei esimerkiksi kyseenalaistanut tai pyrkinyt 

purkamaan ilmastokokoukseen liittyvässä uutisoinnissa “[i]lmastodiskurssin 

realistista perustaa (ilmastonmuutos on totta), sen normatiivista ulottuvuutta 

(ilmastonmuutos vaatii toimia) tai ilmastosopimuksen asemaa vastauksena ilmasto-

ongelmaan” (Kumpu 2014, 52). Kriittisyyttä ei kuitenkaan hylätä, vaan se ilmenee 

uutisoinnin pyrkimyksenä tasapuolisuuteen. “The ritual of ‘balance’” eli pyrkimys 

tasapuolisuuteen nousi esille ympäristöuutisissa erityisesti silloin, kun käsiteltävään 

aiheeseen liittyi kiistoja tai vastakkaisia näkemyksiä (Einsiedel & Coughlan 1994, 136). 

Hansenin, Cottlen ja Einsiedelin ja Coughlanin määritelmistä on jo aikaa, joten 

niitä ei voida pitää ajankohtaisina mittareina ympäristöjournalismin sisällöille. Sen 
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sijaan ne kuvaavat hyvin ympäristöjournalismin monipuolisuutta. 

Ympäristöjournalismiin liittyy monia ulottuvuuksia, ja ilmastojournalismin voidaan 

nähdä olevan yksi niistä. Toisaalta ilmastojournalismin ja ympäristöjournalismin raja 

ei ole selkeä, sillä ilmastonmuutokseen liittyy paitsi ilmaston lämpeneminen ja 

kasvihuoneilmiö, myös saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu, 

uhanalaisten lajien ohella. Näin ollen voisi nähdä myös niin, että ilmastojournalismi 

on oikeastaan ympäristöjournalismia huomattavasti laajempi käsite, sillä se kattaa 

alleen monet ympäristöongelmat, mutta myös taloudellisen, poliittisen ja 

kulttuurillisen ulottuvuuden, kuten seuraavassa luvussa käy ilmi.  

 

2.2 Ilmastojournalismi 

Ympäristö- ja ilmastojournalismin käsitteitä käytetään usein yhdessä, sillä 

puhuttaessa ilmastojournalismista ympäristöjournalismi nostetaan sen rinnalle (ks. 

esim. Painter 2019). Ilmastojournalismin käsite on myös siinä määrin häilyvä, että 

tutkimus on esittänyt ilmastonmuutoksen lähinnä aiheena, ei niinkään terminä. Tämä 

näkyy siinä, että termit ‘climate change journalism’ tai ‘ilmastojournalismi’ eivät ole 

olleet kovin yleisesti tutkimuksen käytössä. Pikemminkin puhutaan 

ilmastonmuutosuutisoinnista tai mediasta ja ilmastonmuutoksesta (ks. esim. 

Lyytimäki 2012; Eide & Kunelius 2012; Hart & Feldman 2014).  

Tässä tutkielmassa käytetään kuitenkin termiä ilmastojournalismi, sillä 

ilmastonmuutos näyttäisi vakiinnuttaneen paikkansa journalismissa siinä määrin, että 

voidaan katsoa myös ilmastojournalismin olevan olemassa. Myös muualla uudessa 

tutkimuksessa termi ‘climate journalism’ on käytössä (ks. esim. Schäfer & Painter 

2020). Schäfer ja Painter (2020) määrittelevät ilmastojournalismin journalismin osaksi, 

joka koskee ilmastonmuutosta, erityisesti sen ominaisuuksia, syitä ja vaikutuksia 

yhteiskunnan eri aloille sekä tapoja hillitä sitä tai sopeutua siihen. Ilmastojournalismi 

ei keskity vain tietylle osastolle, esimerkiksi tiede- tai ympäristötoimittajille, vaan se 

voi olla niin tiedeuutisia, talousjuttuja tai urheilua (Schäfer & Painter 2020).   
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Ilmastojournalismi on ympäristöjournalismia lyhytikäisempi käsite. Lyytimäen 

(2012) mukaan ilmastouutisoinnin huippuvuosia olivat 2007–2009 (vrt. Kumpu 2014). 

Lyytimäki (2012) tarkasteli Helsingin Sanomien uutisointia rehevöitymiseen ja 

ilmastonmuutokseen liittyen usean vuosikymmenen ajan. Lyytimäen (2012) mukaan 

kaksi tärkeintä syytä ilmastouutisoinnin huippukohdille olivat tuohon aikaan osuneet 

kansainväliset ilmastoneuvottelut sekä leudot ja lumettomat talvet. Lisäksi Lyytimäen 

(2012) mukaan ilmastouutisointia lisäsivät tieteellisten raporttien julkaisut, 

tunnettujen henkilöiden mielipiteidenilmaisut sekä energiapoliittinen keskustelu. 

Lyytimäki (2012) lähestyy siis Väliverrosen (1996) esittämää huomiota siitä, että 

ympäristönmuutosten taustatekijöiden kehitys, esimerkiksi päästöjen lisääntyminen, 

eivät juuri vaikuttaneet uutisointiin. Ilmastojournalismiin ovat siis vaikuttaneet muut 

asiat aiheen ympärillä. 

Ilmastojournalismissa tiettyjen näkökulmien, aihepiirien tai kehysten on todettu 

toistuvan. Retrieverin (2020) selvityksen mukaan suomalaisessa mediassa vuosien 

2017 ja 2020 välillä korostuivat ilmastouutisissa politiikka ja poliitikot, kun taas tiede 

ja tutkijat eivät niinkään. Tiede on kuitenkin myös osa ilmastojournalismia. 

Ilmastonmuutoksen ja tieteen yhteys näkyy esimerkiksi siinä, että 

ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja, esimerkiksi mehiläisten kato tai suoraan 

ilmaston muuttuminen, kuuluvat tiedejournalismiin (Dunwoody 2014).   

Samoin usein esiintyvä kehys ilmastojournalismissa on talous. Siinä yleinen 

näkökulma on, miten paljon ilmastonmuutos ja toimet sen hillitsemiseksi tulevat 

maksamaan esimerkiksi teollisuudelle ja valtiolle. (Vu, Liu & Tran 2019). Vu, Liu ja 

Tran (2019) tarkastelivat kehyksiä, jotka toistuvat ilmastonmuutosuutisoinnissa eri 

maissa. Yleisimmin mediat käsittelivät ilmastonmuutosta kansainvälisten suhteiden 

kautta, mitä selittää ilmiön globaali mittakaava. Vu, Liu ja Tran (2019, 7) kuvailivat 

journalismin muodostamaa kuvaa ilmastonmuutoksesta valtioiden väliseksi ilmiöksi, 

jolla tulee olemaan vaikutusta jokaiseen maahan maailmassa. Tässä määritelmässä on 

merkille pantavaa se, että ilmastonmuutoksen kansainvälisyys ja globaalius 

korostuvat.  
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Boykoff ja Boykoff (2004) toteavat, että journalistista työtä ohjaavat normit ovat 

melko universaaleja. Tämä pätee myös ympäristö- ja ilmastojournalismissa. Einsiedel 

ja Coughlan (1994) havaitsivat tarkastellessaan kanadalaisten uutismedioiden 

ympäristöuutisia, että ne eivät poikenneet medialle perinteisestä “kuka, mitä, missä, 

milloin” -tyyppisestä muotoilusta. Vun, Liun ja Tranin (2019) mukaan journalistiset 

käytännöt, kuten aiheiden kehystäminen tiettyyn näkökulmaan, voivat kuitenkin 

vaihdella sosiaalisen ja poliittisen järjestelmän mukaan eri alueilla. Näin ollen alueen 

sosioekonomiset, ympäristölliset ja poliittiset aspektit vaikuttavat siihen, miten media 

uutisoi jostakin aiheesta, tässä tapauksessa ilmastonmuutoksesta (Vu, Liu & Tran 2019, 

7). 

Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella ilmastojournalismia eri konteksteissa. 

Tämän vuoksi on myös vaikeaa määritellä ilmastojournalismia, sillä se voi näyttäytyä 

hyvin erilaisena eri konteksteissa. Määritelmässä elää sekä se, millainen sisältö 

ilmastojournalismiksi määritelmään, mutta myös se, miten journalismi määritellään. 

Suomalaisessa kontekstissa ilmastojournalismia tutkineen Lyytimäen (2012) 

mukaan näyttää siltä, että ilmastokysymykset ovat ylittäneet jonkinlaisen kynnyksen. 

Hän kutsuu tätä ilmiötä läpäisyefektiksi, jolla hän tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, kun 

ilmastonmuutoksesta uutisoitiin intensiivisesti ja laaja-alaisesti, ilmastokysymykset 

eivät enää hävinneet julkisuudesta, vaan asettuivat osaksi uutisia. Näyttävistä 

otsikoista on Lyytimäen (2012) mukaan siirrytty siihen, että ilmastonmuutos on 

laajemmin esillä ikään kuin taustatietona, joka nousee esiin eri yhteyksissä. 

(Lyytimäki 2012.) Ilmastokeskustelu on paitsi läpäissyt uutisseulan, siinä on myös 

hyväksytty tosiasiaksi ja keskustelun lähtökohdaksi se, että ihminen vaikuttaa 

toimintansa kautta maapallon ilmastojärjestelmään. Kiista ilmastotieteen ja 

ilmastospektikoiden välillä oli pitkään hallitseva elementti keskustelussa, mutta nyt 

painopiste on siirtynyt ilmastopoliittisten kysymysten suuntaan. (Kumpu 2014.) 

Samanlaisia huomioita on löydettävissä myös muista konteksteista. Painterin 

ym. (2016) mukaan ilmastoskeptismi, tai ylipäätään tieteellinen epävarmuus, ei 

näkynyt merkittävästi tutkimuksessa tarkastellussa aineistossa. Painterin ym. (2016) 

tutkimuksessa tuotiin esille teemoja, joihin mediat ilmastonmuutoskeskustelussa 



 

 

11 

 

keskittyvät. Median todettiin keskittyvän esimerkiksi mahdollisuuksiin 

ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, kuten uusiutuvaan energiaan ja vihreään 

ekonomiaan. Toinen teema esiin noussut teema oli oikeudenmukaisuus 

ilmastonmuutoksessa, eli esimerkiksi keskustelut vastuunkannosta tulevia 

sukupolvia ajatellen tai ilmastonmuutoksesta aiheutuvien tulevaisuuden ongelmien 

reilu jakautuminen maiden välillä. (Painter ym. 2016.) Lisäksi toistuvia teemoja 

ilmastojournalismissa Painterin ym. (2016) tarkastelemissa medioissa olivat protestit 

ja mielenosoitukset, ja kaikissa tutkittavissa medioissa ilmasto- ja 

ympäristöjournalismissa perinteisesti toistuva teema katastrofit, kuten tulvat, 

lämpöaallot tai kuivuus. Lisäksi kaikissa medioissa toistui uutisaiheena 

ilmastonmuutoksen tieteellinen tausta. (Painter ym. 2016.) 

Erityisesti ilmastojournalismille näyttäisi olevan tyypillistä tulevaisuuteen 

orientoitunut ote, sillä Väliverrosen (1996) mukaan suuri osa ympäristöuutisista on 

oikeastaan tulevaisuuden ennakointia, ja erityisesti tämä näkyy kasvihuoneilmiötä, 

otsonikatoa tai metsävaurioita käsittelevissä uutisissa. Suhonen (1991, 24; lainattu 

lähteestä Väliverronen 1996, 143–144) toteaa kysymyksen olevan siitä, että 

ympäristöjournalismi siirtyy vähitellen “kapea-alaisesta nykyhetkeen rajoittuneesta, 

paikallisesta, onnettomuuksia, oikeudenkäyntejä ja muita yksittäisiä tapahtumia tai 

ympäristön osa-alueita koskevasta journalismista kokonaisvaltaisempaan 

tulevaisuutta, ympäristön kokonaisuutta, syitä ja seurauksia käsittelevään 

journalismiin”. Tällainen lähestymistapa on relevantti, sillä vaikka esimerkiksi 

otsonikatoa käsittelevien uutisten lähtökohtana saattaisi olla jokin yksittäinen asia, 

kuten tutkimustulos tai tapahtunut muutos, ne saavat merkityksensä vasta kun ne 

suhteutetaan tulevaisuuteen, sillä yksittäiset asiat voivat olla merkkejä jostain 

suuremmasta ympäristönmuutoksesta tai -tuhosta. (Väliverronen 1996.) Vaikka 

edellä puhutaan ympäristöjournalismista, voidaan nähdä saman pätevän myös 

ilmastojournalismissa, sillä otsonikato on osa ilmastonmuutosta.  

Ympäristö- ja ilmastojournalismin tulevaisuusorientoitunut näkökulma on 

mahdollistanut pitkällä aikavälillä tapahtuvien muutosten käsittelyä journalismissa, 

sillä journalismille on tyypillistä keskittyminen lyhytkestoisiin ja päivänpolttaviin 
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asioihin. Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät vielä näyttäydy kovin konkreettisesti, 

joten huomion kiinnittäminen tulevaisuuteen, uhkiin ja riskeihin on ylipäätään 

mahdollistanut aiheen käsittelyä journalismissa. (Väliverronen 1996.) Toisaalta 

ilmastonmuutoksen esittäminen riskinä mahdollistaa myös ratkaisukeskeisen 

näkökulman journalismissa. Painterin (2013) mukaan ilmastonmuutoksen käsittely 

riskin kautta on rakentavampi tapa käsitellä ilmastonmuutosta. Painterin (2013) 

vertailukohteena ovat ilmastonmuutoksen käsittely katastrofina ja epävarmuutena, 

jotka ovat sekä ympäristöjournalismissa että ilmastojournalismissa toistuvat teemat. 

Painter (2013) analysoi useita satoja ilmastonmuutosta käsitteleviä lehtiartikkeleita 

kolmesta eri lehdestä. Tutkimuksessa havaittiin, että jopa noin 80 prosentissa 

tutkimuksen aineistossa toistuivat katastrofin ja epävarmuuden liittäminen 

ilmastonmuutokseen (Painter 2013). Katastrofipainotteisessa uutisoinnissa voidaan 

nähdä ajatus siitä, että ilmastonmuutoksen seurauksilla kauhistellaan, ja tällöin riskin 

kehys ja tulevaisuusorientoitunut näkökulma voidaan nähdä rakentavana tapana 

käsitellä vaikeaa aihetta.  

Ilmastojournalismissa näyttäisi olevan tyypillistä keskittyminen politiikkaan, 

tieteeseen, globaaliuteen ja talouteen. Ilmastoskeptismistä tai politiikasta aiheutuvat 

kiistat ovat myös olleet esillä journalismissa, mutta journalismi näyttäisi hyväksyneen 

ilmastonmuutoksen ja ihmisen vaikutukset siihen tosiasiana. Ympäristö- ja 

ilmastojournalismin käsitteet tulevat monilta osin lähelle toisiaan. Siksi näitä käsitteitä 

käytetään myös tässä tutkielmassa joissain kohdin rinnakkain. Niille on yhteistä 

riskeihin, uhkiin ja katastrofeihin keskittyminen, mutta toisaalta 

tulevaisuusorientoitunut näkökulma. Vaikka ilmastojournalismi on 

ympäristöjournalismia nuorempi käsite, voidaan sen nähdä kattavan alleen 

huomattavasti laajemman alueen kuin ympäristöjournalismi. Toisaalta jotkut näkevät 

ilmastonmuutoksen osana ympäristöaiheita ja näin ollen osana 

ympäristöjournalismia. Jos käsitteen määrittely on jo hankalaa, on ilmastojournalismi 

käytännössä myös hyvin haasteellista.  
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Ilmastojournalismin haasteet  

Medialla on merkittävä rooli siinä, miten tietyt asiat asettuvat osaksi yhteiskuntaa ja 

ihmisten mieliä. Seppäsen ja Väliverrosen (2012) mukaan medialla on vastuuta siinä, 

millaiseksi yhteiskunnan yhteinen, symbolinen todellisuus rakentuu. Tämä tarkoittaa 

sitä, että median valtaa on tarjota merkityksiä, joiden avulla ihminen rakentaa 

identiteettiään ja asettuu jaettuun sosiaaliseen todellisuuteen (Seppänen & 

Väliverronen 2012; ks. myös Kunelius & Eide 2017, 2). Ilmastonmuutoksen 

kontekstista käsin tarkasteltuna median tarjoamilla merkityksillä on yhteys siihen, 

miten ihmiset ilmastonmuutoksen kokevat ja muodostuuko esimerkiksi sen 

hillitsemisestä yhteistä sosiaalista todellisuutta. Kuten Dunwoody ja Konieczna (2013, 

176) toteavat, medianarratiivit toimivat signaalina yhteiskunnassa sekä 

“maallikkoyleisölle” että valtaapitäville. Toisin sanoen, kun asia nousee esille 

mediassa, se nousee esille koko yhteiskunnassa, jolloin sen merkittävyys kasvaa.  

Median vallan ja vastuun myötä ilmastonmuutoskeskustelussa on syytä 

kiinnittää erityistä huomiota median käytäntöihin, myös niihin seikkoihin, jotka 

tekevät aiheesta haasteellisen käsitellä. Ilmastojournalismi on haasteellista monista 

syistä. Gessin (2012) mukaan nopean median maailmassa ilmastonmuutokseen ja 

ympäristöön liittyvät jutut haastavat journalismin käytäntöjä, sillä 

ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet ovat monimutkaisia, usein viikkoja, kuukausia, 

vuosia tai vuosikymmeniä jatkuvia tapahtumaketjuja, joista saattaa puuttua 

tietynlainen dramaattisuus. Nopean journalismin periaatteet johtavat esimerkiksi 

siihen, että ilmastonmuutokseen liittyen erilaiset katastrofit, kuten tsunamit tai 

maanjäristykset, nousevat uutiskriteerien mukaisesti huomion keskipisteeksi tunniksi 

tai päiväksi ennen kuin kiinnostus niihin jälleen hiipuu (Gess 2012, 55). Saman asian 

toteaa myös Finlay (2012, 18), jonka mukaan ilmastojournalismissa on tavanomaista 

lähestyä aihetta ”tuomion” tai ”katastrofin” ennustamisen kautta. 

Eiden ja Kuneliuksen (2012a) mukaan ilmastojournalismin haaste on toistuvuus. 

Uutinen on jotain uutta, kun taas ilmastokysymykset ovat pitkiä ja hitaita prosesseja, 

joissa tarvitaan jokin tietty muu kriteeri uutisen syntymiseksi ja aiheen pysymiseksi 

pinnalla (Eide & Kunelius 2012a, 335).  Ilmastonmuutos on suuri kokonaisuus, jolloin 
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yksittäisten katastrofien tai muiden “uusien” tapahtumien nouseminen julkisuuteen 

ei anna kokonaiskuvaa ilmiöstä. 

Kuneliuksen ja Eiden (2017) mukaan ilmastonmuutos on viestinnällinen 

ongelma ensinnäkin siksi, että ilmastonmuutos koskettaa suurella mittakaavalla niin 

yhteiskunnan eri osa-alueita kuin ajallisesti sukupolvia. Ilmastonmuutos näkyy 

arkielämässä, paikallispolitiikassa ja globaalissa päätöksenteossa: ongelma on 

maailmanlaajuinen ja vaatii siksi hyvin toimivaa vuoropuhelua, sellaista, joka voi 

ylittää paikkarajat ja auttaa neuvottelemaan ja perustelemaan yhteistä toimintaa 

(Kunelius & Eide 2017, 3).  

Ilmastonmuutoksen globaalius haastaa journalismin, jossa usein painotetaan 

pikemminkin lokaalia, sitä, mikä tulee yleisöä lähelle (Dunwoody & Konieczna 2013, 

181). Dunwoody ja Konieczna (2013) esittävätkin, että journalismin pitäisi 

ilmastonmuutosuutisoinnissa pyrkiä löytämään keskitie siinä, että 

ilmastonmuutoksen globaali ulottuvuus, se, että se koskettaa koko maailmaa, tulee 

esiin. Toisin sanoen vastuullinen, globaali ilmastojournalismi pyrkii aina sitomaan 

yhteen mahdollisuuksien mukaan paikallisuuden ja globaalit syyt ja ratkaisut 

(Dunwoody & Konieczna 2013, 183).  

Lisäksi perinteisesti journalistisia juttuja on yhdistänyt se, että jotain tapahtuu 

juuri nyt. Muun muassa Dunwoody (2014) kirjoittaa, kuinka tiedejournalismissa jutut 

syntyvät, kun jotain tapahtuu, vaikka tapahtuman taustalla oleva tieteellinen prosessi 

olisi vuosia pitkä. Pitkäkestoinen prosessi itsessään ei näin ollen päädy uutisiin, vaan 

ainoastaan jotkin episodit siihen liittyen. Hidas prosessi ja sukupolvet ylittävä 

mittakaava tekevät tästä näkökulmasta ilmastonmuutoksesta journalismille 

haasteellisen ilmiön.  

Kuneliuksen ja Eiden (2017) mukaan eräs syy ilmastojournalismin 

haasteellisuuteen on se, että ilmastonmuutos on monimutkainen asia, eikä pelkästään 

siksi, että ilmasto ja sen muutokset itsessään ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. 

Ilmastonmuutoskeskustelu ulottuu monelle osa-alueelle: energiantuotanto, vesi, 

talous, elämäntapa, demokratia ja niin edelleen. Näin ollen ilmastonmuutos siirtyy 
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myös muihin globaaleihin diskursseihin, kuten sananvapauden ja ihmisoikeuksien 

diskursseihin. (Kunelius ja Eide 2017.)  

Finlayn (2012) mukaan haasteita aiheuttaa se, että ilmastonmuutoksen 

seuraukset ovat haitallisia ja laajalle ulottuvia, mutta ne eivät välttämättä ole 

silmiinpistävän näkyviä. Lisäksi ilmastonmuutosilmiön tieteellisyyttä voi olla 

haastavaa ymmärtää (Finlay 2012). Boykoffin (2008) mukaan toimittajat painivat 

päivittäin monien paineiden ja päätösten kanssa, jolloin ilmastonmuutoksen kaltaisen 

monimutkaisen aiheen syvällisen käsittelyn mahdollisuus on rajallista. 

Monimutkaisuus kuitenkin korostaa viestinnän tärkeyttä, sillä mahdollisten 

ratkaisujen pohdinta edellyttää erilaisten sanastojen ja tiedon yhdistämistä (Kunelius 

& Eide 2017). Kuneliuksen ja Eiden (2017) mukaan ilmastonmuutoksen 

poikkeuksellinen mittakaava ja monimutkaisuus myös yhdistyvät poliittiseksi ja 

demokraattiseksi haasteeksi. Ilmastonmuutos venyttää demokraattista 

päätöksentekojärjestelmää: se herättää huolen ilmastopolitiikan ja demokratioiden 

ristiriidasta, kun toimintaa pyritään koordinoimaan (Kunelius & Eide 2017, 3).   

Tutkimus on kiinnittänyt huomion myös siihen, miksi ilmastonmuutoksen 

hillitseminen on haasteellista ja näin ollen haastaa myös median. Dunwoody ja 

Konieczna (2013) esittävät hyvin ihmistä lähelle tulevia syitä sille, miksi 

ilmastonmuutosta on vaikeaa käsitellä. Ensinnäkin ihmiset ovat huonoja 

käsittelemään epävarmuutta (Dunwoody & Koniezcna 2013). Myös Finlay (2012) 

toteaa, että ilmastonmuutos on jotain tuntematonta, epämääräistä ja epäilyttävää. 

Dunwoodyn ja Koniezcnan (2013) mukaan ilmastonmuutos herättääkin suuren 

epävarmuuden tunteen, sillä se on riski, jonka liikkeistä ja seuraamuksista ei ole täyttä 

varmuutta. Jos jostakin asiasta ei ole riittävästi tietoa, on se ikään kuin helpompaa 

jättää huomiotta (Dunwoody & Konieczna 2013, 172–173). Media saattaa joissain 

tilanteissa myös luoda epävarmuutta, sillä Boykoffin ja Boykoffin (2007) mukaan 

ilmastonmuutokseen liittyvät kiistat ja konfliktit ovat uutisaiheina otollisia, vaikka 

tällainen uutisointi luo kuvan epävarmuudesta. 

Dunwoodyn ja Konieczan (2013) seuraava huomio sisältyy Kuneliuksen ja Eiden 

(2017) esittämään ajallisen ja paikallisen mittakaavan haasteeseen. 
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Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät kosketa kaikkia tasapuolisesti. Jos on vaikeaa 

saada ihmiset välittämään jostain, mikä vaikuttaa heihin henkilökohtaisesti, on vielä 

vaikeampaa saada heidät välittämään jostain, mikä vaikuttaa ensisijaisesti johonkin 

muuhun (Dunwoody & Konieczna 2013, 173).  

Lisäksi ilmastonmuutoskeskustelua haastaa se, miten hankimme tietoa ja kehen 

oikeastaan luotamme tiedonlähteenä. Dunwoody ja Konieczna (2013) kuvaavat tätä 

seuraavasti. Lääketieteellisissä asioissa perustamme päätöksemme terveyden 

asiantuntijoiden varaan. Usein päätöksissämme ja mielipiteissämme samaistumme 

johonkin itseämme lähellä olevan henkilön reaktioon ja mielipiteeseen, saatamme 

hyväksyä esimerkiksi ystävämme reaktion ja mielipiteen sellaisenaan omaksemme. 

Voisi ajatella, että ilmastonmuutoskeskustelussa, jossa suuri osa tiedeyhteisöstä on 

lähes yksimielinen, ihmiset nojautuisivat päätöksissään tutkijoihin, mutta esimerkiksi 

poliittinen ideologia saattaakin nousta tutkijoiden edelle siinä, mihin päätökset 

perustetaan. (Dunwoody & Konieczna 2013, 173–174.)  

Dunwoodyn ja Koniecznan lisäksi myös Suhonen (1994, 181–183; lainattu 

lähteestä Väliverronen 1996, 209) on käsitellyt sitä, miten ilmastojournalismin haasteet 

ovat yhteydessä ihmisten reaktioihin. Näyttää siltä, että ihmisten kokemalla huolella 

on yhteys siihen, miten ja kuinka paljon media nostaa esille ympäristöongelmia ja -

uhkia. Kun ongelma tai uhka on paljon esillä mediassa, on ihmisten huoli suurempi. 

Tämä huoli ei kuitenkaan välttämättä konkretisoidu haluksi toimia. Yksi syy siihen 

on, että ympäristöongelmat saatetaan kokea kaukaisina asioina, sillä vakavat 

ympäristöuhat ovat pääasiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Ympäristöuhista 

erityisesti ilmastonmuutos on ennen kaikkea globaali uhka. Lisäksi ympäristön käsite, 

kuten myös ilmastonmuutoksen käsite, on saattanut menettää symbolisen voimansa, 

sillä käsitteet ovat levinneet kaikille elämän osa-alueille. Näin ollen käsitteet ikään 

kuin laimentuvat ja arkipäiväistyvät. Jos julkisuudessa leviää kuva siitä, että kaikki 

ovat ympäristön asialla tai kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta ainakin 

sanojen tasolla, voi yleisössä levitä ajatus siitä, että asia on jo hallinnassa. (Suhonen 

1994, lainattu lähteestä Väliverronen 1996.)  
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Eide ja Kunelius (2012a) listaavat yhdeksi ilmastojournalismin tulevaisuuden 

haasteeksi sen, että muut aiheet uhkaavat viedä huomiota ilmastokysymyksiltä. Eiden 

ja Kuneliuksen (2012a, 335) huomio liittyy esimerkiksi Euroopan talouskriisiin, joka 

artikkelin ilmestymisen aikaan oli käynnissä. Näin ollen ilmastojournalismin uhkaksi 

nousee se, miten pitkäkestoinen, usein vähemmän dramaattisesti esiintyvä 

ilmastonmuutos saa tilaa muilta yhteiskuntaa uhkaavilta asioilta. Eiden ja 

Kuneliuksen (2012a, 335) johtopäätös onkin se, että ilmastojournalismin kannalta olisi 

tärkeää etsiä yhteyksiä ilmastokriisin ja muiden yhteiskuntaa uhkaavien muutosten ja 

ilmiöiden välillä. 

Ilmastonmuutos on haasteellinen aihe medialle, sillä ensinnäkin ilmiön 

ominaispiirteet, hitaus, globaalius, monimutkaisuus, eivät tee siitä helppoa aihetta 

median käsiteltäväksi. Toiseksi ilmastonmuutos on inhimillisellä tasolla vaikea aihe 

hyväksyttäväksi ja käsiteltäväksi, ja se aiheuttaa monenlaisia reaktioita. 

Ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet tulevat myös journalismin haasteiksi, sillä 

media on merkittävässä roolissa yhteisen todellisuuden rakentamisessa. Jos otetaan 

lähtökohdaksi se, että median on osallistuttava ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, on 

tarkasteltava sitä, miten median tulisi aihetta käsitellä, toisin sanoen, millainen 

median roolin tulisi ilmastokeskustelussa olla. 

 

2.3 Median rooli ilmastokeskustelussa 

Journalismi kamppailee ensinnäkin sen kanssa, että medioiden resursseja on 

pienennetty ja ansaintamallit ovat muuttuneet. Lisäksi media joutuu miettimään sitä, 

kuinka saavuttaa yleisö, jonka kohtaama tietotulva digitaalisella aikakaudella on 

valtava. (Nordenson 2008; ks. myös Le Masurier 2015.) Näin ollen kysymys kuuluu, 

miten median tulisi tuottaa juttuja, jotta se saavuttaa yleisön ja kannattaa 

taloudellisesti. Yleisöön liittyen olennaista on myös se, että Finkin (2018) mukaan 

journalismin suurin haaste on yleisön luottamuksen puute, mikä äärimmillään 
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näyttäytyy uutisten välttelemisenä. On siis ylipäätään tärkeää pohtia median roolia 

tässä ajassa.  

Ilmastonmuutokseen liittyen median roolin tarkasteleminen on erityisesti 

paikallaan, sillä siinä voidaan nähdä ajankohtaisia muutoksia. Schäferin ja Painterin 

(2020) mukaan median ekosysteemi muuttuu, kun taloudelliset olosuhteet muuttuvat 

raskaammiksi, keskusteluun osallistuu entistä enemmän osapuolia ja sosiaalinen 

media muuttaa viestintää. Muuttuvassa mediaympäristössä myös muun muassa 

ilmastotoimittajan rooli on muuttunut portinvartijasta kuratoijaksi (Schäfer & Painter 

2020).  

Samanlaisen muutoksen toteavat Fahy ja Nisbet (2011; ks. myös Guenther 2019). 

Fahyn ja Nisbetin (2011) mukaan vuosikymmenen takaiseen verrattuna 

tiedetoimittajien rooli on taloudellisten vaatimusten ja teknologisten muutosten 

myötä moninaistunut: perinteisten reportterin, vahtikoiran ja agendan asettajan 

roolien lisäksi tiedetoimittajista on tullut kuraattoreita, kokoonkutsujia ja kouluttajia 

(Fahy & Nisbet 2011).  Koska ilmastojournalismissa on yhteyksiä tiedejournalismiin, 

voi tiedejournalistien muuttuvia rooleja soveltaa myös ilmastotoimittajia koskeviksi 

muutoksiksi. Näin ollen voisi kuvata median roolia ilmastokeskustelussa siten, että 

media kuratoi eli ohjaa ja rakentaa ilmastokeskustelua, kutsuu koolle eli kokoaa eri 

puolia yhteen ja kouluttaa eli lisää tietoa. Ilmastojournalismin tutkimuksesta löytyy 

tukea tällaisen roolin kuvaukselle.  

Ilmastojournalismin tutkimus on painottanut sitä, että ilmastojournalismin tulisi 

pyrkiä tarjoamaan yleisölle pohjan tietoisuuden lisäämiselle. Esimerkiksi Cottle (1994, 

131) tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, etteivät ympäristöuutiset keskity 

informoimaan yleisöä niin, että asioista voisi käydä rationaalista keskustelua ja 

muodostaa näkemyksiä. Myös Dunwoody ja Konieczna (2013) toteavat median 

osittain epäonnistuneen tietoisuuden lisäämisen tavoitteessa. Heidän mukaansa 

media voisi ottaa entistä temaattisemman ja tietoutta lisäävän roolin sen sijaan, että se 

keskittyisi vain ilmastonmuutokseen liittyvien suuren luokan uutistapahtumien tai 

kriisien käsittelyyn. Jos ilmastojournalistiset jutut käsittelevät vain pitkälti näitä 

aiheita, luo se epätasapainoisen kuvan ilmastonmuutoksesta: Kun jotain suurta ja 
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kriittistä tapahtuu, korostuu ilmastonmuutos hetkellisesti mediassa ja näin myös 

ihmisten mielissä, mutta kun mitään vastaavaa ei tapahdu, on ilmastonmuutosta 

helppo aliarvioida. (Dunwoody & Konieczna 2013, 176.)  

Ilmastojournalismin tulisi tukeutua erityisesti selviin faktoihin (Dunwoody & 

Konieczna 2013). Koska ihmisillä on ilmastonmuutoksesta erilaisia uskomuksia, on 

Dunwoodyn ja Koniecznan (2013) mielestä eettistä keskittyä esimerkiksi enemmän 

tutkittuun tietoon kuin poliittisiin taisteluihin ilmastonmuutoksesta. Poliittiset 

väännöt sisältävät usein kiistoja, jotka puolestaan saattavat herättää yleisössä halun 

kieltää koko asia. (Dunwoody & Konieczna 2013.)  

Poliittisten ja tieteellisten näkökulmien herättämiä erilaisia reaktioita ovat 

tutkineet tarkemmin Zhao ym. (2011). He toteavat, että konfliktit ja kiistat ovat 

ilmaston lämpenemiseen liittyvien politiikan uutisten dominoivina teemoina, kun 

taas tieteelliseen näkökulmaan keskittyvät jutut enenevässä määrin todistavat 

tieteellisestä konsensuksesta. Zhaon ym. (2011) tutkimuksen mukaan tieteelliseen 

näkökulmaan keskittyvät jutut assosioituvat yleisössä johdonmukaisemmin ilmaston 

lämpenemisen riskien huomioimiseen, kun taas poliittisiin näkökulmiin keskittyvät 

jutut aiheuttavat päinvastaisen reaktion. Näin ollen tieteeseen perustuvat jutut ovat 

positiivisesti yhteydessä siihen, miten ihmiset tukevat ilmaston lämpenemisen 

hillitsemiseen tähtääviä toimia. (Zhao ym. 2011.) Jos siis ilmastojournalismissa 

halutaan pyrkiä siihen, että yleisö osallistuu ilmastonmuutoksen hillitsemistoimiin, 

olisi Dunwoodyn ja Koniecznan (2013) ja Zhaon ym. (2011) näkemysten perusteella 

olennaisempaa keskittyä uutisoinnissa ilmastonmuutoksen tieteellisyyteen.  

Dunwoodyn ja Koniecznan (2013) mukaan faktapohjaisuuden pitäisi kuitenkin 

ulottua pintaa syvemmällä tieteellisistä tutkimuksista uutisoitaessa. Heidän 

mukaansa olisi toivottavaa, että kun raportoidaan erilaisista tieteellistä 

tutkimustuloksista ja näkemyksistä, toimittajan tulee osoittaa yleisölle myös erilaisten 

tulosten ja näkemysten painoarvot. Tämä vaatii toimittajalta asiantuntemusta ja kykyä 

tulkita tutkimusten todistusaineistoa. Toisin sanoen siis kykyä analysoida ja osoittaa 

se, mikä oikeastaan on totta ja mikä on “todistusaineiston painoarvo” (weight-of-

evidence). (Dunwoody & Konieczna 2013, 178.)  
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Edellä esitetyt huomiot aiemmasta tutkimuksesta nostavat median tavoitteiksi 

tietoisuuden lisäämisen ja tiedon arvioinnin. Appelgrenin ja Jönssonin (2020) 

tutkimus todistaa siitä, että heidän tarkastelemansa ilmastonmuutokseen liittyvät 

juttuprojektit keskittyivät nimenomaan tietoisuuden lisäämiseen. He kuitenkin 

asettavat tutkimuksessaan median tavoitteeksi yleisön sitouttamisen toimintaan. 

Sitouttaminen (engagement) määritellään Appelgrenin ja Jönssonin (2020) 

tutkimuksessa välittämiseksi ja haluksi toimia. Se, ettei media jutuillaan pyrkinyt 

sitouttamaan yleisöä toimimaan, liittyy heidän mukaansa median toimintaa 

ohjaavaan objektiivisuuden ihanteeseen. Median tehtäväksi koettiin vain kertoa siitä, 

miten asiat ovat, siis lisätä tietoutta. Appelgrenin ja Jönssonin (2020) mukaan yleisön 

sitouttamista aiheeseen on kuitenkin pidetty tärkeänä, jotta ilmastonmuutoksen 

aiheuttamaa valtavaa haastetta voidaan yrittää hallita. (Appelgren & Jönsson 2020.) 

Kuten Appelgrenin ja Jönssonin (2020) tutkimuksesta voi havaita, pyrkimys 

objektiivisuuteen ja ajatus ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ovat tietyllä tavalla 

ristiriidassa keskenään, kun ajatellaan median roolia. Median tavoittelema 

objektiivisuus on hankala asia, vaikka ajateltaisiin vain journalismin yhtä 

perustehtävää, totuuden esiin nostamista. Esimerkiksi Rhamanin (2012) mukaan 

uutisoinnin tulisi olla tasapuolista, oikeudenmukaista, täsmällistä, rehellistä ja 

vastuullista, ja näin ollen siis totuudenmukaista, objektiivista ja neutraalia. Nämä 

ammatilliset konseptit ovat kuitenkin myös arvoladattuja, jolloin ne voivat tarkoittaa 

eri ihmisille eri asioita (Rhaman 2012, 146). Totuuden selvittäminen ei siis ole 

yksiselitteistä, mistä johtuen journalismi on ratkaissut ongelman usein esittämällä 

kaikkien osapuolten näkemykset asiaan.  

Objektiivisuus ja tasapainoon pyrkiminen ilmastojournalismin yhteydessä on 

kiinnostanut tutkijoita aiemmin (ks. esim. Brüggemann ja Engesser 2017; Fahy 2017; 

Boykoff & Boykoff 2004), sillä objektiivisuuden määritelmän on nähty muuttuneen. 

Objektiivisuus mediassa jakautuu Entmanin (1989, 30) mukaan kahteen osaan. Sillä 

tarkoitetaan ensinnäkin sitä, että journalistin täytyy etäännyttää itsensä henkilönä 

tekemästään jutusta. Journalistin täytyy siis pidättäytyä omien ideologisten tai muulla 

tavalla substantiivisten arvioiden tekemisestä. Toiseksi objektiivisuus tarkoittaa 
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tasapainoa (balance). Siinä pyrkimyksenä on neutraalius. Toisin sanoen, journalismin 

täytyy esittää yleisölle faktat käsiteltävästä asiasta, mutta jättää niiden arviointi 

yleisölle. (Entman 1989.) Myös Fahy (2017) määrittelee objektiivisuuden 

puolueettomuudeksi faktojen arvioinnissa, täsmällisyydeksi faktojen raportoinnissa, 

faktojen ja arvojen erottamiseksi ja aiheen molempien puolien tasapuoliseksi 

huomioimiseksi.  

Edellä esitetyt objektiivisuuden määritelmät, joiden voidaan ajatella olevan 

journalismin arvoihin edelleen merkittävästi vaikuttavia, ovat ilmastonmuutoksen 

kannalta ajateltuna ristiriitaisia. Ympäristö- ja ilmastojournalismissa ongelma on ollut 

läsnä jo pitkään (Fahy 2017). Entmankin (1989) toteaa, että faktat eivät puhu 

puolestaan, vaan niiden esittämistavalla on aina merkitystä. Kuten Dunwoody ja 

Konieczna (2013) esittävät, journalistin pitäisi nimenomaan pyrkiä arvioimaan 

ilmastonmuutoksesta saatavilla olevaa tietoa ja esittämään tieto oikeissa 

mittasuhteissa.  

Boykoffin ja Boykoffin (2007) mukaan ilmastonmuutoksen ollessa kyseessä 

pyrkimys balanssiin voi johtaa esimerkiksi siihen, että mediassa annetaan suunnilleen 

saman verran huomiota sekä niille tuhansille arvostetuille tutkijoille, jotka tukevat 

ajatusta ilmaston lämpenemisestä ja ihmisen vaikutuksesta siihen, kuin niille 

muutamille kymmenille tutkijoille, jotka suhtautuvat skeptisesti tai kieltävät asian. 

Tällainen uutisointi puolestaan luo kuvan epävarmuudesta, ja tätä epävarmuutta 

voidaan käyttää voimakkaana poliittisena työkaluna. Toisaalta kiistat ja konfliktit 

ovat medialle otollisia uutisaiheita. Niihin saatetaan helposti tarttua, kun uutisarvot 

uutuudesta ja tuoreudesta eivät välttämättä toteudu pitkäkestoisessa 

ilmastonmuutoskeskustelussa. (Boykoff & Boykoff 2007.)  

Ilmastojournalismissa on siis ainakin aiemmin jossain määrin sorruttu 

tasapuolisuusharhaan (false-balance), mutta ilmastojournalismin nähdään siirtyneen 

tulkinnallisen journalismin suuntaan ja luopunut tasapuolisuuden tavoittelusta 

(Brüggemann & Engesser 2017). Brüggemannin ja Engesserin (2017) mukaan 

vastakkaisten näkemysten esittäminen on edelleen osa ilmastojournalismia, 

mutta ”ilmastodeniaalit” asetetaan osaksi laajempaa kontekstia.  
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Journalistin on edelleen tavoiteltava objektiivisuutta, sillä Journalistin ohjeiden 

mukaan journalistin pitää pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Lisäksi 

Journalistin ohjeet velvoittavat erottamaan mielipiteet ja tosiasiat selkeästi toisistaan. 

(Julkisen sanan neuvosto 2013.) Olennaista siis on, että mielipiteet ja tosiasiat on 

eroteltu, ja pyrkimyksenä on totuudenmukaisuus. Jos tämän ottaa objektiivisuuden 

määritelmäksi, voidaan tukeutua Fahyn (2017) huomioon siitä, että objektiivisuus 

ilmastojournalismissa ylittää tarpeen esittää molemmat puolet yhtäläisinä. Sen sijaan 

ilmastojournalismissa voidaan tukeutua toimittajien kykyyn arvioida ja tulkita 

todisteita ilmastonmuutoksesta (Fahy 2017).  

Tulkinnallisempi ote ilmastojournalismin tavoitteena sopii Nordensonin (2008) 

näkemykseen siitä, että journalismin tulisi tulevaisuudessa keskittyä syvällisiin, 

selittäviin ja kontekstoiviin juttuihin. Samanlaista lähestymistapaa ehdottaa Gess 

(2012), jonka mukaan ilmastonmuutoksen oireet, kuten katastrofit tai muut 

tapahtumat, tarjoavat tavanomaiselle journalismille mahdollisuuksia tarttua ilmiöön, 

mutta sellainen journalismi ei sido yhteen ilmastonmuutoksen poliittisia, ekonomisia, 

sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä syitä, seurauksia ja yhteyksiä, jotka ovat 

välttämättömiä ilmiön ymmärtämiselle. Siksi Gess (2012) ehdottaa hitaan 

journalismin periaatteiden hyödyntämistä ilmastojournalismissa.  

Le Masurierin (2015, 147) mukaan hidas journalismi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että tuoreuden (recentness) sijaan journalismissa painotettaisiin uutiskriteeriä 

relevanttiudesta (relevance). Gessin (2012) mukaan hidas journalismi voisi rakentaa 

kestävyyttä sekä sopeutumis- ja sietokykyä, joita yhteisö tarvitsee kohdatessaan 

globaalin ilmastonmuutoksen haasteet. Jotta tähän päästään, journalismilla on oltava 

pyrkimys ymmärtää paikallisia elementtejä maailmanlaajuisen ilmiön sisällä ja 

toisaalta nähtävä maailmanlaajuinen ilmiö paikallisesta näkökulmasta (Gess 2012, 59.) 

Tämä näkemys tukee ajatusta siitä, että median tulisi ottaa ilmastonmuutoksen 

suhteen selittäjän ja ymmärrystä lisäävän toimijan rooli, ei vain raportoida 

tapahtumista.  

Ilmastojournalismi voisi ottaa vaikutteita tai jopa liittyä kestävän journalismin 

käsitteeseen (Berglez, Olausson & Ots 2017). Berglezin, Olaussonin ja Otsin (2017, xxii) 



 

 

23 

 

mukaan kestävässä journalismissa nykyhetken tiedon tarpeet yhdistyvät tulevien 

sukupolvien tiedon tarpeisiin. Tulevien sukupolvien tarpeisiin kuuluvat muun 

muassa nykyhetkeä syvemmät jutut ilmastonmuutoksesta, joka koskettaa paitsi 

globaalisti myös ajallisesti yleisöä ympäri maailmaa ja sukupolvien yli. Jos journalismi 

haluaa säilyä relevanttina yleisölle, on siirtyminen kestävään journalismiin aloitettava 

jo nyt. (Berglez, Olausson & Ots 2017.) Kestävän journalismin näkökulmasta median 

tulee siis pyrkiä pysymään mukana muuttuvassa ilmapiirissä. Yhteiskunnallisen 

ilmapiirin voidaan tällä hetkellä nähdä painottavan muutoshalukkuutta 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen, mikä nähdään muun muassa Suomen 

hallituksen hallitusohjelman ilmastotavoitteissa sekä mielenosoituksissa 

ilmastotoimien puolesta.  

Median tavoitteena ilmastokeskustelussa voidaan aiemman tutkimuksen 

perusteella pitää faktapohjaisuutta ja näkemysten arviointia, siis selittävää, 

ymmärrystä lisäävää ja yhdistävää sisältöä. Aiemmassa tutkimuksessa on selkeästi 

esillä pyrkimys ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Toisaalta siinä tunnistetaan myös 

se, ettei ilmastonmuutoksesta kuitenkaan ole yhteiskunnassa täyttä yksimielisyyttä, 

mistä kertovat objektiivisuuden ja tasapuolisuusharhan pohdinnat. Tämän vuoksi on 

tarpeellista käsitellä asianajojournalismia, jossa ikään kuin tiivistyy dilemma 

objektiivisuudesta ja ilmastonmuutoksesta.  

 

 

Asianajojournalismi ilmastonmuutoksen kontekstissa 

Tarkasteltaessa median roolia ilmastokeskustelussa sekä objektiivisuuden ja 

tasapuolisuuden käytäntöjä on tuotava esiin asianajojournalismin käsite. Cambridge 

University Pressin (2021) mukaan asianajo-sanan englanninkielinen käännös advocacy 

tarkoittaa “julkista tukea idealle, suunnitelmalle tai tavalla tehdä jotain”. Rhaman 

(2012) kuvailee asianajoa puolen valitsemiseksi, jossa jollekin puolelle asettuminen 

voi tapahtua suoraan tai epäsuorasti. Jos media valitsee puolensa suoraan, se myös 

avoimesti kertoo tarkoituksistaan ja roolistaan tietyssä asiassa. Jos media asettuu 

jollekin puolelle epäsuorasti, se näkyy esimerkiksi siinä, että tietystä asiasta tehdään 
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paljon juttuja, kansalaisjärjestöille annetaan paljon tilaa jutuissa tai tietyn asian 

aktiiveja siteerataan jutussa. (Rhaman 2012, 148.) Asianajo ja journalismi voidaankin 

usein nähdä ristiriitaisina, sillä journalismin periaatteeisiin kuuluvat neutraalius ja 

tasapuolisuus (ks. esim. Rhaman 2012; Fahy 2017).  

Waisbord (2008) kuvailee asianajojournalismia kahdesta näkökulmasta: 

Asianajojournalismia on se, kun media itse kannattaa jotain aatetta tai asiaa. Tähän 

taustalla saattaa olla se, että journalisteja näyttävät ohjaavan uudistusmieliset 

ajatukset tai heillä saattaa olla sidoksia puolueisiin. Asianajojournalismia on myös 

kansalaisyhteiskunnallinen asianajo. Siinä kansalaisyhteiskunnalliset järjestöt 

käyttävät mediaa strategisesti saadakseen laajaa näkyvyyttä asialleen. (Waisbord 

2008.) Asianajojournalismi on Fahyn (2017) mukaan sitä, että asiat esitetään jostakin 

tietystä näkökulmasta, joka usein nojautuu tiettyyn poliittiseen ideologiaan. 

Asianajojournalismi ei myöskään erottele faktoja arvoista eikä siinä pyritä välttämään 

epätasapainoista uutisointia (Fahy 2017).  

Edellä esitetyt asianajojournalismin määritelmät korostavat sitä, että 

asianajojournalismissa asetutaan selkeästi jollekin tietylle kannalle. 

Ilmastojournalismiin liittyen kysymys on siitä, voiko asianajojournalismi olla 

objektiivista. Ympäristöjournalisteille on ollut vaikeaa kategorisoida työtään joko 

objektiiviseksi tai asianajojournalismiksi, sillä tutkimus on osoittanut, että heitä 

ohjaavat usein ympäristöarvot, vaikka he tekisivät työnsä tarkasti ammatin 

periaatteita kunnioittaen (Fahy 2017).  

Tämän vuoksi on tarkasteltava sitä, miksi asianajojournalismia voisi pitää 

ilmastonmuutoksen kyseessä ollessa objektiivisena. Rhamanin (2012) mukaan 

asianajojournalismi voi usein kytkeytyä oikeudenmukaisuuden ympärille. Juuri siksi 

jonkin asian ajaminen ja journalismi eivät välttämättä aina ole ristiriidassa keskenään. 

Rhaman (2012, 159) toteaa, että ihmisoikeuksien puolelle asettuminen voi tuskin olla 

väärin. Journalistit tekevät jatkuvasti valintoja, sillä heitä ohjaavat arvot, joten näin 

ollen jollekin puolelle asettumista tapahtuu väistämättä. Siksi on Rhamanin (2012) 

mukaan tärkeää erottaa se, milloin puolen valitseminen tapahtuu mediassa vain 

humanitaaristen periaatteiden mukaisesti, ei muista mahdollisista syistä. 
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Ilmastonmuutos kytkeytyy vahvasti oikeudenmukaisuuteen, jolloin Rhamanin (2012) 

mukaan siihen liittyvien kysymysten edistäminen mediassa lisää tärkeän 

näkökulman keskusteluun, ei niinkään ole uhka journalismin periaatteille.  

Asianajoa ilmastonmuutokseen liittyen on alkanut tapahtua perinteisessä 

mediassa viime aikoina (Schäfer & Painter 2020). Schäferin ja Painterin (2020) mukaan 

muun muassa brittilehti The Guardian on kampanjoinut ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen puolesta. Samoin Schäferin ja Painterin (2020) mukaan laajalle ulottuva 

Covering Climate Now -projekti voidaan myös nähdä asianajona. Asianajona voidaan 

pitää myös sitä, että monet länsimaiset mediat käyttävät ilmastonmuutos-termin 

sijaan sanoja ‘ilmastohätätila’ (climate emergency) ja ‘ilmastokriisi’ (climate crisis). 

(Schäfer & Painter 2020). Tämä kertoo siitä, että monet mediat ovat arvioineet 

asianajoa, jonkin asian puolesta asettumista, niin ettei se tarkoita välttämättä 

objektiivisuuden hylkäämistä.  
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3.1 Taustatekijöitä ympäristö- ja ilmastojournalismissa 

Edellä olen pyrkinyt selventämään, millaiseen tutkimusperinteeseen tutkielma liittyy 

ja miten tutkielmassa määritellään sille keskeiset käsitteet. Käsittelin sitä, millaisia 

haasteita ilmastojournalismissa kohdataan ja millaisena median roolia ja tavoitteita 

pidetään osana ilmastokeskustelua. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan aiempaa 

tutkimusta siitä, millaisia tekijöitä mediasisällön taustalla vaikuttaa, erityisesti 

ympäristö- ja ilmastojournalismin kontekstissa.  

Einsiedelin ja Coughlanin (1994) mukaan uutisten tekemistä voidaan ymmärtää 

erilaisten taustalla vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusta tarkastelemalla. Uutisten 

taustalla vaikuttaa ensinnäkin yksilö, sillä uutiset voidaan nähdä yksilöllisenä 

tuotteena, johon journalisti itse vaikuttaa uskomustensa ja kokemustensa kautta. 

Uutiset voidaan nähdä myös organisatorisina ja ammatillisina tuotteina 

(organizational-professional product), sillä niiden taustalla vaikuttavat journalismia 

muokkaavat normit, käytännöt, arvot, organisaation resurssit, mahdollisuudet ja rajat. 

Lisäksi taustatekijöinä vaikuttavat journalismin pyrkimykset, esimerkiksi yleisön 

huomion saaminen tai yleisön sivistäminen ja tiedon lisääminen. Uutiset ovat 

loppujen lopuksi myös kulttuurisia ja ideologisia tuotteita, jotka heijastavat usein 

ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan arvoja. (Einsiedel & Coughlan 1994.) 

3 TAUSTATEKIJÄT JOURNALISTISEN SISÄLLÖN 

MUOTOUTUMISESSA 
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Einsiedel ja Coughlan (1994) tekivät tutkimuksessaan myös haastatteluja 

sellaisten toimittajien kanssa, jotka työskentelivät paljon ympäristöaiheiden parissa. 

Heidän tutkimuksessaan syntyi näkemys siitä, miten erityisesti toimittaja yksilönä 

vaikuttaa ympäristöjournalistiseen sisältöön. Toimittajien haastatteluissa kävi 

esimerkiksi ilmi, että toimittajat näkivät itsensä ensisijaisesti uutistoimittajina ja vasta 

toissijaisesti ympäristötoimittajina. Toisaalta osa heistä tunnisti sen, että ympäristöstä 

uutisoidessaan heidät saatetaan nähdä ympäristön puolestapuhujina. Eräs 

haastateltavista oikeutti tätä todetessaan, että kuka olisikaan ympäristöä vastaan. 

Kaiken kaikkiaan tällaisten yksilöön liittyvien ja toisaalta journalismiin liittyvien 

taustatekijöiden vuorovaikutus näkyi uutisoinnissa siinä, että ympäristöön 

erikoistuneet toimittajat kirjoittivat enemmän laajoja ja syvempiä juttuja “kovien” ja 

tapahtumakeskeisten uutisten sijaan. (Einsiedel & Coughlan 1994, 138–139.)  

Samoin Dunwoody ja Griffin (1994) ovat tutkineet, millaisia tekijöitä 

ympäristöuutisten takana vaikuttaa. Heidän mukaansa uutisointiin ja uutisissa 

esiintyneisiin kehyksiin vaikuttivat se, miten asiaan liittyvät viranomaiset 

määrittelivät uutisoitavan asian, se, miten lähteet määrittelivät asian, se, millaiset 

resurssit sanomalehdillä oli käytettävissä ja se, jos jotain konkreettista tapahtui. 

Dunwoodyn ja Griffinin (1994) mukaan journalistit eivät juuri panostaneet “suuren 

kuvan” luomiseen uutisoitavasta ympäristöasiasta, vaan keskittyivät 

tapahtumakeskeisiin uutisiin. Dunwoody ja Griffin (1994) nostavat tärkeimmäksi 

tuloksekseen sen, että sanomalehden toimintaympäristö, siis kunta, jossa sanomalehti 

toimi, vaikutti siihen, miten ympäristöasiasta uutisoitiin. Sanomalehtien välillä oli 

eroja siinä, kuka uutisoinnissa nostettiin niin sanotuksi sankariksi ja kuka “pahaksi 

tyypiksi” (Dunwoody & Griffin 1994, 48–49).  

Guenther (2019) esittää tiedejournalismiin liittyviä taustatekijöitä. Ensinnäkin 

hän puhuu tutkijoiden ja journalistien läheisestä suhteesta, minkä voidaan nähdä 

tarkoittavan myös sitä, että tutkijoiden tekemiset vaikuttavat mediaan. Toisin sanoen 

käytetyillä lähteillä voi olla vaikutusta journalismiin. Toiseksi hän toteaa journalistien 

yksilöllisten ominaisuuksien voivan vaikuttaa siihen, millaisia tiedejournalistisia 

juttuja syntyy. (Guenther 2019.) Lisäksi Guenther (2019) mainitsee myös journalismin 
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rutiinit ja käytännöt sisältöä muokkaavina tekijöinä, samoin yleisön merkityksen 

journalismille. Guenther (2019) nostaa esille myös muuttuvan mediaympäristön. 

Näissä tekijöissä voidaan nähdä paljon yhtäläisyyksiä vaikutushierarkiamalliin, jota 

esitellään seuraavassa luvussa.  

Aiempi ympäristö- ja tiedejournalistinen tutkimus, joita voidaan soveltaa myös 

joiltain osin ilmastojournalismiin, on löytänyt journalististen sisältöjen takaa 

monenlaisia tekijöitä yksilön arvoista ympäröivään yhteiskuntaan. Seuraavaksi 

syvennän näiden tekijöiden tarkastelua Shoemakerin ja Reesen (1996) 

vaikutushierarkiamallin avulla. Lisäksi esitän, kuinka sitä on käytetty tässä 

tutkielmassa.  

 

3.2 Vaikutushierarkiamalli  

Journalistisen sisällön takana vaikuttavia tekijöitä ovat määritelleet Pamela J. 

Shoemaker ja Stephen D. Reese kirjassaan Mediating the Message: Theories of Influences 

on Mass Media Content (1996). Heidän mukaansa uutismedia ei ole maailman peili, 

vaan journalismin sisältöihin vaikuttavat monet tekijät sekä mediaorganisaation 

sisällä että ulkopuolella. He ovat muotoilleet sisältöihin vaikuttavat tekijät 

vaikutushierarkiamalliksi (ks. KUVIO 1), joka jakautuu viidelle tasolle, yksilöstä 

ympäröivään maailmaan. Vaikutushierarkiamalli esittää näiden yhtäaikaisesti 

vaikuttavien voimien keskinäisen suhteen sisäkkäisinä renkaina. Hierarkian 

mukaisesti ylin taso, ideologia, vaikuttaa journalistisiin sisältöihin kaikkein 

voimakkaimmin, kun taas alimmalla tasolla, yksilöllä, on kaikkein heikoin vaikutus.  
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KUVIO 1: Vaikutushierarkiamalli Shoemakerin ja Reesen (1996) mukaan. 

 

Ensimmäinen vaikutushierarkiamallin tasoista liittyy toimittajaan yksilönä (individual 

level). Shoemakerin ja Reesen (1996) mukaan yksilö voi vaikuttaa journalistiseen 

sisältöön esimerkiksi sitä kautta, millaisia arvoja ja asenteita yksilöllä on, millainen on 

hänen ammatillinen ja koulutuksellinen taustansa ja kokemuksensa ja millainen on 

hänen ammatillinen roolinsa työyhteisössä. Shoemaker ja Reese (1996) toteavat, että 

yksilön luonne, tausta ja kokemukset eivät suoraan vaikuta journalistiseen sisältöön, 

mutta nämä tekijät voivat vaikuttaa yksilön henkilökohtaisiin ja ammatillisiin 

asenteisiin ja rooleihin. Lisäksi Shoemaker ja Reese (1996) toteavat, että näistä 

kahdesta ulottuvuudesta ammatilliset asenteet ja roolit vaikuttavat journalistiseen 

sisältöön enemmän kuin yksilön henkilökohtaiset arvot ja asenteet. Yksilö ja yksilöön 

liittyvät elementit voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä valitaan uutisoitavaksi ja 

miten aiheesta uutisoidaan, siis minkä toimittaja kokee tärkeäksi ja merkittäväksi 
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asiaksi välittää yleisölle, ja miten uutinen tehdään. (Shoemaker & Reese 1996.) 

Ympäristö- ja ilmastojournalismin kontekstissa muut pro gradu -tutkielman tekijät 

ovat esimerkiksi havainneet näiden yksilöön liittyvien taustavaikutusten näkyvän 

siinä, että ympäristöstä uutisoivat toimittajat kokevat ympäristön arvona, jota 

haluavat tuoda esiin (Kantola 2003) ja ympäristötoimittajat kokevat erikoistumisen 

olevan tärkeää ympäristöjournalististen sisältöjen kannalta (Mattila 2014). 

Toinen hierarkian taso on ammattirutiinien (media routines) taso. 

Ammattirutiineilla Shoemaker ja Reese (1996) viittaavat malleihin, käytäntöihin ja 

normeihin, joita journalistit käyttävät rutiininomaisesti työssään. Tällaisia malleja 

ovat esimerkiksi uutiskriteerit, pyrkimys objektiivisuuteen ja tasapuolisuuteen, 

portinvartijan rooli, yleisön ja organisaation toiveet ja tarpeet journalistisesta sisällöstä 

sekä formaatin, kuten tv:n ja sanomalehden, ominaispiirteet. Ammattirutiinit toisaalta 

helpottavat uutismediaa, toisaalta rajoittavat, sillä Shoemaker ja Reese (1996) toteavat 

niiden siirtävän vallan median ulkopuolelle. Eräs tällaisista rutiineista on uutisten 

tapahtumakeskeisyys, siis se, että kun jotain tapahtuu, kiinnostaa se yleensä myös 

mediaa. Shoemakerin ja Reesen (1996) mukaan tapahtumat ovat hyödyllisiä medialle, 

sillä ne ikään kuin aikatauluttavat uutisia, ja lisäksi ne tarjoavat yleisölle konkreettisen 

viestin. Myös ilmastojournalismissa se, kun jotain konkreettista tapahtuu, helpottaa 

aiheiden käsittelyä, sillä ilmastonmuutos ei ole muutoin välttämättä päivänpolttava 

aihe (ks. esim. Eide & Kunelius 2012a).  

Organisaation piirteet (organization level) on vaikutushierarkian kolmas taso. 

Tällaisiksi organisaation tasolla vaikuttaviksi tekijöiksi Shoemaker ja Reese (1996) 

asettavat esimerkiksi mediaorganisaation taloudelliset resurssit, erilaisista tavoitteista 

johtuvat konfliktit eri rooleissa olevien henkilöiden välillä (esim. esihenkilöasemassa 

olevan henkilön erilaiset tavoitteet kuin yksittäisen toimittajan tavoitteet), pyrkimys 

tehokkuuteen, mediayhtiön koko ja niin sanottu median tyyli. Shoemakerin ja Reesen 

(1996) mukaan esimerkiksi uutismedian omistajuus vaikuttaa journalistisiin 

sisältöihin sitä kautta, kuka otetaan töihin, miten paljon resursseja on käytettävissä ja 

millaisia käytäntöjä painotetaan, vaikka pääasiallisesti vastuu ja vapaus uutisoinnissa 

olisikin eri osastoilla eikä mediayhtiön omistajilla. Esimerkiksi pyrkimys 
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tehokkuuteen saattaa näkyä erityisesti ilmastojournalismissa siten, että uutisoinnissa 

painottuvat nopeasti ja helposti syntyvät jutut, vaikka aiheet itsessään vaatisivat 

runsaammin aikaa niiden monimutkaisuuden takia (vrt. Boykoff 2008).  

Neljäs taso vaikutushierarkiassa koskee median toimintaympäristön piirteitä 

(extramedia level). Niitä ovat Shoemakerin ja Reesen (1996) mukaan esimerkiksi 

lähteiden saatavuus ja lähteet itsessään, sidosryhmien ja etujärjestöjen toiminta, 

teknologia ja kilpailu medioiden välillä. Nämä piirteet voivat vaikuttaa journalistiseen 

sisältöön Shoemakerin ja Reesen (1996) mukaan esimerkiksi niin, että lähteet 

vaikuttavat siihen, millaiseksi juttu lopulta muodostaa ihan jo sitä kautta, mitä lähteitä 

on saatavilla ja tavoitettavissa. Lisäksi erilaiset sidosryhmät ja etujärjestöt voivat 

vaikuttaa journalistiseen sisältöön epäsuorasti siten, että lehdistötiedotteet on 

muotoiltu jollain tietyllä tavalla ja medialle annettavat kommentit noudattelevat jotain 

tiettyä kaavaa. Ilmastojournalismissa median toimintaympäristön piirteet saattavat 

näkyä esimerkiksi siten, mitä asioita eri lähteiden kautta nousee ilmastokeskustelussa 

esiin. Esimerkiksi Kumpu (2014) toteaa, että pitkään ilmastonmuutokseen liittyvää 

keskustelua hallitsi ilmastotutkijoiden ja ilmastospektikoiden kiista. 

Ideologian taso (ideological level), kuten Shoemaker ja Reese (1996) sitä nimittävät, 

on hierarkiassa viidennellä eli uloimmalla ympyrällä. Shoemaker ja Reese (1996) 

tarkoittavat ideologialla symbolista mekanismia, joka yhdistää yhteiskuntaa. 

Ideologia tai yhteiskunnallinen ilmapiiri ei vaikuta suoraan journalistisiin sisältöihin, 

vaan se on yhteiskunnallinen, makrotasolla vaikuttava ilmiö, joka näkyy siinä, miten 

järjestelmä ylipäätään toimii. Tasoa voisi nimittää myös ehkä kuvaavammalla termillä 

yhteiskunnallinen ilmapiiri. Ilmastojournalismin kohdalla yhteiskunnallinen 

ilmapiiri saattaisi vaikuttaa sisältöihin niin, että kun yhteiskunnassa muutenkin 

ilmastoasiat ovat pinnalla, on median helpompi tarttua niihin.  

Shoemakerin ja Reesen (1996) vaikutushierarkiamallin kohdalla on otettava 

huomioon, että ensisijaisesti malli on teoreettinen mallinnus, jota täytyy tarkastella 

empirian kautta. Shoemakerin ja Reesen (1996) mallissa eri tasot ovat toisistaan 

erillisiä, eivätkä ne siis ole vuorovaikutuksessa keskenään. Shoemaker ja Reese (1996, 

271) kehottavatkin tutkijoita tarkastelemaan juuri tätä näkökulmaa: esimerkiksi 
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ammatilliset rutiinit ovat yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin, eikä 

journalistin henkilökohtaisia arvoja voida erottaa näistä rutiineista ja niin edelleen.  

Kun mallinnusta tarkastellaan, on hyvä ottaa huomioon se, että Shoemakerin ja 

Reesen (1996) malliin on suhtauduttava ennen kaikkea teoreettisena mallinnuksena, 

joka myös yksinkertaistaa mediasisältöjen syntymistä, sillä samat lähtökohdat eivät 

tarkoita samanlaista lopputulosta, vaan jutun syntyminen on ainutlaatuinen prosessi. 

Tämän tutkielman kontekstista käsin täytyy todeta, että Shoemakerin ja Reesen (1996) 

vaikutushierarkiamallissa on paljon sellaista, joka ei välttämättä sellaisenaan päde 

suomalaisessa tai pohjoismaalaisessa kontekstissa, sillä mallin kuvailussa on 

hyödynnetty pohjoisamerikkalaista kontekstia. Mediamaisemat ja uutismedioiden 

toimintatavat ja -periaatteet eroavat monilta osin näiden kontekstien välillä, sillä 

esimerkiksi Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksissä (2020) 

pohjoismaat ovat ensimmäisillä sijoilla, kun taas Yhdysvallat on sijalla 45.  

Vaikutushierarkiamallia onkin tässä tutkielmassa käytetty soveltuvin osin. Sitä 

käytettiin lähinnä mallintamaan journalistisen sisällön takana vaikuttavia tekijöitä, ja 

näitä mallinnuksia on hyödynnetty haastattelurungossa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vaikutushierarkiamallin mukaisesti on kiinnitettävä huomiota yksilöstä, 

ammattirutiineihin ja aina yhteiskunnalliseen ilmapiiriin asti, kun pohditaan juttujen 

takana vaikuttavia tekijöitä. Näin haastattelutilanteeseen saatiin muodostettua 

lähtökohdat keskustelulle, sillä journalistisen sisällön takana vaikuttavat tekijät 

olisivat saattaneet olla vaikeasti tunnistettavissa ilman ajattelua herätteleviä 

mallinnuksia.  

On kuitenkin tärkeää pohtia, olivatko haastattelut tällöin liian ohjailevia ja 

olivatko haastateltavien mieleen tulevat asiat seurausta haastateltavan 

lähtökohtaisista oletuksista vaikutushierarkiamallin pohjalta. Tässä kohtaa totean, 

että haastattelijana ja tutkijana olin tietoinen tästä riskistä haastatteluja tehdessä ja 

pyrin kiinnittämään asiaan huomiota. Tätä riskiä pohditaan tarkemmin luvussa 

Tutkimuksen arviointi 7.1.  

Vaikka vaikutushierarkiamalli on vain mallinnus, on siitä kuitenkin 

pääteltävissä se, että journalistisiin sisältöihin vaikuttavat monet taustatekijät. Se, 
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millaiseksi journalistinen sisältö muotoutuu, saa vaikutteita toimittajasta eli yksilöstä, 

ammattirutiineista eli esimerkiksi uutiskriteereistä, mediaorganisaation piirteistä eli 

esimerkiksi resursseista, median toimintaympäristöstä eli esimerkiksi lähteistä ja 

lähteiden saatavuudesta sekä siitä, millainen yhteiskunnallinen ilmapiiri on.  

Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan sitä, miten tämä tutkielma on toteutettu, 

voidaan tiivistää lyhyesti se, mihin tutkielma teoreettisesti pohjautuu. Aiemman 

tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on aiheena tietyiltä osin haasteellinen, sillä se 

tapahtuu hitaasti ja osin huomaamattomasti, ulottuu paikallisesti ja ajallisesti pitkälle 

ja on monimutkainen kokonaisuus. Ilmastonmuutos saattaa olla myös inhimillisesti 

vaikea aihe käsiteltäväksi ja aiheuttaa monenlaisia reaktioita. Aiemman tutkimuksen 

mukaan median tulisi tavoitella ilmastojournalismissa faktapohjaisuutta ja eri 

näkemysten arviointia, toisin sanoen ymmärrystä lisäävää ja selittävää sisältöä. 

Näihin pohjaten siirryn seuraavaksi selventämään tämän tutkielman toteutusta.   
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4.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset  

Kuten aiemmissa luvuissa on osoitettu, ilmastonmuutos on medialla monella tapaa 

haasteellinen aihe käsiteltäväksi. Ilmastojournalismin haasteita on selvitetty 

aiemmissa tutkimuksissa, samoin aiempaa tutkimusta on kiinnostanut se, millä 

tavalla median tulisi ilmastonmuutosta käsitellä. Lisäksi aiempi tutkimus on 

selvittänyt, miten ja millaisin taustavaikuttimin media rakentaa juttuja.  

Tässä tutkielmassa suuntaan huomioni ilmastojournalismin tekijöihin, 

toimittajiin, ja siihen, miten he kokevat ilmastonmuutoksen käsittelyn mediassa. Näin 

tuon uutta näkökulmaa tutkimukseen. Pyrin suuntaamaan huomion sinne, minne 

muuten saattaa olla vaikeaa nähdä: juttujen taustalla vaikuttaviin asioihin. Koska 

niiden osoittaminen on haastavaa, lähestyn aihetta heidän kauttaan, jotka oman 

asiantuntemuksensa myötä voivat näitä asioita tarkastella. Samalla haastaan 

toimittajia tarkastelemaan juttuihin vaikuttavia elementtejä. Kiinnitän huomion myös 

siihen, millaisena toimittajat, joita voidaan pitää ilmastojournalismin käytännön 

tekemisen asiantuntijoina, kokevat sen, kuinka median tulisi ilmastonmuutosta 

käsitellä. Haastateltavia toimittajia nimitetään tässä ilmastotoimittajaksi, sillä he 

keskittyvät työssään pitkälti ilmastonmuutosuutisointiin.  

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
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Tutkimuksen tavoitteena on kuvata sitä, millaisena ilmastotoimittajat kokevat 

ilmastojournalismin tekemisen haasteet, tarkoituksen ja taustatekijät. Tutkimuksella 

pyritään tuottamaan uutta näkökulmaa tutkimukseen mediasta osana ajankohtaista 

ilmastonmuutoskeskustelua. Tutkimuksessa pohditaan mahdollisia laadullisia syy-

seuraussuhteita sille, millaiseksi ilmastojournalismi muotoutuu haasteiden, 

tavoitteiden ja muiden vaikuttimien läsnäollessa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia haasteita ilmastotoimittajat kokevat ilmastojournalismin 

tekemisessä? 

2. Millaisena ilmastotoimittajat kokevat median roolin ilmastokeskustelussa? 

3. Miten ilmastotoimittajat näkevät juttujen takana vaikuttavat tekijät?  

 

4.2 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Tämän tutkielman näkemys ihmisestä, todellisuudesta ja tiedosta pohjautuu 

sosiaaliseen konstruktionismiin sekä Hirsjärven ja Hurmeen (2008) tiivistämiin 

näkökohtiin. Ihmisen kyky tietoisuuteen kulkee käsi kädessä sen kanssa, että ihminen 

pystyy symboloimaan maailmaa kielen kautta. Kieli puolestaan on sosiaalinen ja 

sopimuksenvarainen symbolijärjestelmä, jossa merkitykset luodaan 

vuorovaikutuksessa. Ihmistä tutkittaessa on otettava huomioon se, että konteksti 

vaikuttaa ihmiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 16–19; ks. myös Eskola & Suoranta 1998.) 

Todellisuus nähdään tässä tutkimuksessa sosiaalisesti konstruoiduksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että todellisuuden käsitys on subjektiivinen tulkinta, joka perustuu 

siihen, mitä ihminen yhteisössä oppii. Sosiaalinen konstruointi näyttäytyy myös 

kielessä, joka käsitetään sopimuksenvaraiseksi järjestelmäksi. Nämä kaikki tekijät 

johtavat siihen, että ehdotonta totuutta ei voida tutkimuksessa tavoittaa. Ihmistä 
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koskeva tutkimus on merkitysten tutkintaa, jolloin tulkinta ja ymmärtäminen 

korostuvat. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 16–19; ks. myös Eskola & Suoranta 1998.) 

Tämän tutkimuksen pohjana on fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa. 

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä jo tunnettu 

näkyväksi eli käsitteellistää kokemuksen merkitys. Toisin sanoen, fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimuksessa nostetaan näkyväksi se, mikä on koettu, mutta mitä 

ei ole tietoisesti ajateltu. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tässä tutkimuksessa 

fenomenologis-hermeneuttinen tutkimustapa näyttäytyy siinä, että tutkimuksen 

tavoitteena on nostaa haastatteluiden ja niiden analyysin kautta esille niitä asioita, 

jotka ilmastotoimittajat kokevat ilmastojournalismissa haastaviksi ja millaiset asiat 

ilmastojournalististen juttujen takana vaikuttavat. Toisin sanoen tavoitteena on nostaa 

esille kokemuksia, joita ei muutoin tule välttämättä tietoisesti ajatelleeksi. Koska 

kyseessä on haastattelututkimus, on todettava, että kokemukset rakentuvat tässä 

tapauksessa osittain myös vuorovaikutuksessa tutkijan kanssa haastattelutilanteessa.  

Laadullisessa tutkimuksessa tapahtuu Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

toisen asteen tulkintaa. Tämä pohjautuu siihen, että heidän mukaansa tutkittavan, 

tässä tutkimuksessa haastateltavan, tulkinta tutkittavasta ilmiöstä edustaa 

ensimmäisen asteen tulkintaa, jota tutkija reflektoivan ja teoreettisen ajattelun avulla 

tulkitsee uudelleen. (Eskola & Suoranta 1998.) Tämä tukee ajatusta fenomenologis-

hermeneuttisesta lähestymistavasta. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

hermeneuttinen ulottuvuus tulee fenomenologiseen tutkimukseen juuri tulkinnan 

tarpeen kautta. Fenomenologis-hermeneuttisessa lähestymistavassa ymmärtäminen 

on aina tulkintaa ja tulkinnan pohjalla on jokin aiemmin ymmärretty. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.)   

 

4.3 Teemahaastattelu 

Tutkimukseni empiirisenä aineistona ovat puolistrukturoidut teemahaastattelut, joita 

tein kuusi kappaletta. Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, sillä haluan 
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tutkimusasetelmani mukaisesti tutkia kokemuksia ja käsityksiä, toisin sanoen sitä, 

mitä joku ajattelee jostakin asiasta (Eskola ym. 2018). Valitsin nimenomaan 

teemahaastattelun aineistonkeruumenetelmäksi, sillä kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, 

48) toteavat: “Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista 

ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa”.  

Valitsin haastattelun ja teemahaastattelun menetelmäksi myös siksi, että 

haastatteluilla tuon uutta näkökulmaa aiempaan tutkimukseen. Aiempi tutkimus ei 

ole juuri kuullut ilmastojournalismiin keskittyneitä toimittajia, vaan se on keskittynyt 

muihin ilmastojournalismin näkökulmiin. Teemahaastattelun avulla pyrin 

keskustelunomaisuuteen, mikä on tärkeää siksi, että tutkimuskysymykseni 

edellyttävät pohdiskelua, mikä taas ei välttämättä onnistuisi yhtä hyvin muiden 

aineistonkeruumenetelmien, esimerkiksi kyselyiden, avulla. Vuorovaikutuksessa 

tutkijan kanssa voi herätä pohdintaa, jota vaaditaan median ja sitä kautta myös 

toimittajien oman toiminnan reflektioon sekä abstraktin aiheen ominaisuuksien 

tarkasteluun.  

Teemat ja haastattelurungon (ks. Liite 2) muodostin aiemman kirjallisuuden 

perusteella, kuten teemahaastattelulle on usein ominaista (Eskola ym. 2018; Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Erityisesti teemojen muotoiluun käytin kirjallisuutta 

ilmastojournalismin haasteista (esim. Kunelius & Eide 2017) ja median sisältöihin 

vaikuttavista tekijöistä Shoemakerin ja Reesen (1996) vaikutushierarkiamallin 

mukaan.   

Haastattelut etenivät haastattelurungon mukaisesti hyvin keskustelunomaisesti. 

Haastattelun luonteeseen kuuluu, että se on eräänlaista keskustelua, joka kuitenkin 

alkaa tutkijan aloitteesta ja etenee tutkijan johdattelemana (Eskola & Suoranta 1998). 

Teemahaastattelussa on etukäteen määritelty teemat eli aihepiirit, joita haastattelussa 

käsitellään, mutta ei tarkkoja kysymyksiä tai kysymysmuotoja. Teemahaastattelussa 

haastattelijan on varmistettava, että kaikkia aihepiirejä käsitellään, mutta käsittelyn 

laajuus ja järjestys vaihtelee haastattelusta toiseen. (Eskola ym. 2018; Eskola & 
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Suoranta 1998.) Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tarkemmin tutkielmassa 

käytettyä aineistoa.  

 

 

Aineistonkeruu ja aineisto   

Eskola ym. (2018) toteaa, että haastattelumenetelmän nimeämistä tärkeämpää on 

suhteellisen tarkasti kuvata, miten omat haastattelut on toteutettu. Lähestyin 

mahdollisia haastateltavia sähköpostilla (ks. Liite 1). Alusta alkaen minulla oli omiin 

aiempiin tietoihini pohjautuen neljä toimittajaa mielessä, joiden tiesin olevan 

keskittynyt lähes täysin ilmastoaiheisiin työssään. He kaikki suostuivat haastatteluun. 

Yhdeltä heistä pyysin apua loppujen haastateltavien hankinnan suhteen niin, että 

pyysin häntä suosittelemaan muita aiheeseen perehtyneitä toimittajia 

valtakunnallisista medioista. Hän ehdotti minulle useita henkilöitä, joista lähestyin 

kolmea sen jälkeen, kun olin hankkinut omalla tiedonhaulla tietoa siitä, sopisivatko 

he tutkimukseni haastateltavaksi. Kaksi heistä suostui haastatteluun, yksi ei 

vastannut sähköpostiini.  

Tämän jälkeen sovin kaikkien kuuden haastateltavan kanssa 

haastatteluajankohdan ja -paikan. Noin viikkoa ennen sovittua haastatteluajankohtaa 

lähetin haastateltavalle tutkimuksen tietosuojailmoituksen sekä haastattelussa 

käytävien teemojen nimet haastattelurungon (ks. Liite 2) mukaisesti. Teemojen 

kertominen etukäteen on perusteltua, sillä haastattelussa pyritään saamaan 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Tällöin haastateltavan on hyvä 

valmistautua siihen, mitä haastattelussa tullaan käsittelemään. Lisäksi on eettinen 

kysymys perehdyttää tiedonantaja siihen, mitä haastattelu koskee. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) 

Haastattelemani toimittajat työskentelevät neljässä valtakunnallisessa mediassa 

Suomessa. Suhteutin median koon siihen, kuinka monta haastateltavaa pyrin 

saamaan kyseisestä mediasta. Kahdella tutkimukseen valitulla uutismedialla on 

suuremmat resurssit kahteen muuhun verrattuna, joten niistä hankin molemmista 

kaksi haastateltavaa. Tutkimusasetelmalleni oleellista on, että haastateltavat 
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työskentelevät pitkälti nimenomaan ilmastoaiheen parissa. Tämän vuoksi päädyin 

siihen, etten mainitse kohdemedioita nimeltä. Näin myös suojaan haastateltavieni 

anonymiteettiä, sillä erikoistoimittajuuteen rinnastettavan asemansa vuoksi he 

olisivat muutoin helposti tunnistettavissa.  

Haastateltavat toimivat työssään pääasiassa ilmastoaiheiden parissa. Joko he 

keskittyvät työssään täysin pelkästään ilmastoaiheiden käsittelyyn tai he keskittyvät 

pääosin ilmastoaiheiden käsittelyyn, mutta tekevät myös muita juttuja. Osaa heistä 

nimitetään organisaatiossaan ilmasto- tai ympäristötoimittajaksi, mutta titteli ei 

yleensä ole organisaation tasolta annettu, vaan toimittajat itse kutsuvat itseään niin. 

Kaksi haastateltavista on taloustoimittajia, joiden vastuulla on ilmastoaiheiden 

seuraaminen talouden näkökulmasta. Muut haastateltavat toimivat joko kotimaan 

toimituksessa tai uutistoimituksessa kuitenkin niin, että heidän vastuullaan on 

ilmastoaiheiden seuranta. Näin ollen heitä kaikkia voisi nimittää erikoistoimittajaksi, 

sillä vaikka heitä ei varsinaisesti ole organisaation tasolta nimitetty 

ilmastotoimittajiksi, heidän vastuualueensa määrittelee heidän työskentelyään 

suuresti. Haastateltavien asiantuntemus on laadullisessa tutkimussa tärkeää, sillä 

laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan esimerkiksi 

antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle tai ymmärtämään tiettyä 

toimintaa (Alasuutari 2012; Tuomi & Sarajärvi 2018). Tällöin haastateltavien määrää 

merkittävämpää on se, että haastateltavilla olisi mahdollisimman paljon tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018).  

Tutkimusasetelmani vaatii haastateltavilta perehtymistä ilmastojournalismin 

käytäntöihin medioissa, jolloin nimenomaan avainhenkilöiden haastattelu on tarpeen. 

Kohdistin haastattelut sellaisiin toimittajia, jotka työskentelevät vakituisesti jossakin 

perinteisessä, valtakunnallisessa mediassa, jotta haastateltavien lähtötilanne olisi 

mahdollisimman vertailukelpoinen. Tämän vuoksi jätin tarkastelun ulkopuolelle siis 

freelancerit, aikakausmedioissa sekä maakunnallisissa tai paikallisissa medioissa 

työskentelevät toimittajat, sillä heidän mahdollisuutensa ja toisaalta rajoitteensa 

ilmastojournalisteina saattaisivat olla hyvin erilaiset.  
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Päädyin tähän rajaukseen, sillä ilmastonmuutos monimutkaisena uutisaiheena 

vaatii resursseja, joita todennäköisemmin valtakunnallisissa medioissa on paremmin 

tarjolla. Tällä ennakoin sitä, ettei tutkimusongelmani ilmastojournalismin haasteista 

keskittyisi liialti pieniin resursseihin, vaan haastatteluissa päästäisiin pohtimaan 

myös muita haasteita. Tämän rajauksen vuoksi en kuitenkaan pysty tuottamaan koko 

Suomen mediakenttää kuvaavia tuloksia ilmastojournalismista tai 

ilmastojournalismin haasteiden yleiskuvasta. 

Haastatteluista kolme toteutettiin kasvokkain, kolme etäyhteydellä. Kahteen 

etäyhteydellä tehtyyn haastatteluun käytettiin Google Hangouts -palvelua. Yksi 

etäyhteydellä toteutettu haastattelu jouduttiin tekemään tavallisen puhelun 

välityksellä teknisten ongelmien vuoksi. Kasvokkain toteutettujen haastattelujen 

aluksi pyysin haastateltavaa allekirjoittamaan suostumuslomakkeen tieteelliseen 

tutkimukseen osallistumisesta. Etäyhteydellä toteutettujen haastattelujen aluksi 

sovimme, että lähetän suostumuslomakkeen allekirjoitettavaksi kirjeenä postissa, ja 

haastateltava lähetti sen sitten takaisin minulle. 

Haastattelut kestivät 41–60 minuuttia. Keskimäärin yksi haastattelu kesti 53 

minuuttia. Alun perin tarkoituksena oli tehdä kaikki haastattelut kasvotusten, mutta 

kolme viimeistä haastattelua jouduttiin siirtämään etäyhteyteen vallitsevan 

poikkeustilanteen vuoksi. Kaikki haastattelut tehtiin yhden kuukauden aikana 

keväällä 2020, mutta kolmen ensimmäisen haastattelun jälkeen Suomessa ja 

maailmalla aktivoitui koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne. Pandemia aiheutti sen, 

että Suomessa määrättiin välttämään fyysistä kanssakäymistä, ellei se ollut täysin 

välttämätöntä. Tämän vuoksi kolme haastattelua toteutettiin etäyhteydellä. 

Etäyhteydet toimivat pääasiassa hyvin, mutta yhdessä haastattelussa yhteys katkeili 

ja haastattelu keskeytyi pariin otteeseen.  

Koronatilanne vaikutti myös suuresti siihen, millaisten aiheiden parissa 

haastateltavat työskentelivät haastattelujen aikaan. Lähes kaikki haastateltavat 

joutuivat jättämään ilmastoaiheet sivuun ja keskittymään lähes täysin koronatilanteen 

uutisointiin. Lisäksi kriisitilanne aiheutti sen, että kaksi haastattelua toteutettiin 

tiiviillä aikataululla, sillä toimittajilla oli paine ja kiire varsinaisiin työtehtäviinsä. 
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Arvioin muuttuneen kontekstin ja etäyhteyksien mahdollista vaikutusta 

tutkimukseeni ja haastatteluaineistojen vertailtavuuteen tarkemmin luvussa 

Tutkimuksen arviointi 7.1.  

 

4.4 Laadullinen sisällönanalyysi  

Tässä tutkielmassa aineistoa analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin ja tarkemmin 

sanottuna teemoittelun keinoin. Laadullisia sisällönanalyysin menetelmiä on useita, 

mutta yleisesti ottaen laadullisen sisällönanalyysiin aineistoksi sopii hyvin 

esimerkiksi tässä tutkielmassa tuotettu aineisto, haastattelut, jotka on litteroitu 

tekstiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

sisällönanalyysillä voidaan analysoida systemaattisesti dokumentteja, kuten kirjoja, 

puheita, keskusteluja tai haastatteluja. Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta luomalla aineistoon selkeyttä. Toisin sanoen 

luomalla aineistoon selkeyttä tiivistetään hajanaisen ja moniulotteisen aineiston 

sisältämä uusi informaatio. (Eskola & Suoranta 1998.)  

Teemoittelussa laadullisesta aineistosta etsitään aihepiirejä eli teemoja. 

Käytännössä teemoittelussa aineistosta etsitään siis tiettyä teemaa kuvaavia 

näkemyksiä ja ryhmitellään niitä teeman ympärille. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Eskolan 

ja Suorannan (1998) mukaan teemoittelussa aineistosta nostetaan esille 

tutkimusongelmaa selventäviä teemoja, jolloin on mahdollista vertailla niiden 

esiintymistä aineistossa.  

Tämä menetelmä sopii hyvin yhteen sekä tutkimuskysymysteni että 

aineistonkeruumenetelmäni kanssa. Olen muotoillut tutkimuskysymykseni ja näin 

ollen myös aineistonkeruumenetelmäni teemahaastattelun rungon sen mukaan, että 

haen selkeästi vastausta kolmeen aihepiirikokonaisuuteen: ilmastojournalismin 

tekemisen haasteet, median rooli ilmastokeskustelussa ja ilmastojournalismiin 

vaikuttavat tekijät. Nämä kolme kokonaisuutta jakautuvat pienempiin aihepiireihin. 
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Näin ollen aineistostani on luontevaa lähteä etsimään tietyn teeman ympärille 

kytkeytyviä asioita, kun jo haastattelua ohjasivat aiemman tutkimuksen mukaan 

muotoillut aihepiirit.  

Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että teemahaastattelun teemat muodostavat 

jo jonkinlaisen rungon analyysille. Eskola ja Suoranta kuitenkin myös huomauttavat, 

että vaikka haastattelurunkoa voi käyttää analyysin jäsennyksenä, saattaa analyysista 

tulla tällöin liian raportinomainen sitaattikokoelma (Eskola & Suoranta 1998; ks. myös 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Aloittaessani analyysia sitä ohjasivat siis 

haastattelurunkoon määritellyt teemat. Analyysin edetessä pyrin kuitenkin 

etenemään raportoinnista pidemmälle, tulkintaan sekä teorian ja empirian 

yhdistelyyn.  

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan teemoittelu onnistuu, kun teoria ja empiria 

ovat vuorovaikutuksessa. Tässä tutkielmassa teorian rooli käsitetään analyysia 

ohjaavaksi. Näin ollen kyseessä on teoriaohjaava analyysi. Tuomen ja Sarajärven (2018) 

mukaan teoriaohjaavassa analyysissa teoria toimii analyysissa ajattelun apuna, mutta 

analyysi ei pohjaudu täysin yksittäiseen teoriaan. Teoriaohjaavassa analyysissa on 

nähtävissä teorian vaikutus analyysiin, mutta analyysi ei ole teoriaa testaava, vaan 

pyrkii uuteen ajatteluun. Kyse on tällöin abduktiivisesta päättelystä, jolloin ajattelussa 

yhdistyvät aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Aineistoa 

tulkitaan niin, että aineisto toimii tutkijalle apuvälineenä ja teoreettisen ajattelun 

lähtökohtana (Eskola & Suoranta 1998). Tavoitteena ei ole kehittää uutta teoriaa tai 

todistaa hypoteesia oikeaksi tai vääräksi, vaan tuottaa uusia näkökulmia tutkittavaan 

aiheeseen.  

Valitsin teemoittelun analyysimenetelmäksi, sillä toisin kuin esimerkiksi 

luokittelussa, teemoittelussa korostuu se, mitä teemasta aineistossa sanotaan. Koen 

tämän kaikkein hedelmällisemmäksi tavaksi lähestyä aineistoa, sillä haen 

tutkimusongelmani mukaisesti ennen kaikkea vastausta kysymykseen “millainen”. 

Tällöin pelkkä aineiston luokittelu erilaisiin luokkiin ja keskittyminen siihen, montako 

kertaa tietty luokka aineistossa esiintyy, ei täysin vastaisi tutkimusongelmaani. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tyypittelyssä esimerkiksi tietyn teeman sisältä etsitään joko 



 

 

43 

 

toisiaan tukevia tai toisistaan eroavia näkemyksiä. Toisin sanoen teeman sisältä 

pyritään löytämään niin kutsuttuja tyyppejä eli yleistyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Tutkimukseni kiinnostus ei kuitenkaan kohdistu yleistyksien löytämiseen, vaan 

pikemminkin toimittajien kokemien haasteiden esiintuomiseen ja mahdollisesti 

haasteiden ja niiden takana vaikuttavien tekijöiden yhteyksien pohtimiseen.  

Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että laadullisen aineiston analyysi on 

tuottanut hankaluuksia, sillä selkeitä työskentelytekniikoita ei ole määritelty. 

Tutkimuksen luotettavuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että tutkija avaa 

analyysitapaansa. Tämän tutkielman analyysivaihe aloitettiin sillä, että 

haastatteluaineisto litteroitiin haastateltavien puhekieltä noudattaen. Litteroitua 

tekstiä tuli yhteensä 65 liuskaa. Varsinaisessa Tulokset-luvussa haastateltavien 

sitaatteja on siistitty niin, että niistä on poistettu toistot ja monet puhekieliset, usein 

toistuvat ilmaisut (kuten niinku, tavallaan).  

Litteroinnin jälkeen aineiston analyysi aloitettiin jäsentämällä litteroitua tekstiä 

värikoodauksin. Tiettyä väriä käytettiin erottamaan toistuvia aihepiirejä 

haastattelusta toiseen. Analyysiyksikkönä oli ajatus, ja analyysissa tekstin merkitystä 

pidettiin olennaisena. Aineistoa käytiin läpi haastattelu kerrallaan. Tässä vaiheessa 

pyrittiin Alasuutarin (2012) määrittelemään laadullisen tutkimuksen ensimmäiseen 

analyysivaiheeseen eli havaintojen pelkistämiseen. Havaintojen pelkistäminen 

tarkoittaa Alasuutarin (2012) mukaan sitä, että aineistoa tarkastellessa kiinnitetään 

huomiota vain tutkimusongelman tai teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisiin 

seikkoihin. Yksittäisiä havaintoja myös pyritään yhdistämään yhteen. Havaintojen 

pelkistämisellä pyritään siihen, että aineistosta voisi muotoutua sääntöjä, jotka 

pätevät koko aineistoon. (Alasuutari 2012.) Tässä tutkielmassa havaintojen 

pelkistäminen tarkoitti sitä, että aineistosta etsittiin kohtia, jotka vastasivat 

tutkimusongelmaan ja joista muodostui selkeitä aihepiirejä.  

Värein koodattuja kohtia jaoteltiin ja järjesteltiin eri kokonaisuuksiin niin, että 

niistä lopulta muodostuivat varsinaiset teemat. Tässä vaiheessa aineistosta oli siis 

poimittu tiettyyn teemaan liittyvät kohdat ja koottu ne yhteen, niin että edelleen eri 

kohdat olivat eri haastateltavien mukaan merkitty. Teemat muotoutuivat sen 
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perusteella, mitkä ajatukset kytkeytyivät saman aihepiirin ympärille, olivat ajatukset 

sitten aiempaa tutkimusta tukevia, niistä eriäviä tai uusia näkökulmia. Näin ollen 

teoria siis ohjasi analyysia, mutta ei määrittänyt sitä täysin. Alasuutarin (2012) 

mukaan laadullisen analyysin toinen vaihe, arvoituksen ratkaiseminen, tarkoittaa sitä, 

että löytyvien johtolankojen avulla pyritään tekemään merkitystulkinta tutkittavasta 

ilmiöstä. Merkitystulkintaa vahvistaa se, johtolankoja tai vihjeitä on käytössä 

mahdollisimman monia, pelkistettyjen havaintojen lisäksi siis esimerkiksi viittauksia 

kirjallisuuteen. Toisin sanoen arvoituksen ratkaiseminen on siis tulosten tulkintaa. 

(Alasuutari 2012.) Tässä tutkielmassa arvoituksen ratkaiseminen tarkoitti sitä, että 

teemoille ja niistä tehdyille tulkinnoille etsittiin tukea aiemmasta tutkimuksesta, ja 

näin vahvistettiin merkitystulkintaa.  

Tulokset esitellään teemoittain niin, että yksi alaluku pyrkii kuvaamaan sitä, 

mistä haastateltavien näkemyksistä ja tutkimuksen tekijän tulkinnoista yksi teema on 

muodostunut. Tulosluvuissa esitetyt haastateltavien sitaatit on valittu niin, että ne 

parhaiten havainnollistavat käsiteltävää asiaa.  
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Tässä luvussa esitellään aineiston analyysissa syntyneitä keskeisiä tutkimuksen 

tuloksia tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutkimuksessa etsittiin vastausta kolmeen 

tutkimuskysymykseen:  

 

1. Millaisia haasteita ilmastojournalismiin liittyy ilmastotoimittajien kokemusten 

mukaan? 

2. Millaisena ilmastotoimittajat kokevat median roolin ilmastokeskustelussa? 

3. Miten ilmastotoimittajat näkevät juttujen taustalla vaikuttavat tekijät?  

 

Ilmastonmuutoksen haasteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ilmastonmuutokseen 

liitettyjä ominaispiirteitä, joiden voidaan nähdä jollakin tavalla vaikuttavan 

ilmastojournalistisiin juttuihin. Ilmastonmuutoksen haasteet kuvailevat 

ilmastonmuutosta juttuaiheena. Ilmastojournalismin haasteiden lähtökohtana tässä 

tutkimuksessa toimii aiemman tutkimuksen löytämät haasteet, jotka liittyvät 

nimenomaan ilmastonmuutoksen piirteiden ja median toimintamallien 

yhtymäkohtiin. Kuten myöhemmin käy ilmi, toimittajien tunnistamat haasteet voivat 

paitsi vaikeuttaa ilmastonmuutoksen käsittelyä, mutta toisaalta myös joissain 

tilanteissa helpottaa ilmastojournalismin tekemistä. Toisin sanoen, vaikka haaste 

sanana viittaa ongelmiin, voi teemaan sisältyä myös mahdollisuuksia.  

Tässä tutkimuksessa median roolia lähestytään sitä kautta, miten 

ilmastotoimittajien mukaan median tulisi käsitellä ilmastonmuutosta ja siten ottaa 

5 TULOKSET  
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ikään kuin paikkansa ilmastokeskustelussa. Tiedeyhteisö on pitkälti samanmielinen 

ilmastonmuutoksesta, ja tällä hetkellä yhteiskunnassa yleisesti vallitsee aika, kun 

ilmastonmuutos on aktiivisesti esillä. On siis luonnollista, että ilmastonmuutos 

näkyy myös mediassa, mutta jonkinlaiseksi ongelmaksi voi kokea sen, että 

uutisoinnin tulisi pyrkiä neutraaliuteen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii 

tietoisuuden lisäämistä ja konkreettisia ilmastotekoja. Kaikki eivät kuitenkaan ole 

samaa mieltä ilmastonmuutoksesta ja vaadittavista teoista. Näin ollen kysymys 

kuuluu, miten median pitäisi suhtautua siihen, että toisaalta sitä ohjaa paine jättää 

tuleville sukupolville elinkelpoinen planeetta, mutta toisaalta median tulisi heijastaa 

yhteiskuntaa sen kaikessa moninaisuudessaan.  

Juttujen taustalla vaikuttavilla tekijöillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

Shoemakerin ja Reesen (1996) vaikutushierarkiamalliin nojaavia mediasisältöihin 

vaikuttavia tekijöitä, joiden voidaan nähdä olevan juttuaiheesta riippumattomia. Jos 

ilmastojournalismin haasteilla viitataan nimenomaan aiheen ominaispiirteisiin, jotka 

vaikuttavat siihen, millaiseksi jutut muodostuvat, ovat juttujen taustatekijät muita 

juttujen muodostumisen elementtejä. Shoemakerin ja Reesen (1996) 

vaikutushierarkiamalli on ikään kuin yleisesti journalismiin pätevä kuvaus 

taustatekijöistä. Tässä tutkimuksessa juttujen taustalla vaikuttavia elementtejä 

tarkastellaan kuitenkin ilmastojournalismin näkökulmasta. Toisin sanoen 

vaikutushierarkiamallia sovelletaan lähtökohtana haastateltavien kuvauksille siitä, 

mitkä eri mediasisältöjen syntymiseen liittyvät elementit voidaan nähdä 

ilmastojournalismin taustalla.  

Tutkimuksen tuloksina syntyneet teemat on koottu lyhyesti esiteltyinä kuvioon 

(ks. KUVIO 2). Kuvio kuvaa teemojen sisältöjä ja suhteita toisiinsa. Sen tavoitteena on 

antaa nopeasti selkeä kuva lukijalle siitä, mitä tulosluvuissa esitetään. Teemat 

esitellään kuviossa ylä- ja alatasoihin määriteltyinä. Toisin sanoen analyysissa teemat 

jaoteltiin kolme otsikon alle, joiden voidaan ajatella olevan yläteemoja: 

ilmastojournalismin haasteet, median rooli ja ilmastojournalismin taustalla 

vaikuttavat tekijät. Ilmastojournalismin haasteet -teema ja ilmastojournalismin 

taustalla vaikuttavat tekijät -teema jakautuvat edelleen alateemoiksi. 
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Ilmastojournalismin haasteista moniulotteisuus on määritetty kolmea muuta teemaa 

korkeammalle, sillä sen voidaan nähdä vaikuttavan ajallisen ja paikallisen 

mittakaavan, merkittävyyden ja poliittisuuden teemojen yhdistävänä piirteenä. Sen 

sijaan ilmastojournalismin taustalla vaikuttavat tekijät -teeman alateemat ovat 

samalla tasolla toistensa kanssa.  

 

 

KUVIO 2: Teemat ja niiden lyhyet kuvaukset. 
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5.1 Ilmastojournalismin haasteet 

Moniulotteisuus 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti hain vastausta siihen, millaisia 

haasteita ilmastojournalismiin ilmastotoimittajien kokemusten mukaan liittyy. 

Aineistosta nousi nopeasti esiin moniulotteisuuden haaste, jota voidaan pitää 

yhdistävänä teemana myöhemmin esitellyille ilmastojournalismin haasteille.  

Moniulotteisuus liittyy ensinnäkin ilmastojournalismin määritelmään. 

Haastateltavat määrittelivät ilmastojournalismia eri tavoin ja pohtivat käsitteen 

rajauksen ongelmallisuutta. Käsitteen moniulotteisuudesta kertoo se, että aineistossa 

esiintyy ilmastoaiheen läpileikkaavuus journalismissa. Eräs haastateltavista pohti 

ilmastojournalismin käsitteen olemassaoloa, sillä hänen mukaansa ilmastoasian 

pitäisi olla läpileikkaavana kaikessa journalismissa ja ilmastojournalismi käsitteenä on 

hänestä liian lokeroiva. Haastateltavan mukaan kysymys onkin siinä, voidaanko 

puhua enää erikseen ilmastojournalismista, jos aihe läpileikkaa niin monenlaiset jutut.  

Samasta ilmastoaiheen laajuudesta ja siitä johtuvasta ilmastojournalismin 

määrittelyn vaikeudesta puhuivat myös muut haastateltavat.  

 

Kehitys on mennyt silleen että aikaisemmin se oli semmonen et juu, ympäristö- tai 

ilmastoasiat on tämmönen täällä näin (näyttää käsillään pientä aluetta) ja se on erillään 

kaikista muista mutta nythän se on sekoittunut kaikkiin yhteiskunnan alueisiin - - se 

tavallaan vaikutus on kaikille yhteiskunnan aloille niin laaja, sitä on vaikea erottaa 

tavallaan erikseen. [H1] 

 

- - jos aiemmin oli ihan se puhtaasti erillinen ilmastonmuutosjournalismi ehkä joka 

sitte kerto, raportoi IPCC-raportin keskeiset havainnot ja jotain että mitä 

tiedeyhteisössä sanotaan ja miten päästöt on lisääntyneet, mutta nyt se niinku 

tavallaan ilmastonmuutosjournalistinen, ilmastonmuutosnäkökulma tai 

ilmastonmuutosperspektiivi läpäsee muutakin journalismia. [H4] 
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Vaikka haastateltavat nostivat esiin aiheen läpäisevyyden, puhuttiin 

ilmastojournalismista aineistossa omana käsitteenään. Tämä näyttäytyy muun 

muassa siinä, miten haastateltavat suhteuttivat ilmastojournalismin 

ympäristöjournalismin käsitteeseen. Erään haastateltavan mukaan ilmastojournalismi 

monine aihepiireineen palautuu kuitenkin aina jollakin tavalla ilmakehää 

lämmittäviin päästöihin ja mekanismeihin, ja se erottaa ilmastojournalismin 

ympäristöjournalismista. Hänen mukaansa ympäristöjournalismi on siis 

ilmastojournalismin ylälaji, johon kuuluu paljon muitakin aiheita, esimerkiksi 

paikalliset ympäristöhaitat tai ilmansaasteet.   

Samaa asiaa pohti haastateltava, joka kuvaili ilmastojournalismia 

ympäristöjournalismin osa-alueena, joka keskittyy ilmastonmuutokseen ja sen 

vaikutuksiin. Haastateltava kuitenkin problematisoi rajaustaan pohtimalla, kuinka 

monet ympäristöaiheet, kuten biodiversiteetti tai ympäristöongelmat, liittyvät myös 

ilmastonmuutokseen. 

Sen sijaan osa haastateltavista asetti ympäristöjournalismin ilmastojournalismia 

suppeammaksi käsitteeksi. Erään haastateltavan mukaan ympäristöjournalismissa 

näkökulmana on suoraan ilmastonmuutos, kun taas ilmastojournalismissa 

ilmastonmuutos voi olla ikään kuin sivujuonteena esimerkiksi talousjutussa. Näin 

ollen ilmastojournalismia voi ajatella laajempana käsitteenä kuin 

ympäristöjournalismia, kun siihen sisältyy myös monia muita näkökulmia ilmaston 

lisäksi. Erään haastateltavan mukaan ympäristöjournalismissa keskeisin yksittäinen 

kysymys on biodiversiteetin katoaminen, kun taas ilmastojournalismissa on kyse vielä 

laajemmasta tematiikasta.  

 

No se ympäristöjournalismi on ilmastonmuutokseen ehdottomasti aivan liian kapea, 

et se tavallaan niinkun ympäristö ja ennen kaikkee se luonnontieteellinen puoli on 

pieni osa sitä ilmastojournalismia - - et etenkin se, missä jotenkin pyöritään sen 

ilmastonmuutoksen vaikutusten etsimisen tai sen ilmastonmuutoksen todistelun 

ympärillä niin on jotenkin todella vanhentunutta, me ollaan kuitenkin siirrytty aikaan, 

jossa etsitään ilmastonmuutoksen ratkaisuja, poliittisia, taloudellisia, 

yhteiskunnallisia, niin niin sillon ilmastonmuutosjournalismin pitää käsitellä tosi 

paljon taloutta ja politiikkaa, koska ne ratkaisut tulee niinkun sieltä, eikä sieltä niinku 

ympäristöjournalismin puolelta.  [H6] 
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Haastateltavilla on siis erilaisia näkemyksiä siitä, mitä ilmastojournalismiin kuuluu ja 

miten se suhteutuu perinteiseen ympäristöjournalismiin. Jo tästä muodostuu 

moniulotteisuuden haaste, sillä kuten edellä on todettu, ilmastojournalismia on 

vaikeaa määritellä yksiselitteisesti.  

Moniulotteisuuden teema ulottuu myös aiheeseen itsessään. Ilmasto aiheena on 

laaja, minkä voi nähdä mahdollisuutena. Kolme haastateltavaa tuo esiin, että koska 

aihe on laaja, riittää siinä journalismille näkökulmia ja käsiteltävää. Ilmastonmuutos 

laajuudessaan tekee siitä kuitenkin myös haasteellisen juttuaiheen.  

 

Se on siinä mielessä ehkä hankala, et kun se on niin valtavan laaja, et jos sä otat kiinni 

jostain yhdestä kulmasta niin sit sulle yhtäkkii repsahtaa auki tosi monta muutakin 

kulmaa et tähän asiaan liittyykin tää asia johon liittyy tää asia, et se on ikään kuin aivan 

loputon se vaikutusten ketju, joka siitä lähtee liikkeelle, jolloin se jutun rajaaminen on 

vaikeeta ja yksinkertaistamisen vaara on suuri, tai et sä jätät jotain aina huomioimatta. 

[H6] 

 

Ilmastonmuutosaiheen laajuus aiheuttaa haastateltaville haasteita esimerkiksi siinä, 

että jutunteko vaatii perehtyneisyyttä ja aikaa. Erään haastateltavan mukaan muuten 

ongelmana saattaa olla liiallinen yksinkertaistaminen ja suoraviivaistaminen. 

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ilmiöt ovat jo toimittajien näkökulmasta hankalasti 

hahmotettavissa, mikä johtaa hankaluuteen selventää asia yleisölle. Erään 

haastateltavan mukaan ongelma on se, kuinka tiivistää usein makrotasolla tapahtuvia 

ilmastonmuutoksen ilmiöitä kiinnostaviksi, koskettaviksi ja ymmärrettäviksi jutuiksi 

yleisölle. Yksi haastateltava nimesi haasteeksi kokonaiskuvan muodostumisen. 

Haastateltava pohti, miten yksittäisillä jutuilla voi luoda kuvaa aiheen laajuudesta, 

ilmastonmuutoksen todellisuudesta, ja siitä, mihin kaikkeen yksittäinen juttuaihe 

linkittyy.  

Moniulotteisuuteen liittyy myös kiinnostuksen säilyttämisen haaste, sillä 

voidaan todeta, että osittain juuri moniulotteisuuden vuoksi aihe voi esiintyä laajalla 

volyymilla mediassa. Kiinnostuksen säilyttämisen haaste voidaan liittää laajempaan 

käsitteeseen uutisväsymyksestä tai informaation ylikuormituksesta, jota muun 
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muassa Nordenson (2008) kuvaa. Informaatiotulvamme on yksinkertaisesti valtava, 

mikä voi johtaa myös median kuluttajien passivoitumiseen (Nordenson 2008). Yhden 

haastateltavan mukaan hän pohtii ajoittain työssään, ovatko ihmiset jo sekä 

ahdistuneita että kyllästyneitä ilmastonmuutokseen, kun se kuitenkin on ollut jo 

kauan esillä monissa jutuissa. Toinen haastateltava pohti samaa asiaa nimenomaan 

ilmastonmuutosuutisoinnin volyymin kautta. Hänen mukaansa jossain kohtaa tulee 

vastaan raja, jossa ilmastouutisoinnin volyymia täytyy säätää, etteivät ihmiset täysin 

kyllästy aiheeseen niin, että se alkaa menettää merkitystään. Kolmas haastateltava 

esitti asian seuraavasti:  

 

- - ihmiset alkaa olee väsyneitä ja jotenkin niinku kyllästyneitä siihen ilmastonmuutos-

sanaan ja siihen semmoseen, noh, mein päätoimittajakin on vähän sitten pelkäs et meil 

on ilmastonmuutos melkein joka otsikossa että alkaa olee vähän ehkä liikaa. [H2] 

 

Moniulotteisuuden haaste liittyy sekä siihen, kuinka ilmastojournalismia määritellään, 

että aiheeseen itsessään. Kuten edeltä käy ilmi, haastateltavilla on osin eriäviä ja osin 

yhteneväisiä näkemyksiä ilmastojournalismin luonteesta. Heidän mukaansa aihe 

ulottuu hyvin laajalle, mikä herättää toisaalta pohdinnan siitä, miten tasapainotella 

ilmastonmuutosaiheiden volyymin kanssa. Moniulotteisuuden teema on ikään kuin 

yläteemana seuraavaksi esitellyille ajallisen ja paikallisen mittakaavan, 

merkittävyyden ja poliittisuuden teemoille. Vaikka kaikki teemat liittyvät vahvasti 

moniulotteisuuteen, on ne jaoteltu alateemoiksi selvyyden vuoksi, jotta niiden 

erityispiirteet kävisivät paremmin ilmi.  

 

Ajallinen ja paikallinen ulottuvuus 

Ajallisen ulottuvuuden haaste syntyy siitä, ettei ilmastonmuutos tapahdu juuri nyt, 

vaan hitaasti ja osin huomaamattomasti. Alla olevissa sitaateissa kiteytyy se, kuinka 

ilmastonmuutos on juuri ajallisen mittakaavansa vuoksi hankala uutisaihe.  

 

Se on niinku uutismielessäkin vaikee aihe kun sä et voi sanoa et maailma tuhoutuu 

huomenna, vaan se on tämmönen hitaasti kehittyvä prosessi ja jossa ei oo mitään 
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niinku selkeetä alku- ja loppupistettä, se ei oo niinku perinteinen uutisoinnin ala 

tavallaan, se on vähän sellainen ameebamainen. [H1] 

 

- - ilmastonmuutos, sehän on ihan, anteeks nyt kielenkäyttöni, paska uutisaihe, koska 

se on niin hidas muutos ja tapahtuu joskus vuosikymmenten aikana, no toki tapahtuu 

kaiken aikaa, mut että uutisis on aika vaikee kuvata niinku tieteelliseltä kannalta 

tommosta tosi hidasta ilmiötä. Se ei oo silleen kauheen kova uutinen päivästä toiseen. 

[H3] 

 

 

Kolme haastateltavaa koki ilmastojournalismin kannalta haasteelliseksi, että 

päivittäinen uutistyö kaipaa usein päiväkohtaista koukkua, tapahtumaa tai muuta 

ajankohtaista otetta. Ilmastonmuutosilmiö ja uutistyön raamit ovat siksi aika ajoin 

hankalasti yhteensovitettavissa. Lisäksi ilmastonmuutosilmiön ajallinen mittakaava 

luo haasteita siihen, kuinka kuvata ilmiötä, jonka vaikutuksia on vaikea vielä tässä 

hetkessä käsittää, kuten alla todetaan.  

 

- - eihän ihmiset osaa jotenki kattoo niin kauaskantosesti, ei sitä osaa kuvitella millasta 

tääl on, jos meillä on vaik kuus astetta lämpimämpää keskilämpötila sadan vuoden 

päästä. Et ei sitä, vaikee sitä on käsittää et miten mullistavia vaikutuksia sellasella voi 

olla. Niin totta kai se on haaste. [H2] 

Toisaalta yhden haastateltavan mukaan tällä hetkellä jo paljaalla silmällä on 

nähtävissä merkkejä ilmastonmuutoksesta, mikä helpottaa ajankohtaisen otteen 

löytämistä. Konkreettiset merkit, kuten lumettomat talvet, helpottavat aiheen 

käsittelyä kenties juuri siksi, että ne ovat ikään kuin tapahtumia pitkäkestoisessa 

prosessissa. Tämä toistaa saman lainalaisuuden siitä, kuinka journalismin on 

helpompi tarttua tapahtumiin pitkäkestoisten vaikutusten sijaan. 

Eräs haastateltava kuvasi tilannetta, jossa ilmastonmuutokseen liittyvä juttu 

saattaa tippua päivän uutislähetyksestä pois, kun tilalle tulee jotain ajankohtaisempaa. 

Tässä nähdään käytännössä se, kuinka ilmastonmuutos ja siihen liittyvät juttuaiheet 

eivät aina ole päivän polttavimpia aiheita, vaan usein tulee jotain muuta, joka täytyy 

hoitaa nopeasti alta pois. Keväällä haastattelujen teon aikaan tämä näkyi siinä, että 

koronapandemiasta johtuen jutunteko keskittyi pitkälti koronan ympärille. 
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Koronapandemia meni ilmastoaiheiden ohi, kuten alla yksi haastateltava on 

kuvannut.  

 

Se on nähty ehkä tässä koronakysymyksessä, että nyt kun tällä volyymilla ei käsitellä 

varmaan mitään muuta teemaa kuin joka koskee ihmisen terveyttä ja henkeä, mutta et 

ilmastouutisoinnista ei koskaan tuu näin laajaa kuin tästä koronasta, koska akuutisti 

se ei suoraan tapa välttämättä ketään, et se on pidemmällä tähtäimellä sitte (nauraa). 

[H5] 

 

Eräs toinen haastateltava esitti huolen siitä, kuinka tärkeää on löytää aina uusia 

näkökulmia ilmastoaiheeseen, kun sen ohi voivat jatkuvasti mennä muut juttuaiheet. 

Haastateltavan sanojen mukaan tällä viikolla on korona, ensi viikolla voi olla jälleen 

jotain muuta, ja hänen huolenaan on, että ilmasto unohtuu muiden aiheiden alle. 

Ilmastonmuutoksen ajalliseen ulottuvuuteen liittyykin myös haaste siitä, kuinka pitää 

yllä mielenkiintoa pitkään ja hitaaseen prosessiin. Eräs haastateltava pohti asiaa 

kysymällä, jaksavatko ihmiset ja journalistiset esihenkilöt olla kiinnostuneita aiheesta.  

Yksi haastateltava puhui siitä, kuinka journalismin on otettava huomioon kaksi 

aikajännettä. Hänen mukaansa uutisoinnissa täytyy pitää mielessä sekä lyhyt 

aikajänne, jossa esimerkiksi yrityksillä on työntekijöiden ja talouden kannalta 

velvollisuus hoitaa asiansa hyvin, ja toisaalta pitkä aikajänne, jossa kysymys on siitä, 

kuinka päästöjä leikataan. Toisin sanoen, vaikka ilmastonmuutoksen hillintä täytyy 

olla esillä mediassa, on median otettava huomioon myös tälle hetkelle olennaiset asiat. 

Haasteena ei siis tässä kohtaa ole ilmastonmuutosilmiön aikajänne, vaan 

tasapainottelu ajan velvollisuuksien ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien 

toimien välillä. Tämänkin voi kuitenkin nähdä johtuvan siitä, ettei ilmastonmuutos 

varsinaisesti tapahdu nopeasti, nyt tai huomenna. 

 

Koska sitte tavallaan ne vuosittaiset vaihtelut tavallaan pakko ottaa huomioon se, että 

monen, sanotaan nyt vaikka terästehtaan vaihtoehto olis se, että ne pitäis nyt pysäyttää 

nykyisellä teknologialla, jos haluttais niiden päästöt nollaan, niin se olis sit sosiaalisesti 

ja taloudellisesti totaalisen ei-kestävää, niin että se pitää suhteuttaa tähän 

aikajänteeseen. [H5] 
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Ilmastonmuutos ulottuu pitkälle paitsi ajallisesti, myös paikallisesti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ilmastonmuutos koskettaa globaalisti koko maailmaa, mutta sen eri kolkkia 

hieman eri tavalla. Neljä haastateltavaa totesi paikallisen ulottuvuuden jollakin 

tavalla haasteelliseksi ilmastojournalismin tekemiselle Suomessa.  

 

Mehän ollaan kuitenkin sellainen maa, et ilmastonmuutos ei kohtele meitä kaikkein 

huonoimmin. Että tavallaan että se pitää motivoida et miks meidänkin pitäis olla tästä 

kiinnostuneita vaikka suurimmat vahingot tapahtuu niinku kaikkialla muualla. [H1] 

 

Yllä oleva sitaatti kuvaa globaalin ilmiön paikallistamisen haastetta, sillä 

ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät kohtele Suomea kaikista rajuimmin. Toisin 

sanoen paikallisen mittakaavan haasteessa nimenomaan ilmiön globaalius aiheuttaa 

siis ongelmia ilmastojournalismille Suomessa. Paikallistamisen haasteeseen liittyy 

nimittäin myös kysymys siitä, kuinka globaalia mittakaavaa voi havainnollistaa 

suomalaiselle yleisölle.  

 

Se on niinku ilmeinen hankaluus et kun me tehdään journalismia suomalaiselle 

yleisölle, ja sit on totta kai ilmeistä että me sillon keskitytään sellasiin asioihin, jotka, 

tai vaikka sellasiin poliittisiin kiistakysymyksiin, jotka on Suomessa 

kiistakysymyksiin ja Suomessa keskustelussa relevantteja, niin sit siinä voi niinkun 

tavallaan hämärtyä just se sellanen globaali mittakaava, et mikä on globaalisti 

merkittävää ja mikä taas meillä taas on vaikkapa kuuma, poliittinen kysymys. [H4] 

 

Toinen haastateltava kuvasi asiaa niin, että esimerkiksi Bangladeshin merenpinnan 

nousua käsittelevä juttu on vaikeaa linkittää Suomen metsien hakkuuseen, vaikka 

periaatteessa ne molemmat liittyvät samaan ilmastonmuutosilmiöön. Haastateltava 

kuvasi yhteyksiä absurdeiksi, ja haasteena on myös se, että yhteyksiä luodaan 

yksittäisten asioiden välille virheellisesti.  

Globaaliuden aiheuttama haaste liittyy siis sekä aiheen monimutkaisuuteen että 

lokaalin ja globaalin tasapainotteluun. Asioiden yhteyksien selventämisen, 

merkittävyyden ja motivoinnin kannalta ilmiön globaali ulottuvuus on haaste 

suomalaiselle ilmastojournalismille. Sekä ajallisen että paikallisen ulottuvuuden 
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haasteissa voidaan nähdä hyvin paljon yhteyksiä moniulotteisuuden yläteemaan, sillä 

niissä nähdään nimenomaan ilmiön laajuuden aiheuttamia pohdintoja.  

 

Merkittävyys 

Ilmastonmuutos moniulotteisuudessaan aiheuttaa sen, että juttuihin on löydettävissä 

runsaasti näkökulmia. Tämä johtaa aineistossa esiintyvään haasteeseen siitä, että 

haastateltavat pyrkivät tai haluaisivat pyrkiä juttuaiheisiin ja näkökulmiin, joilla on 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta merkitystä.  

 

Haastavaa siinä on, kun se on niin iso ja laaja aihe ja aikaa on rajallisesti käytettävissä 

tähän aiheen penkomiseen, ja palstatilaa myös, niin se, että käyttäs todella paljon 

harkintaa siihen, että tekis siitä niin niit semmosii timanttisii juttuja, et se ei oo vaan 

niin semmosta perus palstantäytekauraa et hohhoijjaa, et ilmastonmuutos, 

ilmastonmuutos, ilmastonmuutos, vaan silleen et siellä ois ehdottomia semmosia 

helmiä et hei tän takia tämä asia on kiinnostava, toivoa herättävä, tälle asialle 

kannattaa tehä jotain. [H2] 

 

Lisäksi kaksi haastateltavaa pohti sitä, etteivät jutut vain toistelisi ilmiön 

katastrofaalisuutta tai siihen liittyviä uhkia. Aineistossa toistuu ratkaisukeskeisyyden 

ajatus, jonka taustalla voidaan nähdä se, kuinka ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

kannalta on hedelmällisempää ja siten merkittävämpää keskittyä ratkaisuihin, ei vain 

uhkakuviin ja katastrofiajatteluun. 

 

Mun mielestä se on vähän niinkun hyödytöntä pyöriä jonkun ongelman ympärillä, jos 

sitä ei voi ratkaista. Et siit jää vähän sellanen tyhjä olo että no, kaikki meni, et onpa 

kauhee ongelma, et kyl siin pitää ees jollain tasolla olla se elementti, et mitä seuraavaks 

tai mitäs nyt, ettei vaan niinku todeta et kaikki on vaan niinku kauheeta. - - Koska mitä 

sä teet pelkällä ongelmalla, jota ei voi mitenkään ratkaista. Niin niin, se on ollu mulle 

itelle tärkeetä aina miettiä se, että miten tämän asian voisi ratkaista, minkä pitäisi 

muuttua, mitä pitäisi tehdä, ees jollain tasolla. [H6] 

 

Eräs haastateltava kertoi kokevansa viikoittain tuskaa siitä, minkä näkökulmien ja 

aiheiden avulla ilmastonmuutosta pitäisi nostaa kulloinkin esiin, sillä lyhyt uutisjuttu 

tuntuu ilmiön valtavuuteen nähden riittämättömältä kokonaiskuvan hahmottamiseen. 
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Toinen haastateltava sanoi, ettei oma ammattitaito riitä välttämättä arvioimaan 

esimerkiksi sitä, mikä monista uusista tutkimustuloksista on oikeasti tärkeä, 

merkittävä ja relevantti ilmiön kannalta. Kolmas haastateltava totesi, että haasteena 

on, ettei sorru pelkkien uhkakuvien maalaamiseen, vaan suuntaa katseen myös siihen, 

mitä voidaan tehdä ja mitä on jo tehty. Näissä pohdinnoissa kiteytyy merkittävyyden 

haaste, tavoite merkittävistä jutuista.  

Aineistossa korostuu erityisesti näkökulmien valitsemisen vaikeus. Kolme 

haastateltavaa viittasi siihen, että yleisö saattaa toivoa tai suosia tietynlaisia juttuja ja 

niin sanotusti merkittävämmät näkökulmat eivät ole yhtä helposti yleisölle 

mielekkäitä. Eräs haastateltava kertoi tehneensä juttuja ihmisten valinnoista 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyen, siis juttuja kuluttajalähtöisestä 

näkökulmasta, sillä se oli yleisötutkimuksen tulosten mukaan aiheellista. 

Haastateltava kuitenkin totesi samassa virkkeessä, ettei ilmastonmuutosta ratkaista 

yksittäisten ihmisten valinnoilla, vaan pääasiassa poliittisilla päätöksillä ja yritysten 

vastuulla. Tässä hän pohtii siis sitä, kuinka ihmisiä kiinnostavat jutut eivät aina ole 

niitä, joilla olisi suurempaa merkitystä ilmaston kannalta. Toinen haastateltava esitti 

saman asian kysymällä, ovatko esimerkiksi ihmisten jäätelövalinnat 

ilmastonmuutoksen näkökulmasta olennainen keskustelunaihe ilmastonmuutoksen 

hillitsemiskeskustelussa. Kolmas pohti asiaa seuraavasti:  

 

Tää juontuu myös siihen, että kun kaikis mediataloissa nyt juttujen menestystä 

seurataan verkkoanalytiikan kautta, niin kyl mä näkisin et se väistämättä on suosinut 

ikään kuin sitä, et - - sellaset aiheet ja näkökulmat jotka on kuluttajaa lähellä, niin se 

niiden merkitys helposti korostuu, kun nähdään, että kun katotaan edellisen päivän 

tuloksia niin katopas, tällähän oli tosi hyvin lukutunteja ja tätä on jaettu noin ja noin 

monta kertaa, et sit se on pikkusen ongelmallista et se johtaa sit siihen, et mitä minulla 

on ruokalautasella, se on tosi tärkeä asia, mutta tavallaan et kun se kaikkien 

tutkijoiden kans kun puhuu niin päästöjen vähentäminen on huomattavasti 

helpompaa siellä tuotannon päässä kuin siellä kuluttajan päässä. [H5] 

 

Aina siis yleisöjä eniten kiinnostavat jutut eivät ole ilmastonmuutoksen kannalta 

merkittävimpiä keskusteluja. Eräs haastateltava kertoi käyttäneensä merkittävyyden 
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haasteen ratkaisemisessa sitä, että hän mittaa juttuaiheita ja näkökulmia päästöjen 

määrissä, ei vain yleisön kiinnostuksessa.  

 

Mä oon halunnu kattoo sellasia asioita, aiheita, ratkaisuja, joilla on oikeesti merkitystä, 

ja mä oon ihan mitannu sitä hiilidioksiditonneilla, et onks tää nyt isoa vai pientä, ja se 

on auttanu mua itteeni ihan hirveesti rajaamaan juttuaiheita, koska koko ajan tulee et 

hei miksei tehä, valtavasti on pyydetty juttuu siitä, että mikä merkitys 

ilmastonmuutoksen aiheuttajana on lemmikkikoirien paskomisella ja sitte tätä 

muovipussi vai kestokassi -juttua multa on toivottu jatkuvasti, ja se on tärkee aihe, mä 

en haluu vähätellä, mut sit kun mä katon et mikä tän merkitys on 

hiilidioksidiekvivalentteina, niin se on mulle itelle ollu tosi tärkee selkänoja rajata, et 

tästä mä en nyt tee. [H6] 

 

Merkittävyyden haaste kiteytyy siis siihen, että aineistosta käy ilmi pyrkimys 

juttuihin, jotka olisivat ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta merkittäviä. 

Uhkakuvien ja katastrofien tai mittaluokassaan pienempien ilmastotekojen esiin 

nostaminen eivät ole välttämättä yhtä merkittäviä juttuaiheita kuin ne, joiden 

vaikutus ilmastonmuutoksen seuraamusten kannalta olisi yksinkertaisesti suurempi. 

Merkittävyyden haasteen taustalla on se, että näkökulmia on paljon, työaikaa 

rajallisesti ja yleisön suosimat jutut tietyntyyppisiä.  

 

 

Aiheen poliittisuus  

Vaikka ilmastonmuutoksesta ja ihmisen osuudesta siihen on tieteellisesti vahva 

konsensus, liittyy ilmastonmuutokseen ja siihen, mitä sille pitäisi tehdä, monia 

mielipiteitä ja näkemyksiä. Äärimmillään mielipiteellisyys näyttäytyy 

ilmastonmuutoksen kieltämisenä eli denialismina. Aihe on myös vahvasti poliittinen, 

sillä erityisesti siitä, miten ilmastonmuutoksen etenemistä pitäisi hillitä, esiintyy 

politiikassa kiistoja ja eriäviä näkemyksiä.  

Poliittisuus-termi voidaan ymmärtää monella tavalla. Haastatteluissa ei 

määritelty poliittisuutta tarkasti, vaan annettiin haastateltaville vapaus pohtia 

poliittisuutta siten, miten he itse sen käsittivät. Ilmastonmuutosilmiökin on monella 

tapaa poliittinen. Ensinnäkin sen hillitsemiseen liittyy paljon politiikkaa, sillä monet 
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toimet tapahtuvat poliittisten päätösten perusteella. Toiseksi poliittisuuden voidaan 

ajatella liittyvän myös siihen, että ilmastonmuutoksesta on monia näkemyksiä ja 

mielipiteitä, vaikka tieteellisesti siitä ja sen aiheuttajista ollaan lähes yksimielisiä. 

Poliittisuuden määrittely ei ole kuitenkaan tässä yhteydessä olennaista, vaan 

poliittisuuden teema määritellään tässä sitä kautta, miten haastateltavat kokivat 

ilmastonmuutoksen poliittisuuteen. Esimerkiksi, eräs haastateltava kuvasi ruokaa ja 

ilmastonmuutosta käsittelevää juttua, jonka hän koki aiheena hyvin poliittiseksi: 

“naudanliha milloin on pahasta ja millon sitte pelastaa luonnon monimuotoisuuden 

ja meidän niittykukat” (H6). 

Ilmastonmuutoksen poliittisuuden voidaan nähdä liittyvän puoluepolitiikkaan. 

Osittain tämä näkyy aineistossa, sillä kolme haastateltavaa näki ilmastojournalismin 

tilan liittyvän joko Suomen hallituksen toimiin, johonkin puolueeseen tai 

tietyntyyppisten puolueiden ajamiin asioihin. Kaksi haastateltavaa nosti esimerkiksi 

esiin sen, kuinka ilmastojournalismin tekemistä helpottaa Suomen hallitusohjelman 

ilmastotavoitteet. Tämä johtaa siihen, että ilmastonmuutos on aiheena pinnalla, jolloin 

myös median ilmastosisällöille on kysyntää. Tämän kuitenkin pelättiin muuttuvan, 

sillä kaksi haastateltavaa nosti esille populismin, kansallismielisyyden ja tiettyjen 

kansallismielisten puolueiden suosion nousun. Kaksi haastateltavaa pohti sitä, että jos 

kansallismielisyys, johon ilmastoskeptisyys usein liittyy, kasvattaa entisestään 

suosiotaan, myös ilmastojournalismi muuttuu. Toinen haastateltavista pelkäsi, että jos 

poliittinen ilmapiiri ilmastonmuutoksen ympärillä muuttuu, ilmastojournalismin 

määrä vähenee. Toinen haastateltavista näki toisenlaisen lopputuloksen siinä, jos 

kansallismieliset puolueet jatkavat valtaannousua:  

 

- - sit siinä ehkä todennäköisesti päädyttäis tilanteeseen, jossa hallitusta tavallaan 

haastettais enemmän toimittajien taholta niistä toimista ja mahdollisesti niitten 

peruuttamisesta että, mut se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen, että kuinka vahvana 

tää säilyy näitten puolueiden suosio suuren yleisön keskuudessa, koska kyllä se tulee 

heijastuu myös siihen, että miten merkittävä tää ilmastokysymys on ja missä hengessä 

sitä yhteiskunnassa käsitellään. [H5] 
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Poliittisuuden ei kuitenkaan koettu olevan ongelma ainakaan tämänhetkisessä 

poliittisessa tilanteessa. Kaksi haastateltavaa totesi suoraan, etteivät he koe 

poliittisuutta ilmastojournalismin haasteeksi nimenomaan puoluepoliittisesti 

ajatellen. Tähän oli syynä se, että Suomessa eduskuntapuolueet seisoivat 

haastattelujen teon aikaan laajasti ilmastonmuutoksen tehokkaan torjumisen takana. 

 

Se on itse asiassa jollakin tavalla vähemmän puoluepoliittinen kun se oli ennen, sen 

takia että nyt kaheksan eduskuntapuoluetta yhdeksästä on tiukkojen ilmastotoimien 

takana. Siinä mielessä se on epäpolitisoitunut tavallaan yleistasolla se, näitten 

päästövähennysten tavoitteiden suhteen ainakin. [H5] 

 

Puoluepoliittisuuden sijaan haasteelliseksi koettiin ilmastonmuutokseen liittyvien 

näkemysten moninaisuus. Kaksi haastateltavaa nosti haasteeksi sen, että koska 

aiheeseen liittyy monenlaisia näkemyksiä, täytyy toimittajan olla tarkka erottamaan 

mielipiteet ja faktat. Eräs haastateltava totesi, että ongelmana on se, milloin 

haastateltava perustaa väitteensä tieteeseen ja milloin kyseessä on hänen oma 

käsityksensä ilmastonmuutoksesta. Haastateltavan mukaan aiheeseen liittyy paljon 

paikkansa pitämätöntä retoriikkaa ja mielikuvien luomista niin sanotusta 

vastapuolesta. Toisen haastateltavan mukaan poliittisuus on näyttäytynyt erityisesti 

silloin, kun jutun näkökulmana on kertoa jokin totuus, ei jonkun toimijan näkökulma.  

 

Se on ollu massiivinen ongelma siis sillä tapaa, et se hyöky ja lobbaus ja näkemysten 

voimakkuus niin se on tehny täst työstä vaikeempaa, että joutuu miettii hirveesti, se 

on tehny silleen myös varmaan ihan hyvää, et mä oon joutunu hirveesti miettii sitte, 

et ketä mä haastattelen, ketä mä kuuntelen - - jos mä yritän jotenkin kertoa jonkun 

yleisen totuuden jostain ilmastokeinojen järkevyydestä, niin mun pitää olla todella 

tarkka ketä mä sillon haastattelen. [H6] 

 

Kolmessa haastattelussa nousi esiin, kuinka yleisö saattaa tarkastella median 

toimintaa jollakin tavalla puolueellisena. Tämän voidaan nähdä merkkinä 

nimenomaan monien näkemysten kirjosta, ja median nähdään edustavan vain 

tietynlaista kantaa. Eräs haastateltava pohti yleisön turtumista aiheeseen ja kertoi 

saavansa palautetta siitä, kuinka ainakin jokin kansanosa kokee median 

ilmastouutisoinnin jonkinlaisena ilmastopropagandana.  
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- - ei viitti ainakaan tai kannata lietsoa mitään semmosta paniikkia tai liikaa jollain 

kriisillä, koska se voi aiheuttaa myös tosi paljon vastareaktioita. Et sitä kannattaa 

käsitellä mun mielest silleen mahdollisimman rakentavasti. Mut et jotenkin tässä 

nykysessä ilmapiirissä niin tuntuu, et en mä tiedä, et mitä se rakentava käsittely on 

edes mahdollista, kun mainitsee sanan ilmasto niin sit jotku on heti silleen et 

propagandaa, takajaloillaan. Et sillai sitä on tosi vaikee myös käsitellä. [H3] 

 

Tämän voi ymmärtää niin, että joidenkin ihmisten mielestä media olisi asettunut 

jollekin kannalle ilmastonmuutokseen liittyen. Toinen haastateltava sanoi, että 

mediaa moititaan siitä, kuinka sen pitäisi keskittyä ilmastonmuutosta kiireellisempiin 

asioihin. Tässäkin näkyy ajatus siitä, kuinka media on valinnut puolensa: Se pyrkii 

edistämään ilmastonmuutoksen hillitsemistä.  

 

Et kun kuitenkin ajatellaan, että miten vahva se tiedeyhteisön yksimielisyys siitä, et 

ilmastonmuutos on olemassa, ja nyt taas tulee joku Trumppi, joka sanoo, että ei sitä 

ookaan ja sit tavallaan sille annetaan yhtä iso painoarvo. - - denialismi on kanssa 

nostanu päätään, ja sitten moititaan mediaa siitä et joo että tuota liikaa, et eiks meillä 

oo nyt kiireellisempiäkin asioita kuin tää. Et oli pitkä semmoinen väli, et ei tullu 

esimerkiksi palautetta esimerkiksi ilmastojutuista ja nyt sitten taas sellasta, et 

keskittykää oleellisiin uutisiin ja tämä on ihan höpöhöpöä ja tavallaan tuntuu, että on 

otettu takapakkia näissä asioissa. [H1] 

 

Kuten edellä nähdään, saattaa media tietyn yleisön osan näkökulmasta olla 

puolueellinen nostaessaan ilmastoaiheita esiin. Toisaalta joissakin tapauksissa media 

saattaa nostaa esille niin sanottua vastapuolta, siis heitä, jotka eivät ole samaa mieltä 

tiedeyhteisön kanssa. Media voidaan nähdä keskustelujen alustana ja luojana. Vaikka 

aineistossa esiintyvät huomiot ilmastonmuutoksen poliittisuudesta liittyvät ennen 

kaikkea ilmastokeskusteluun ylipäätään, on media osa keskustelua. Haasteena 

voidaan nähdä se, että median täytyy jollakin tavalla luovia moninaisten äänten 

ristitulessa. Toisaalla uutisointia ohjaa tieteellinen konsensus ilmastonmuutoksesta ja 

ihmisestä sen kiihdyttäjänä, toisaalla media koetaan puolueellisena nostaessaan tätä 

esille. Eräs haastateltava tiivisti asian seuraavalla tavalla:  
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Siin on aina myös se riski et yleislehti tai yleistiedotusväline ei voi muuttuu pelkäksi 

ilmastonmuutokseks, koska sit sitä seuraa vaan ne ns. tosiuskovaiset, pitää huomioida 

et kaikki ei oo niin kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta eikä me haluta karkottaa niitä 

ihan lopullisesti sen ilmastonmuutoksen parista. [H6] 

 

Mielipiteellisyys ei kuitenkaan ole johtanut siihen, että jutuissa pyrittäisiin 

objektiivisuuteen esittämällä asian vastakkaiset osapuolet jutussa tasavertaisina. 

Neljä haastateltavaa viittasi siihen, ettei niin sanottuja ”denialisteja” nosteta 

ilmastonmuutoksen tieteellisyyttä käsitteleviin juttuihin mukaan. Erään 

haastateltavan mukaan tämä käytäntö on jäänyt taka-alalle. Toinen haastateltava 

totesi, että tieteellisyyttä käsittelevissä jutuissa voidaan lähestyä jonkinlaista 

objektiivisuutta myös muuta kautta kuin käyttämällä A sanoo, B sanoo -tyyppistä 

kerrontaa. Kolmannen haastateltavan mukaan denialismi saa kuitenkin huomiota 

esimerkiksi joidenkin tunnettujen henkilöiden ja heidän ilmastonmuutokseen 

liittyvien näkemysten kautta, vaikka hän itse pyrkii välttämään ”denialistien” 

nostamista tasavertaiseen asemaan esimerkiksi tiedeyhteisön näkemysten kanssa.   

Aiheen poliittisuuden voi kokea myös tärkeäksi osaksi ilmastojournalismia. 

Erään haastateltavan mukaan poliittisuus on ehto sille, että journalismia syntyy. Näin 

ollen hän ei koe poliittisuutta haasteena, vaan elintärkeänä osana ilmastojournalismia: 

Koska aihe on poliittinen ja siihen liittyy kiistoja, on se myös raportoimisen arvoinen. 

Poliittiset, risteävät näkemykset synnyttävät journalismin tarpeen.  Toinen 

haastateltava totesi, että itse asiassa aiheen politisoituminen on siinä mielessä hyvä 

asia, että se pakottaa toimittajat pohtimaan omia näkemyksiään asiasta ja 

tarkastelemaan omaa työtään tästä näkökulmasta.  

 

- - että vältänkö mä tiettyjen aiheiden käsittelyä, koska ne tuntuu musta jollakin tavalla 

epämiellyttävältä, tai että kun minä kirjoitan tästä niin persut saa lisää kannatusta, niin 

tavallaan ei jättäis sen takia tekemättä, et tää on mun mielestä just se tärkein kysymys, 

et me ei ruveta sensuroimaan itseämme ja toisaalta ei sit taas toiseen suuntaan sitten 

vältelläkään. [H5] 

 

Vaikka poliittisuus siis jollakin lailla luo haasteita ilmastokeskusteluun, luo se myös 

toisaalta median tarpeen ja tehtävän. Poliittisuuden pohdinta johti aineistossa 
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kysymykseen siitä, miten median tulisi tasapainotella erilaisten äänten ristitulessa. 

Toisin sanoen kyseessä on keskustelu siitä, millainen median roolin tulisi 

ilmastokysymyksessä olla, miten median pitäisi käsitellä ilmastonmuutosta. Median 

rooliin liittyvää teemaa käsitellään seuraavassa luvussa.  

 

5.2 Median rooli 

Toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti aineistosta etsittiin vastausta siihen, 

millaisena haastateltavat kokevat median roolin ilmastokysymyksessä. Tästä 

muodostui teema median roolista. Teeman ydinkysymystä kuvaa hyvin erään 

haastateltavan kertomus siitä, miten hän on kollegoidensa kanssa miettinyt paljon sitä, 

kuinka paljon journalismissa voi ottaa kantaa ilmastoasioihin vai pitääkö median olla 

täysin puolueeton toimija. Hänen mukaansa jotkut mediat, esimerkiksi brittiläinen 

The Guardian on selkeästi ottanut kantaa käyttäessään ilmastonmuutoksen sijaan 

termiä ilmastokriisi, joka on muutosta värittyneempi ilmaisu.  

Media tasapainottelee tiedeyhteisön ja monien mielipiteiden välissä, sillä kuten 

eräs haastateltava totesi, median pitää huomioida, etteivät kaikki ole niin 

kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta. Toisaalta toinen haastateltava pohti sitä, kuinka 

Donald Trumpin kaltaiset näkyvät ja vaikutusvaltaiset henkilöt saavat 

ilmastonmuutosvastaisuudellaan runsaasti huomiota. Tämänkaltaiset pohdinnat 

ilmastonmuutoksen poliittisuudesta johtivat haastatteluissa usein haastateltavien 

näkemyksiin median roolista. Eräs haastateltava puhui median vastuusta liittyen 

nimenomaan moniin, usein kiihkeisiinkin mielipiteisiin ilmastonmuutoksesta ja sen 

hillitsemistoimista:  

 

- - journalismissa sit se vastuu on se, että me ei ainakaan omalla otsikoinnilla, ettei 

haettais sellasia klikkiotsikkoja. Siis tavallaan yhessä vaiheessa oli sellanen, et jos 

tehään autoilusta, niin ikään kuin ajetaan semmosta, että noniin taas autoilijaa 

kuritetaan ja bensa kallistuu, ja kaikki tavallaan, tullaan hakemaan auto pihasta pois 

ja polttomoottorit kielletään, et me ei ainakaan, että journalismi ei itse kiihottaisi mieliä 



 

 

63 

 

yhtään sen enempää kuin tämä aihepiiri muutenkin tekee. Ettei lähettäis semmoseen 

halpaan, ku sehän on eräänlaista populismia journalismin sisässä.  [H5] 

 

Haastateltavan mukaan median tehtävä on olla lähtemättä mukaan keskustelun 

kiihottamiseen. Toinen haastateltava puhui siitä, kuinka ilmastonmuutoksesta on 

liikkeellä monia uskomuksia, ja kuinka joitakin ryhmiä syytetään 

ilmastovouhotuksesta. Median pitäisi tässä tapauksessa hänen mukaansa ampua alas 

väärät uskomukset, toisin sanoen etsiä totuutta ja kertoa se yleisölle. Näin ollen 

median rooliin kuuluisi siis totuuden etsiminen ja kertominen. Toinen haastateltava 

totesi samaa totuudenmukaisuudesta:  

 

- - median rooli on antaa ajantasasen tilannekuvan muille ja että se ajantasanen ja 

totuudenmukanen tilannekuva on mahdollisimman monella ihmisellä - - ehkä voi 

ajatella, että ilmastojournalismissa se tietyllä tavalla voi korostua se semmonen myös, 

että on kaiken maailman tämmösiä hyvin marginaalisia näkemyksiä ja kaikenlaisia, 

hyvin paljon politiikkaa liittyy siihen, ja eli median tehtävä on sitten erottaa sieltä, 

pyrkiä erottamaan sieltä se, mikä on tavallaan semmonen laajasti jaettu näkemys - - 

erilaiset yksityisajattelijat voi vaikka mitä lausua ihmisen roolista ilmaston 

lämpenemisessä, mutta median rooli on, et media ei voi heittäytyä siihen, että me 

raportoidaan kaikki nää näkemykset ikään kuin tasavertasina vaikkapa jonkun 

IPCC:n tieteellisen konsensuksen kanssa. Et sillon media ainoastaan hämärtää sitä 

tavallaan kokonaiskuvaa ja tilannekuvaa, että median rooli on nimenomaan tavallaan 

erotella hyvin tommosesta kaoottisesta tietovirrasta se olennainen ja raportoida se. 

[H4] 

 

Haastateltavan mukaan jokaisen ihmisen valtavassa tietovirrassa on liikkeellä hyvin 

monenlaisia näkemyksiä ilmastonmuutoksesta, joten median rooli voi ainoastaan olla 

se, että sen kautta siivilöityvät perusteelliset näkemykset ja järkevä keskustelu. 

Muuten media laiminlyö tehtäväänsä, ja on vain “viihdebisnestä” (H4). Pyrkimys 

totuudenmukaisuuteen toistui myös kolmannen haastateltavan puheessa, kun hän 

toteaa, että ilmastonmuutokseen liittyy edelleen voimakkaasti väärää tietoa, joka 

leviää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Näin ollen hänen mukaansa faktat 

tarkistava, laadukas journalismi on todella tärkeää.  

Neljäs haastateltava huomautti siitä, kuinka vaarallisena ja vastuuttomina hän 

kokee jutut, joissa tuodaan esille niin sanotut ilmastonmuutoksen hyödyt. 
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Haastateltava totesi, että joskus näkee juttuja, joissa arvioidaan esimerkiksi Suomen 

hyötyvän muuttuvista viljelyolosuhteista. Haastateltava määrittelee median roolia 

siis vastuullisuuden kautta. Samaa vastuullisuuden ajatusta voidaan nähdä myös 

totuudenmukaisuuten ja faktapohjaisuuteen pyrkimisessä, joita aiemmin esitellyt 

haastateltavien näkemykset korostavat. Eräs haastateltava liittyi samaan 

totuudenmukaisuuden ja vastuullisuuden ajatukseen kommentillaan median 

velvollisuudesta, joka jo sanana viittaa vastuunkantoon. Hänen mukaansa median 

velvollisuus on tarjota yhteiskunnalliselle keskustelulle ja päätöksenteolle 

mahdollisimman faktapohjaiset ja ymmärrettävät puitteet.  

Edellä esitetyt pohdinnat liittyvät ikään kuin periaatteellisiin ajatuksiin median 

roolista, mutta haastateltavat nostivat esiin myös käytäntöön pureutuvia näkemyksiä 

siitä, miten median tulisi käsitellä ilmastonmuutosta. Eräs haastateltava kertoo, että 

eräässä juttusarjassa kysymys ratkaistiin niin, että toimittaja oli ikään kuin yleisön 

kanssa samalla puolella, tuskailemassa sen parissa, mitä yksilö voisi tehdä. 

Haastateltava kuitenkin toteaa, ettei tällainen tyylilaji kuitenkaan toimi perinteisessä 

uutisjutussa. Lisäksi kaksi haastateltavaa toteaa, että yleisön syyllistämistä on 

vältettävä, sillä se saattaa aiheuttaa vain vastareaktioita.  

Eräänä käytännön asiana voidaan aineistossa nähdä tukeutuminen tieteeseen. 

Kolme haastateltavaa nosti esiin tieteen merkityksen ilmastojournalismissa. 

Ensinnäkin erään haastateltavan mukaan tiede ohjaa sitä, millaisia termejä median 

tulisi ilmastonmuutokseen liittyen käyttää. Tässä asiassa tulisi haastateltavan mukaan 

turvautua siihen, miten tutkimus puhuu ilmastonmuutoksesta. Tiede toimii siis ikään 

kuin median selkänojana. Saman näkemykseen yhtyi toinen haastateltava, joka nosti 

tieteen esiin siinä yhteydessä, ettei median pidä aina kuunnella skeptikoiden 

vastalauseita, koska ilmastonmuutos on niin vahvasti tieteellisesti todistettu fakta. 

Kolmas haastateltava selventää ajatusta seuraavasti: 

 

Jos yheksänkytkaheksan prosenttia tutkijoista on jotakin mieltä, niin ei joka jutussa voi 

olla sitten sen kahen prosentin mielipide, et se ei ole tasapuolista. - - jos sä haluut 

haastatella jotain skeptikkoa niin fine, sä voit haastatella ja tehdä jutun siitä, mut sitä 

pitäs olla kaks prosenttia niitä juttuja ja yheksänkytkaheksan prosenttia niitä toisia 
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juttuja. Että en mä tietysti oo sitä mieltä etteikö sais haastatella joskus skeptikoitakin, 

mutta pitäs tuoda esille se, että tää on kuitenkin vähemmistön mielipide. [H1] 

 

Muita aineistossa esiintyviä käytännön tekemiseen liittyviä seikkoja oli esimerkiksi 

aiheen pitäminen pinnalla. Erään haastateltavan mukaan median tulisi nostaa 

säännöllisesti ja pitkäjänteisesti esiin keskusteluja ja tutkimustuloksia normaalein 

journalistisin periaattein, uutisia kertomalla. Toisen haastateltavan mukaan aiheen 

pitäisi olla kuitenkin vielä suuremmin osa journalismia:  

 

Mein täytyy jokaikisellä sektorilla miettii se, mistä niit päästövähennyksiä saadaan ja 

mitä voidaan tehä, niin sillohan se olis hölmöä kirjottaa vaikka jostakin uudesta 

kauppakeskushankkeesta kysymättä, että ihan oikeesti paljon täst rakentamisesta 

aiheutuu päästöjä. - - jos ajatellaan, et sitä on naureskeltu, että toimittajan 

peruskysymyspatteristoon kuuluu tietyt kysymykset ja sit siel on aina se, että miten 

tää asia hoidetaan Ruotsissa, niin siihen voi liittää myös sen, että mitkä tämän asian 

ympäristövaikutukset ovat. [H2] 

 

Kolmas haastateltava yhtyi edelliseen sitaattiin toteamalla, että median pitäisi nostaa 

aihetta entistä enemmän esille. Hänen mukaansa mediassa ole vielä välttämättä aivan 

ymmärretty ilmastonmuutoksen laajuutta, ja tässä olisi parannettavaa. Hänen 

mukaansa ilmastonmuutoksesta olisi hyvä tehdä laajoja juttukokonaisuuksia, jotta 

muutoksen kokoa ja suhteita pystyisi hahmottamaan. Haastateltavat kuitenkin 

tunnistavat, että ilmastonmuutoksen käsittely mediassa on ainakin määrältään 

lisääntynyt viime vuosina. Kaksi haastateltavaa nosti esiin hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneeli IPCC:n puolentoista asteen raportin, joka julkaistiin vuonna 

2018 syksyllä. Tätä kaksi haastateltavaa nimitti jonkinlaiseksi käännekohdaksi 

suomalaisessa ilmastojournalismissa, sillä sen jälkeen heidän havaintojensa mukaan 

ilmastonmuutoksesta on uutisoitu aiempaa laajemmin.  

Erään haastateltavan mukaan media tarttuu nykyään aiheeseen jo laajalti. Hän 

tarkastelee kuitenkin aihetta valtakunnallisten, päivälehtien näkökulmasta käsin ja 

nosti esille sen, että olisi tärkeää tavoittaa laajoja yleisöjä, jotka eivät välttämättä 

seuraa juuri kyseisiä medioita. Lisäksi haastateltava korostaa sitä, että 

ratkaisukeskeisyyden näkökulma tulisi olla esillä ilmastouutisoinnissa läpi 
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mediakentän. Hieman samaa ratkaisukeskeisyyden ajatusta ehdotti toinen 

haastateltava, kun hän esittää sovittelujournalismin käsitettä avuksi 

ilmastojournalismiin:  

 

Sovittelujournalismi on mun mielestä siis sanana semmonen hyvä, kun mietittiin näitä, 

et vaikka jotku puolueet torailee keskenänsä ja muuta, että sovittelujournalismi on, et 

siinä ne tuodaan samaan pöytään ja sit keskustellaan ja tehään tästä juttu, et sehän 

sopis varmasti työkaluks myöskin joissakin ilmastonmuutosjutuissa. [H2] 

 

Median roolista ja käytäntöön tekemiseen liittyvistä seikoista on haastateltavien 

joukossa hieman erilaisia näkemyksiä, mutta joitakin yhtäläisyyksiä aineiston 

perusteella voidaan todeta. Vaikka nähdään, että aihe on jo esillä mediassa, sen 

läpäisevyys voisi olla vielä laajempi esimerkiksi eri medioista puhuttaessa. Lisäksi 

sisältö voisi olla toisentyyppistä, ilmastonmuutoksen laajuus huomioiden, kuin mihin 

esimerkiksi perinteinen uutisjournalismi helposti taipuu. Median roolin voidaan 

nähdä liittyvän ennen kaikkea faktapohjaisuuteen. Lisäksi aineistossa puhutaan 

median vastuusta ja velvollisuudesta, jonka voidaan nähdä olevan tiiviisti kytköksissä 

siihen, millaisena aineistossa median rooli ilmastokysymyksessä koetaan. Aineistosta 

käy ilmi myös se, että median on mietittävä omaa toimintaansa myös siitä 

näkökulmasta, miten jakautuneeseen yhteiskunnalliseen keskusteluun liitytään.  

 

5.3 Ilmastojournalismin taustalla vaikuttavat tekijät 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla hain vastausta siihen, millaisena 

ilmastotoimittajat kokevat ilmastojournalististen juttujen taustalla vaikuttavat tekijät. 

Tutkimuskysymys perustuu Shoemakerin ja Reesen (1996) vaikutushierarkiamalliin, 

joka kuvastaa tekijöitä, jotka mediasisältöjen takana voidaan nähdä vaikuttavan. 

Koska varsinainen vaikuttamisen tutkimus on haastavaa eikä maisterintutkielman 

laajuudessa kovin merkittävää, ei vaikutushierarkiamallia pyritä tässä tutkielmassa 

testaamaan. Sen sijaan se toimi lähtökohtana haastatteluille, joissa selvitettiin 
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ilmastotoimittajien kokemuksia. Aineistosta nousi esiin teemoja, jotka on nimetty 

vaikutushierarkiamallia mukaillen.  

 

Yksilö 

Yksilön vaikutus ilmastojournalististen juttujen tekemiseen näkyi haastateltavien 

mukaan erityisesti omana kiinnostuksena ja erikoistumisena. Yksilöön liittyväksi 

tekijäksi nostettiin viidessä haastattelussa toimittajan asiantuntemus. Ensinnäkin eräs 

haastateltava toteaa, että koska hänellä on ilmastoaiheisiin perehtyneenä toimittajana 

asiantuntemusta aiheeseen, jos hän sanoo, että johonkin ilmastoaiheeseen on 

tartuttava, juttu tehdään. Luottamus näkyy hänen mukaansa myös siinä, että hän 

tekee juttua koskevat valinnat hyvin itsenäisesti. Asiantuntemus antaa valtaa, kuten 

toinen haastateltava kuvaili: 

 

Esimerkiks meidän organisaatio toimii silleen, et meil on vahvat asiantuntijatoimittajat, 

jotka sitten ikään kuin, aika usein ne jutut lähtee ihan toimittajista ja sit ne esitellään 

pomoille - - se jää asiantuntijatoimittajan omaan harkintaan, että minkälainen ja mistä 

kulmasta ja ketä haastatellaan, et kyl se yksittäisen toimittajan siinä mielessä se valta 

on huomattava, mut sitten, sit on se editointiporras ja näin, et se ei oo rajaton, mut kyl 

toimittajat itse tekee isoimman osan niistä valinnoista. [H4] 

 

Ilmastonmuutokseen perehtyneen toimittajan rooli on viime vuosina erään 

haastateltavan mukaan muuttunut. Aiemmin yksilöt vaikuttivat hänen mukaansa 

siihen, syntyykö ilmastojuttuja ylipäätään, nyt yksilöt vaikuttavat siihen, millaisia 

juttuja aiheesta syntyy. Tämä näkyy konkreettisesti haastateltavan mukaan siinä, ettei 

asiantuntijatoimittajan tarvitse huomauttaa muille toimittajille ilmastoaiheisiin 

tarttumisesta, vaan ilmastotoimittajilta kysytään pikemminkin neuvoa jutun 

sisältöihin liittyen. Neuvot voivat koskea toisen haastateltavan mukaan esimerkiksi 

sitä, kannattaako jokin tietty aihe ottaa käsittelyyn tai keihin haastattelut kannattaa 

kohdistaa. Toisaalta haastateltava huomautti, että hän myös joutuu muistuttamaan 

toimitusta siitä, miksi jokin ilmastojuttu olisi syytä tehdä. Aihe ei siis hänen mukaansa 

ole vielä täysin integroitunut osaksi mediaa niin, että ilmastojournalistisiin juttuihin 

tartuttaisiin ilman yksittäisen toimittajan asiantuntemusta aiheesta.  
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Toisaalta perehtyneisyys saattaa olla joissain määrin myös haitaksi. Eräs 

haastateltava huomautti, että jos mediassa on vain yksi ilmastonmuutosjournalisti, 

jolle kaikki ilmastoaiheet jätetään, saattaa jutuista tulla vaikeaselkoisia tai 

korkealentoisia. Hänen mielestään olisi jossain kohdin parempi, että 

ilmastonmuutoksesta kirjoittaisivat myös asiaan vähemmän perehtyneet ihmiset, sillä 

he saattavat osata kysyä “tavallisen pulliaisen suulla esitettyjä kysymyksiä” (H2).  

Asiantuntemuksen lisäksi toinen yksilöön tiiviisti liitetty tekijä on toimittajan 

oma kiinnostus aiheeseen. Viisi haastateltavaa nosti esille oman kiinnostuksen 

ilmastojournalismiin vaikuttavana tekijänä. Kuten yksi heistä totesi, yksilön oma 

kiinnostus vaikuttaa siten, että itseään kiinnostavaa aihepiiriä tulee seurattua ja se taas 

auttaa huomaamaan, mitä aihepiirin sisällä tapahtuu ja mitä uutisoitavaa siitä olisi. 

Toinen haastateltava totesi, ettei hän jaksaisi uutisoida ilmastonmuutoksesta, jollei 

hän kokisi aihetta tärkeäksi.  

Myös ilmastojournalismin kohdalla vaikuttaa olevan niin, että kun toimittajaa 

kiinnostaa jokin aihe, siitä syntyy myös enemmän juttuja. Näin yksinkertaisti asian 

eräs haastateltava, joka totesi, että riippuu pitkälti toimittajien omasta kiinnostuksesta, 

millaisista aiheista juttuja syntyyn. Omalla kiinnostuksella on siis vaikutus, vaikka 

ilmastonmuutos on nykyään muutenkin pinnalla ja myös muiden kuin yksittäisten 

toimittajien huulilla. 

 

Kai se on ikuisesti näin, että toimittaja tekee eniten juttuja sellasista aiheista, joista se 

on itse kiinnostunut, koska muutenhan siihen ei synny oikein sellasta paloa, että tästä 

haluaa tehdä, ja tota, sit se pitää ikään kuin vaan huolehtia niin, et meil on riittävän 

erilaisia tyyppejä tekemässä juttuja, jotta se kokonaisuus ois jotenkin balanssissa, et 

meil ei synny liian kapeesti. Et kyl se, kylhän sillä on ihan tosi suuri merkitys. [H5] 

 

Toimittaja yksilönä vaikuttaa paitsi siihen, minkä verran juttuja jostain tietystä 

aiheesta syntyy, myös siihen, millaisia juttuja aiheesta syntyy. Kuten eräs 

haastateltava totesi, toimittajalla on valtaa siinä, mitä valintoja hän juttuun tekee.  

 

- - minkä näkökulman valitsee, ketä haastattelee, et kylhän se on iso päätösvalta sillä 

toimittajalla, ja usein toimitusten ulkopuolellahan kuvitellaan, et se on aina joku pomo 

tai joku päätoimittaja, joka jotenkin ohjaa kaikkea tekemistä - - totta kai sä puhut sun 
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esimiehen kans sen jutun näkökulmasta ja muuta, mutta kyl sillä toimittajalla itsellään 

on mun mielestä tosi iso vaikutus. [H6] 

 

Toimittajan erikoistuminen aiheeseen voidaan nähdä myös yksilöön liittyvänä 

mediasisältöihin vaikuttavana tekijänä. Neljä haastateltavaa nosti esiin sen, että 

erikoistuminen on vaikuttanut heidän työhönsä ennen kaikkea positiivisesti. Kuten 

eräs haastateltava totesi, ympäristötoimittajan titteli on hyödyksi, sillä siten ihmiset 

tietävät ottaa juuri häneen yhteyttä. Toinen haastateltava kertoi, että vaikka 

varsinainen titteli ei ohjaa tällä hetkellä hänen työtään, hän on kuitenkin selkeästi 

erikoistunut aiheeseen, mikä näkyy myös siinä, millaisia juttuja hän päätyy tekemään.  

Erityisesti haastateltavat kokivat, että erikoistuminen auttaa lähteiden kanssa. 

Eräs haastateltava huomauttaa, että kun tuttu toimittaja soittaa henkilökohtaiseen 

puhelinnumeroon, lähteet saattavat vastata helpommin. Toinen haastateltava nosti 

esiin, että lähteille tuntuu olevan tärkeää, ettei juttuihin tule virheitä, ja siinä auttaa 

toimittajan oma kiinnostus ja tietämys aiheesta.  

 

On ihan selvää, että siis moni näistä lähteistä on nimenomaan tullut sitä kautta, et ne 

tavallaan kiittelee sitä, että joku on pystyny seuraamaan, et tavallaan he, tosi monelle 

toimijalle on hirvittävän tärkeää, että toimittajat ei tee virheitä heille tärkeissä asioissa, 

et tavallaan mitä enemmän niihin on perehtyny, niin ei joudu joka kerta lähtee alusta 

selvittää, et mistä täs on kyse, se virheiden todennäköisyys pienenee. [H5]  

 

Yksilön vaikutus mediasisältöihin näyttäisi aineiston perusteella tiivistyvän siihen, 

millaisia valintoja jutussa on tehty. Yksilön oma kiinnostus, asiantuntemus ja 

erikoistuminen aiheeseen johtaa paitsi yksinkertaisesti siihen, syntyykö 

ilmastonmuutoksesta juttuja, myös siihen, millaisia jutuista tulee esimerkiksi 

näkökulman ja lähteiden valinnan kannalta. Näin voidaan todeta yksilöllä olevan 

paljon valtaa ilmastojournalismissa.  

 

Ammattirutiinit 

Aineistosta nousivat esille ammattirutiineiksi kutsuttavista tekijöistä journalismin 

formaatin ja uutisen rakenteen, organisaation juttutarpeiden ja yleisön toiveiden, 
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uutiskriteerien ja objektiivisuuteen pyrkimisen vaikutus. Kuten eräs haastateltava 

totesi ja kuten teeman nimi jo kertoo, ammattirutiinit ovat toimittajille rutiineja, jolloin 

niiden vaikutusta juttuihin voi olla vaikeaa tarkastella.  

 

- - en mä päivittäin ajattele että esimerkiks tollasia, et ne on vaan jotenkin osa sitä 

toimittajan työtä, et niit ei tarvi joka päivä erikseen miettiä - - ne vaikuttaa jossain 

taustalla ja sä tiedät, että mitä sun pitäs, mitkä on elementit mitä jutun pitäs sisältää, 

että siit tulee kiinnostava, ja on hyvä, jos on kaks haastateltavaa ja on hyvä jos sulla on 

kuvallisesti tukeva asia, on hyvä, jos sulla on joku konkreettinen esimerkki, että ne 

tavallaan tulee tiedostamatta sieltä. - - varmaan useimmilla toimittajilla on käsitys siitä, 

mistä hyvä juttu koostuu ja että tavallaan kaikki objektiivisuus ja tämmöset on 

jotenkin sisäänrakennettuina. [H1]  

 

Vaikka rutiineja saattaa olla itse vaikeaa tunnistaa, kaikki haastateltavat puhuivat siitä, 

kuinka journalismin formaatti ja uutisen rakenne ohjaavat ilmastojournalismin 

tekemistä. Jutun formaatti nähtiin sekä työtä helpottavana että vaikeuttavana tekijänä. 

Eräs haastateltava totesi, että televisio formaattina auttaa rajaamaan 

monimutkaisiakin juttuaiheita, mutta toisaalta se vaikeuttaa joidenkin aiheiden 

käsittelyä. Kaikkea ei mahdu televisiojutussa selittämään tai perustelemaan, vaan 

juttu on haastateltavan mukaan välähdys tietystä aiheesta. Haastateltavan mukaan 

jotkin aiheet eivät sovi tv-jutuiksi, sillä on tärkeää, että aiheen pystyy visualisoimaan 

järkevästi. Toisaalta kuva on vahva väline.  

 

- - ehkä niitä piippukuvia on välillä ihan tylsä katsoo, kun sit ei keksi muuta kuvaa 

mikä on ilmastonmuutosta, savupiippu (nauraa). Mutta toisaalta sitten kuvathan on 

tosi vahva väline, et jos sä näytät jonku sulavan jäätikön ja muuta niin kyllähän se mitä 

ihmisen verkkokalvolle piirtyy niin se on aika voimakas kuva. Se on paljon vahvempi, 

kun se että sä luet, että ai jäätiköt sulaa, kun se että sä näytät että oho, no niinpä näkyy. 

[H1]  

 

Toisaalta jos tv-jutun aika on rajallinen, niin on myös uutislähetyksen, jolloin 

haastateltavan mukaan jokin toinen, ajankohtaisempi uutinen saattaa tiputtaa 

ilmastoaiheen pois. Toinen haastateltava kertoi tapauksesta, jossa päästökauppaan 

liittyvä juttuaihe sai tv-uutisten tuottajalta punaista valoa. Haastateltava epäili sen 
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johtuvan siitä, että aihe koettiin liian etäiseksi, kun aikaa on käytettävissä keskimäärin 

kaksi minuuttia.  

 

- - tv, radio välineenä suosii ilmastoaiheita, jotka on puristettavissa siihen ja se suosii 

myös sellasia aiheita, joista on se perinteinen uutiskärki löydettävissä. - - heti jos siihen 

on löydettävissä, että hiilivoima aiotaan korvata etuajassa ja yritykset suunnittelevat 

miljardieurojen investointeja, niin sitte tv-tuottajat on silleen, että jee tässä on, heti kun 

löydetään joku iso luku niin (nauraa). - - jotkut aiheet, jotka on joko monimutkaisempia, 

monisyisempiä tai sitten niissä ei oo osoitettavissa selvää narraatiota rakennettavissa 

siihen, niin ne sitten ei tv- tai radiolähetyksissä, kuten vaikka se päästökauppa-aihe, 

niin saattaa sieltä jäädä herkemmin pois. [H5] 

 

Erään haastateltavan mukaan juttuja joutuu pilkkomaan pieniin palasiin, koska 

niiden täytyy muotoutua tiettyyn formaattiin erityisesti uutisjournalismin kyseessä 

ollessa. Tällöin laajan ja monimutkaisen ilmastonmuutosilmiön kokonaiskuvan 

hahmottaminen vaikeutuu. Eräs haastateltava toteaa, että sanomalehti formaattina 

antaa mahdollisuuden tehdä syväluotaavia, monen sivun kokonaisuuksia, joissa on 

tilaa käännellä asiaa monelle kantille. Tämä voi sopia paremmin monimutkaisille 

ilmastoaiheille. 

Toisaalta organisaation juttutarpeet aiheuttavat sen, että esimerkiksi 

printtilehteen täytyy löytyä tietty määrä juttuja joka päivä, kuten yksi haastateltava 

mainitsee. Haastateltavan mukaan printtilehden sivujen täyttö ohjaa työntekoa 

huomattavasti, samoin kuin se, että samaan aikaan verkko vaatii koko ajan massaa, 

juttuja toisen perään. Myös toinen haastateltava sanoi organisaation juttutarpeiden 

ohjaavan voimakkaasti työntekoa, sillä toimituksia on pienennetty, mutta 

juttuvolyymit ja kanavat ovat vain kasvaneet. Täytyy olla heittää “pökköä pesään 

todella paljon” (H6), mikä johtaa siihen, että aiheita joudutaan valitsemaan sillä 

kriteerillä, valmistuuko juttu yhdessä päivässä. Vaikkeivät haastateltavat tässä kohtaa 

puhu ilmastojournalismista yksilöidysti, voidaan heidän huomioissaan nähdä 

yhteyksiä esimerkiksi siihen, ettei jatkuva kiire välttämättä suosi moniulotteisia 

ilmastojuttuja, jotka saattavat vaatia aikaa.  

Myös yleisön toiveiden merkitystä pohdittiin aineistossa. Kaksi haastateltavaa 

pohti sitä, mitä tarkoittaisi ilmastojournalismille, jos yleisö kyllästyisi aiheeseen. 
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Yleisön toiveiden merkitys kietoutuu siis vahvasti moniulotteisuuden teeman 

yhteydessä esiteltyyn kiinnostuksen säilyttämisen haasteeseen ja uutisväsymyksen 

käsitteeseen. Eräs haastateltava kertoi huomanneensa, että ainakin hänen 

edustamansa median yleisö alkaa olla väsynyt ilmastonmuutokseen ja kyllästynyt 

siihen, että asia on runsaasti esillä kyseisessä mediassa. Tämä johtaa haastateltavan 

mukaan siihen, että hän aika ajoin pohtii yleisön reaktioita, mutta pohdinta ei hänen 

mukaansa sinällään vaikuta tuotettuun sisältöön. Toinen haastateltava mietti sitä, 

missä kohtaa ilmastojournalismissa tulee vastaan raja, jolloin yleisö on kyllästynyt 

aiheeseen sen verran, että sen volyymia täytyy säätää. Toisaalta kolmas haastateltava 

kertoi yllättyneensä, miten paljon ihmisiä ilmastonmuutosaiheet kiinnostivat.  

 

- - sitä just puhuttiin, että ei saa liikaa tunkea eikä saa liian ähky, et jos ihmisiä ei 

kiinnosta tai näin, ja se osoittautu täysin turhaks peloks, et ihmisten kiinnostus 

ilmastonmuutosjuttuja kohtaan vaikutti olevan aivan pohjaton - - ihan sen perusteella, 

miten ihmiset ite otti yhteyttä ja halus vielä lisää ja lisää ja lisää ja eikö tästäkin ja 

tästäkin vois tehdä, mut mä myös ite oon aika lukuorientoitunut ja mä seurasin 

juttujen käyntimääriä, kävijöitä, sivunäyttöjä, lukijoita tosi paljon ja excelöin niitä ja 

järjestelin ja tutkin ja ne oli paljon parempia ne luvut, mitä mä olin etukäteen ajatellu, 

et ne oli todella luettuja ne jutut - - se aiheitten tulva ja mitä lukijat on niit pyytäny, se 

on ollu ihan jotain järjetöntä. [H6] 

 

Kuten edellisestä sitaatista käy ilmi, yleisön toiveet tulevat toimittajien silmien eteen 

myös analytiikan kautta. Kolme haastateltavaa puhui analytiikasta ja sen 

vaikutuksesta ilmastojournalismiin. Eräs haastateltava totesi, että analytiikkaa 

seurataan todella tarkasti, ja jos sieltä huomattaisiin, etteivät ilmastojutut kiinnosta 

ketään, ei niitä varmaankaan tehtäisi. Analytiikka ohjaa siis sitä, millaisista aiheista, 

mutta toisaalta myös millaisista näkökulmista juttuja tehdään. Toinen haastateltava 

kertoi, että analytiikan tiukka seuraaminen johti siihen, että erityisesti verkossa 

ilmastojuttuihin otettiin kuluttajalähtöinen näkökulma, sillä se näytti kiinnostavan 

yleisöä.  

Myös uutiskriteereihin kuuluvat asiat nousivat aineistosta esille. Kuten aiemmin 

on kuvattu, erityisesti ajankohtaisuuden kriteeri voi ilmastonmuutoksen kyseessä 

ollessa aiheuttaa vaikeuksia. Kuten eräs haastateltava sanoi, uutisen muodossa on 
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vaikeaa kuvata hidasta ilmiötä, joka ei ole “kauhean kova uutinen päivästä toiseen” 

(H3). Toinen haastateltava puhui siitä, kuinka tärkeä juttuihin vaikuttava tekijä on 

juuri ajankohtaisuus. Jos yhteiskunnassa nousee esimerkiksi “tosi kuuma” (H6) 

keskustelu turpeesta, niin mediakin tarttuu aiheeseen. Toinen tärkeä kriteeri on 

haastateltavan mukaan kiinnostavuus. Haastateltava totesi, ettei jutun syntyyn 

vaikuta niinkään se, onko juttu vaikea tehdä, vaan erityisesti se, onko aihe kiinnostava. 

Huomio voidaan nähdä ilmastonmuutoksen kannalta jollakin lailla positiivisena, sillä 

sitä nimitetään useasti nimenomaan vaikeaksi aiheeksi.  

Juttuaiheet kilpailevat toistensa kanssa väistämättä, totesi kolmas haastateltava. 

Hän esitti esimerkin Ruotsista, jossa IPCC:n eli ilmastopaneelin puolentoista asteen -

raportti ei noussut yhtä laajaksi keskustelunaiheeksi kuin Suomessa, sillä Ruotsissa 

mediahuomio ohjautui samaan aikaan tärkeään sisäpoliittiseen kysymykseen. Voisi 

sanoa, että juuri tuona hetkenä ilmastonmuutoksen sijaan uutiskriteerien mukaisesti 

kiinnostavampaa ja ajankohtaisempaa oli sisäpolitiikkaa, joka tulee myös toisella 

tapaa ihmisiä lähelle.  

Objektiivisuuteen pyrkimys liittyi aineistossa muun muassa pohdintaan siitä, 

kuinka ilmastotoimittaja voi säilyttää objektiivisuutensa. Objektiivisuus nousee esiin 

esimerkiksi erään haastateltavan mukaan siinä, että jotkut saattavat yrittää hyötyä 

ilmastonmuutoksen ajankohtaisuudesta markkinoimalla 

ympäristöystävällisyyteensä liittyviä juttuaiheita. Haastateltava kertoi, ettei hän 

kuitenkaan lähde vain tekemään juttua yhdestä näkökulmasta ja näin mainostamaan 

esimerkiksi tiettyä yritystä.  

 

Objektiivisuuteen pyrkiminen saattaa joissain tapauksissa johtaa 

tasapuolisuusharhaan, mutta aineiston perusteella voidaan kuitenkin sanoa, ettei 

tämä rutiini ohjaa ilmastojournalismia, varsinkin jos jutun aiheena on 

ilmastonmuutoksen tieteellinen todenmukaisuus. Tämä käy ilmi kahdessa 

haastattelussa.  

 

- - jos on sanotaan joku tieteellinen tutkimus jostain ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 

vaikka merten ekosysteemiin tai mikä tahansa, niin ei siihen tarvi sinänsä kaivaa 
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vastapuolta. Et se on ihan jo kosher itessään yksinään. - - et tarviiko hakee denialisteja 

ilmastojuttuihin - - niin joo ei tarvi. Et se on jääny kyl onneks aika taka-alalle, et mut 

toisaalta sitä denialismia voi olla tai se voi olla ehkä piilotettua, tai sitä voi olla 

monenlaista, et jossain vaikka hiilinielujutussa niin, et ku käsitellään sitä, että kuinka 

paljon vaikka Suomen pitäs hakata metsiään, niin onhan siin hyvä kuulla kaikkia 

osapuolia. [H3] 

 

Toinen haastateltava totesi, että jos jutussa on kyse luonnontieteellisistä faktoista, 

päästömääristä tai muista tutkimukseen, päästötonneihin, euroihin tai muihin 

suhteuttaviin lukuihin tukeutuvista aiheista, voi jutussa lähestyä jonkinlaista 

objektiivista näkemystä. Sen sijaan haastateltavan mukaan on aiheellista ottaa 

huomioon, että ilmastotoimet vaikuttavat monella tavalla ihmisiin ja yhteiskuntaan, 

jolloin monilla näkemyksillä on paikkansa journalismissa.  

Ammattirutiineihin liittyvissä pohdinnoissa voidaan nähdä yhteyksiä 

ilmastonmuutosilmiön haasteiden kanssa. Esimerkiksi aineistossa esiintynyt jutun 

formaatti, organisaation juttutarpeet ja uutiskriteerit ohjailevina tekijöinä voidaan 

liittää ilmastonmuutoksen ajallisen mittakaavan ja moniulotteisuuden haasteeseen. 

On myös mahdollista, että uutisväsymys tulee vielä jossakin kohtaa yleisön toiveiden 

kautta vaikuttamaan laajemminkin ilmastojournalismin volyymiin, vaikka toisaalta 

aineisossa nousi esiin huomio siitä, että yleisöä tuntuu kiinnostavan 

ilmastojournalistinen sisältö. Havainto siitä, ettei objektiivisuus enää aineiston 

perusteella tarkoita tasapuolisuusharhaan sortumista, on mielenkiintoinen ja kertoo 

ilmastojournalismin kehittymisestä.  

 

 

Organisaation piirteet 

Organisaation piirteistä aineistosta erottui vahvasti median resurssien vaikutus 

ilmastojournalismiin. Ensinnäkin kolme haastateltavaa lausui ääneen sen, kuinka 

heidän asemansa valtakunnallisissa, suuriksi luokitelluissa mediataloissa on 

ilmastojournalismin kannalta hyvä. Hyvä tilanne syntyy muun muassa siitä, että 

haastateltavien edustamilla mediataloilla oli ainakin haastattelujen teon aikaan melko 

vakaa taloudellinen tilanne, kuten eräs haastateltava kuvaa. Haastattelujen teon 
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aikaan koronakriisi oli tosin juuri iskenyt Suomeen, mikä näkyy huolena 

ilmastojournalismin tulevaisuudesta ja toisaalta kertoo organisaation taloudellisen 

tilanteen merkityksestä ilmastojournalismille.  

 

Meillä on hyvä tilanne verrattuna moniin muihin niin kyl mä käytännössä pystyn 

keskittyy ilmastoasioihin lähes niin paljon kun mä haluan. - - jos tulee jostain syystä 

huonommat taloudelliset ajat - - niin saattaa olla ettei oo resursseja sillä tavalla 

keskittyä tähän hommaan, et sit tehään semmost pinnallisempaa. - - jos ja kun tästä 

talous ajautuu lamaan saakka niin miten esimerkiks kaupallisessa mediassa, et tosi 

mielenkiintoista nähdä et katoaako, et väheneekö ilmastoaiheiden määrä - - et 

syntyykö siellä sisällä sellasta et no nyt feidataan tätä ilmastohommaa, koska meidän 

pitää käyttää varamme tähän. [H5] 

 

Toinen haastateltava kuvasi tilannetta, jossa sekä hyvät resurssit että toisaalta hyvä 

johtaminen auttavat siinä, että juttuihin pystyy käyttämään aikaa. Hänen mukaansa 

suuri mediatalo tarkoittaa myös kovia tuotantovaatimuksia, mutta hyvällä 

organisoinnilla ja hyvillä resursseilla mahdollistetaan asioita.  

 

Totta kai resurssikysymykset on tosi keskeisiä, ja mut sit on myös se toinen - - et työn 

organisoinnilla ja johtamisella saadaan paljon aikaan, että sit jos jollakulla on joku 

tärkee, iso juttu työn alla niin meilläkin sit se pystytään rauhottamaan pääosin että 

okei, sä teet tuota nyt sitten ja joku muu sitten paikkaa sen jonkun verkkovuoron tai 

muuta sit tällasta ikään kuin rutiininomaisempaa työtä. [H4] 

 

Kolmas haastateltava totesi, että isommilta mediataloilta voi vaatia myös 

“komeampia juttuja” (H6), muun muassa siitä syystä, että hänellä isossa 

organisaatiossa on mahdollisuus erikoistua. Tämä tarkoitti sitä, että häneen käytettiin 

rahaa eli toisin sanoen hän sai työaikaa juuri ilmastoaiheiden tekemiseen ja 

ilmastoaiheisiin liittyvien haasteiden ratkomiseen. Isompi talo tarkoittaa hänen 

mukaansa myös muita asioita kuin yksinkertaisesti aikaa. Ensinnäkin isossa talossa 

on tarjolla visuaalista tukea jutun kuvittamiseen tai grafiikan tekemiseen. Toiseksi 

asema isossa, toisin sanoen tunnetussa mediatalossa, auttaa saamaan oikeat 

haastateltavat kiinni.  

 

- - sillon kun mä soitan täältä niin ihmiset vastaa mulle ja käyttää aikaansa tosi 

paljonkin mun auttamiseen ja pienemmälle organisaatiolle ne saattas sanoo, että ei nyt 
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ehdi tai kato ite sieltä tietokannasta, et mul on hyvä pääsy asiantuntijoitten ja tiedon 

lähteille, ja mul on, sit niistä jutuista tulee hienompia ja näyttävämpiä, koska tääl on 

myös sen visuaalisen puolen ammattilaisia. [H6] 

 

Myös toinen haastateltava jakoi saman huomion siitä, että koska hän työskentelee 

valtakunnallisessa välineessä, jonka yleisöä voisi luonnehtia suureksi, on 

haastateltavan saaminen hänen mukaansa helppoa. Jos monia medioita kiinnostaa 

sama juttu, eivät haastateltavat välttämättä lähde antamaan kaikille erillistä 

haastattelua, vaan haastateltavan mukaan yleensä juuri suuremmille medioille 

haastattelu järjestyy helpommin.  

Kuitenkin kaikki haastateltavat tekivät haastattelujen teon aikaan myös muita 

kuin ilmastojournalistisia juttuja, ja tämä vaikuttaa erityisesti siihen, minkä verran 

ilmastojournalistisia juttuja ehtii ylipäätään tehdä. Eräs haastateltava totesi, hän 

työskentelee tiimissä, jolta ei odoteta päivittäisiä reagointeja vaan pitkäkestoisempia 

juttuja. Näin ollen hän kokee saavansa tehdä melko vapaasti ilmastoaiheisia juttuja. 

Toinen haastateltava kuitenkin kertoi, että jos hän on ainoa kotimaan toimittaja 

päivävuorossa, hänen tehtäväkseen tulee tehdä kiireellisempi uutisjuttu, vaikka 

hänellä olisi saattanut itsellään olla jokin ympäristöaihe mielessään. Jos toimittajia on 

siis töissä vain vähän, tulee vuorossa olevan toimittajan tehdä kaikkein 

kiireellisimmät uutiset.  

Kolmas haastateltava totesi, että hän ikään kuin ostaa itselleen aikaa tarjoamalla 

esihenkilöille nopeita juttuja, jotta hän voi ne tehtyään käyttää aikaa myös 

työläämpiin ilmastoaiheisiin. Neljäs haastateltava huomautti, että juuri ajankäytön 

hallinta on vaikeaa kiireisessä toimitustyössä, jos tekeillä on sekä aikaa vaativia ja 

laajempia ilmastojuttuja että muita, pienempiä juttuja. Hänen mukaansa toimittajan 

on opeteltava aikakauslehtimäiseen tyyliin, jossa isompia juttuja tehdään “silpun” 

(H2) ohessa. Viides haastateltava totesi, että aiemmin hänenkin täytyi “juosta 

päiväkohtaisia hommia kasaan” (H5). Haastattelujen teon aikaan haastateltavan 

tilanne oli kuitenkin oleellisesti muuttunut ja siihen vaikuttivat hänen mukaansa pari 

organisaation piirteisiin liittyvää tekijää: lisääntynyt työaika ilmastoaiheisiin 
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käytettäväksi, kun joitakin päivittäisiä, toimittajia paljon työllistäneitä uutislähetyksiä 

lakkautettiin ja se, miten esihenkilöt suhtautuvat ilmastoaiheisiin.  

Muita yksittäisiä organisaation piirteisiin liittyviä tekijöitä, jotka tulivat 

haastatteluissa esiin, olivat median maineen vaikutus ilmastojournalismiin ja erilaiset 

näkemykset jutun sisällöstä toimittajan ja esihenkilön kesken. Yksi haastateltava 

mainitsi, että koska hänen edustamansa median yleisö on valtaosin tietyntyyppistä, 

juttuja suunnataan heille. Haastateltavan mukaan median maine ohjaa siis ennen 

kaikkea aihevalintoja. Toinen haastateltava nosti esiin, että joillakin tuottajilla saattaa 

olla voimakkaita näkemyksiä siitä, mitä juttuun pitäisi tulla. Tällöin käydään hänen 

mukaansa neuvotteluja ja väittelyitä, jotka johtavat joskus parempaan ja joskus 

huonompaan juttuun. Nämä ovat kuitenkin yksittäisiä huomiota. Kuten tässä luvussa 

on käynyt ilmi, organisaation piirteistä erityisesti median resurssien, käytännössä 

käytettävissä olevan ajan, koetaan vaikuttavan ilmastojournalismiin.  

 

Median toimintaympäristö 

Median toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä aineistossa toistui lähteiden 

vaikutus ilmastojournalismin tekemiseen. Jotkut organisaation piirteiden ja yksilön 

vaikutusten yhteyksissä esitetyt huomiot lähteiden saatavuuteen liittyen voisikin 

nähdä myös median toimintaympäristöön luokiteltuina tekijöinä. Median 

toimintaympäristö -lukuun voisivat kuulua esimerkiksi huomiot siitä, että yksilön 

oma kiinnostus vaikuttaa siihen, että hän saa haastateltavia kiinni tai lähteet 

kääntyvät hänen puoleensa, tai se, että kun toimittaja soittaa tunnetusta mediasta, 

lähteet antavat hänelle aikaansa. 

Kenties kuitenkin vielä selvemmin median toimintaympäristön piirteeksi voi 

luokitella sen, että lähteet, sidosryhmät ja etujärjestöt vaikuttavat siihen, mistä aiheista 

juttuja syntyy. Tämä ajatus esiintyi viidessä haastattelussa.  

 

Jos mä nyt karkeesti ottaen ajattelisin niin, jos puolet uutisaiheista on ikään kuin omaa 

pohdintaa ja puolet sellasta mikä tulee vinkkeinä ulkopuolelta- - niin kyl se kertoo jo 

sen, et lähdeverkostolla on ihan ratkaisevan tärkeä vaikutus siihen. Mä en 

yksinkertaisesti pystyis itse pysymään mitenkään kärryillä kaikesta siitä valtavasta 
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määrästä erilaisia lakiprosesseja, talouden tapahtumia, firmojen yksittäisiä 

kehityshankkeita, teknologista kehitystä, taloustieteen tutkimusta, jos mulla ei olis 

tutkijoista, virkamiehistä, lobbareista, poliittisista päättäjistä koostuvaa lähdeverkostoa, 

joka vinkkailee mua - - sitte ne myös aiheet pääsee kilpailee siten, että jos mulla on 

vaikka viis aihetta pöydällä, niin sitte koko ajan on sellasta aiheiden välistä kilpailua, 

niin se on tärkeetä sille, koska sit niitä arvotetaan siinä ajassa ja mietitään, että mikä nyt 

kiinnostaa ihmisiä, mikä on tärkee, millä on yhteiskunnallista merkitystä tai 

vaikuttavuutta, niin se tekee hyvää. [H5] 

 

Myös neljä muuta haastateltavaa totesi, että ilmastoaiheita on helpompi käsitellä, kun 

tietoa aiheesta tulee jatkuvasti monista suunnista. Kun yritykset, etujärjestöt ja tutkijat 

pitävät aihetta yllä, on “helppo löytää näkökulmia ja asiantuntijoita ja tahoja joilla on 

intressejä puhua” (H4). Toisaalta se, että ilmastonmuutokseen liittyviä asioita tulee 

julkisuuteen paljon, aiheuttaa myös haasteita toimittajille. Eräs haastateltava kertoi, 

että toimituksessa on kyseenalaistettu sitä, hyppiikö media vain muiden tahtiin, kun 

suuri osa uutisoinnista on kytköksissä muiden toimiin. Toinen haastateltava pohti, 

että tutkiva ote saattaa jäädä vähemmälle, kun ilmastojuttuja tulee tehtäväksi nopealla 

tahdilla.  

 

Toisaalt niit on nykyään niin paljon semmosia myös ilmastoon liittyviä siis tiiätkö 

semmosii nakkeja, mitä tulee esimerkiks pomolta, et joo et koska tää on mun seuranta-

alue niin et sun pitää tehdä nyt tää juttu liittyen ilmastoon ja, must tuntuu et sit mä en 

välttämättä kerkee edes tekee niin paljon niitä, mitä mä ennen kerkesin, omaa 

selvittelyä vaativia ilmastoon liittyviä juttuja. Et sillai se ehkä vaikuttaa tänä päivänä, 

et kun kaikki julkasee niin paljon kaikkee. Et niit pitää silleen ehkä vähän rankemmalla 

kädellä valikoida. - - ehkä semmonen tutkivampi ote on jääny itellä viime aikoina 

vähän vähemmälle sitä myötä. [H3] 

 

Lisäksi lähteet vaikuttavat siihen, mihin ajankohtaan eri aiheet nousevat julkisuuteen 

vai nousevatko ne ylipäätään. Tämän totesi eräs haastateltava, joka kuvailee sitä, että 

jos jostain aiheesta johonkin tiettyyn aikaan ilmestyy ajankohtaista tutkimusta, aihe 

päätyy usein mediaan. Tietynlaista vääristymää juttuaiheisiin voi hänen mukaansa 

aiheuttaa myös se, miten innokkaita tutkijat ovat viestimään tutkimistaan aiheista. 

Tutkijan viestintätaidot ovat muutenkin haastateltavan mielestä vaikuttavina 

tekijöinä siihen, mitkä lähteet päätyvät julkisuuteen. Jos esimerkiksi jokin tietty tutkija 
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on hyvä haastateltava, joka “osaa myöskin tiivistää ja popularisoida asioita” (H1), 

päädytään usein tilanteeseen, että mediassa pyöritetään samoja haastateltavia.  

Median toimintaympäristöön liittyväksi asiaksi voidaan luokitella myös sää. 

Kahdessa haastattelussa nousi esiin se, että vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat 

ilmastojournalismin tekemiseen. Kun talvi on lumeton, ovat sekä media että yleisö 

ikään kuin valppaampia ilmastonmuutoksen suhteen, sillä silloin aihe tulee 

lähemmäs.  

 

Fakta on se, että sää vaikuttaa ilmastojournalismiin tosi paljon (nauraa). Siis se, että 

lumeton talvi, noniin, nämä aiheet ovat sekä meidän talon sisällä että kun nythän me 

näemme tämän kaikki itse - - oliks se toissa kesä, kun oli se jättimäinen, oli erittäin 

kuuma ja tosi pahat sinilevät Suomenlahdella, sehän vaikutti ihan radikaalilla tavalla 

ja ilmeisesti se vaikutti myös siihen, kuinka vastaanottavainen yleisö oli tän IPCC:n 

puolentoista asteen raportin suhteen Suomessa. [H5] 

 

Aineiston perusteella lähteillä on monella tavalla vaikutus ilmastojournalistiseen 

sisältöön, sillä media on jollakin tavalla sidoksissa siihen, millaista tietoa ja millaisia 

lähteitä sillä on käytössään ja ajankohtaisena ulottuvilla. Vaikka ilmastonmuutokseen 

liittyvän tiedon ja lähteiden määrä toisaalta helpottaa aiheiden nousemista mediaan, 

vaikuttaa se myös siihen, mistä aiheista juttuja tehdään ja mitkä aiheet saattavat jäädä 

kenties vähemmälle käsittelylle. Lisäksi hyvin konkreettiseksi tekijäksi median 

toimintaympäristöön liittyen nousi vuodenaikojen sään vaihtelut.  

 

 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri 

Yhteiskunnallisen ilmapiirin eli sen, että aihe on laajasti yhteiskunnassa esillä, koettiin 

helpottavan ilmastojournalismin tekemistä. Kuten eräs haastateltava ilmaisi, 

yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa mediaan esimerkiksi sitä kautta, että 

ilmastopolitiikka on mukana hallitusohjelmassa ja että nuorten ilmastoliike järjestää 

mielenosoituksia, ja tällöin aihe nousee väistämättä esille myös mediassa.  

 

Nyt on tosi hyvä aika tehdä ilmastoaiheisia juttuja, koska se on nyt pinnalla kaikessa - 

- nuorten aktiivisuus vaikuttaa, hallitusohjelma vaikuttaa, että kyllä sillä on tosi 
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merkittävä osuus itse asiassa. Että kun tätä on vuosikymmeniä kattonut, niin kyllä se 

on välillä ollut todella semmosta että hohhoijjaa, taas noita ilmastoasioita ja eihän, eiks 

näistä oo jo puhuttu tarpeeks, ja nyt ei kyllä kukaan sano silleen että. Et ennemminkin, 

että oisko jotain uutta kerrottavaa, että se on muuttunut ihan toisenlaiseks. Niin kyllä 

se vaikuttaa ilman muuta. [H1] 

 

Koska aihe on esillä monilla sektoreilla yhteiskunnassa, ei mediaa “tulla osoittamaan 

sormella, että miksi tämmöisestä marginaalisesta asiasta kirjoitetaan” (H2). Eräs 

haastateltava totesi, että ilmastokysymysten yleinen arvostus ja merkitys 

uutisagendalla on viimeisen viiden vuoden aikana noussut huomattavasti, eikä 

ilmastotematiikkaa tarvitse enää puolustaa. Ilmastojournalismille on toisin sanoen 

kysyntää, mikä tarkoittaa haastateltavan mukaan sitä, että hän saa yksinkertaisesti 

helpommin työaikaa ilmastoaiheisiin, kun ne näyttävät kiinnostavan ihmisiä ja olevan 

yhteiskunnallisella agendalla korkealla. Myös toinen haastateltava totesi, että koska 

aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja se kiinnostaa ihmisiä, juttuihin annetaan työaikaa: 

“Ei me mihinkään tyhjyyteen eikä millekään kolmelle ihmiselle aleta huudella, että 

pitää olla jonkin verran myös sitä kaikupohjaa ja kiinnostusta ja sitä nyt on” (H6).  

Kiinnostuksen lisäksi yhteiskunnallisella ilmapiirillä voidaan nähdä myös 

konkreettisia vaikutuksia mediaan. Yhteiskunnallisella ilmapiirillä on ollut 

vaikutusta erään haastateltavan mukaan siihen, että kun ilmastonmuutokseen 

suhtaudutaan vastuullisesti, tulee mediankin tehdä vastuullisia valintoja. 

Haastateltava kertoo, että esimerkiksi hänen ulkomaanmatkojensa lennot 

ilmastotoimittajana kompensoitiin.  

Toisaalta yhteiskunnallinen ilmapiiri ei ole pelkästään ilmastojournalismin 

tekemistä helpottava tekijä. Eräs haastateltava nosti esiin yhteiskunnan 

polarisoitumisen, joka liittyy hänen mukaansa ylipäätään perinteisen median kriisiin.  

 

- - jotenkin tässä nykysessä ilmapiirissä niin tuntuu, et en mä tiedä, et mitä se 

rakentava käsittely on edes mahdollista. Kun mainitsee sanan ilmasto, niin sit jotku on 

heti silleen et propagandaa, takajaloillaan. Et sillai sitä on tosi vaikee myös käsitellä. 

Toki sitä käsitellään mahdollisimman rakentavasti, mut auttaako se edes, niin en mä 

tiedä. Et tää nyt on median kriisi laajemminkin, et rapautuuko perinteisten 

mediatalojen rooli ja siis et se liittyy median muutokseen laajemminkin. Että pidetääks 

perinteist mediaa fake newsinä vai ei. Et se liittyy myös ilmastouutisointiin. [H3] 
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Haastateltavan mukaan yhteiskunnan polarisoituminen vaikuttaa ainakin aiheen 

vastaanottoon yleisössä. Hän pohti, että media varmaankin jollain tavalla myös reagoi 

yleisön vastaanottoon, vaikkei uutiskriteerien kaltaisia mediaa ohjaavia tekijöitä 

sivuutetakaan. Haastateltavan mukaan vaikutusta saattaa kuitenkin olla esimerkiksi 

median sanavalintoihin tai sävyihin.  

Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin liittyvissä pohdinnoissa voidaan nähdä 

yhtymäkohtia aiheen poliittisuuteen ja monien mielipiteiden kirjoon. Lisäksi 

moniulotteisuuden ja ammattirutiinien teemojen kohdalla juttujen vastaanotto 

yleisössä nousi esille. Toisaalta yhteiskunnallinen ilmapiiri voi helpottaa ajallisen ja 

paikallisen mittakaavan haasteita, kun aihe nousee ajankohtaiseksi aiheelle otollisen 

yhteiskunnallisen ilmapiirin takia. Yhteiskunnallinen ilmapiiri onkin monissa 

aiemmin käsitellyissä teemoissa läsnä.  
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena ilmastotoimittajat kokevat 

ilmastojournalismin tekemisen haasteet, tarkoituksen ja taustatekijät. Tavoitetta 

lähestyttiin kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäisellä kysymyksellä 

haettiin vastausta siihen, millaisia haasteita ilmastojournalismiin liittyy 

ilmastotoimittajien kokemusten mukaan. Toisella kysymyksellä keskityttiin siihen, 

millaisena ilmastotoimittajat kokevat median roolin ilmastokeskustelussa. Kolmas 

kysymys pureutui siihen, miten ilmastotoimittajat näkevät juttujen taustalla 

vaikuttavat tekijät. Tässä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksen keskeisimmistä 

tuloksista ja vertaan niitä aiempaan tutkimukseen.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti selvitin, millaisia haasteita 

ilmastojournalismiin liittyy ilmastotoimittajien kokemusten mukaan. Aineistosta 

erottui neljä teemaa, moniulotteisuuden, ajallisen ja paikallisen mittakaavan, 

merkittävyyden ja poliittisuuden teemat. Moniulotteisuuden teemaa voidaan pitää 

ikään kuin yläteemana muille, sillä muut ilmastojournalismin haasteista kytkeytyvät 

siihen. Myös Kunelius ja Eide (2017) määrittelivät moniulotteisuuden yhdeksi 

ilmastojournalismin haasteista. 

Kuneliuksen ja Eiden (2017) mukaan ilmastonmuutos on ilmiönä 

monimutkainen ja sen lisäksi se ulottuu monelle elämän osa-alueelle. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa on nähtävissä Kuneliuksen ja Eiden (2017) näkemyksiä 

tukevaa pohdintaa moniulotteisuudesta. Moniulotteisuuden teemassa oli pohdintaa 

muun muassa ilmastoaiheen läpileikkaavuudesta journalismissa. Ilmastoaiheen 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
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nähtiin läpäisevän juttuaiheita laajasti. Sen sijaan ilmasto- ja ympäristöjournalismin 

suhteesta oli monia näkemyksiä, sillä osa piti ilmastojournalismia laajempana 

käsitteenä kuin ympäristöjournalismia, sillä ilmasto liittyy myös muihin kuin 

ympäristöaiheisiin. Osa taas näki, että ympäristöjournalismi pitää sisällään 

ilmastojournalismin. Jo käsitteen määrittelyssä vastaan tulee siis haasteita. 

Ilmastonmuutos voi liittyä moniin juttuaiheisiin, mikä toisaalta monipuolistaa aiheen 

käsittelyä. Toisaalta suuri kokonaisuus vaikeuttaa juttujen rajausta, ja moniulotteisen 

ilmiön kokonaiskuvan välittäminen yleisölle on haastavaa.  

Moniulotteisuuteen liittyy läheisesti ajallisen ja paikallisen mittakaavan haaste. 

Erityisesti ajallinen mittakaava koettiin haasteelliseksi siitä syystä, että ajallisesti 

pitkälle ulottuvaan ilmastonmuutokseen on ajoittain hankalaa löytää päiväkohtaista 

koukkua, jota uutismedia vaatii. Ongelmassa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä 

Kuneliuksen ja Eiden (2012a) toteamaan toistuvuuteen, joka aiheuttaa ongelmia siksi, 

ettei hitaasti muuttuvassa ilmastossa välttämättä tapahdu mitään uutta, vaan 

ilmastouutiset on perusteltava jonkin muun kriteerin kautta. Myös Finlayn (2012) 

huomio siitä, etteivät ilmastonmuutoksen seuraukset ole välttämättä silmiinpistäviä, 

tukee ajallisen ja paikallisen mittakaavan teemaa. Silmiinpistävyys voidaan tulkita 

liittyvän nimenomaan siihen, etteivät ilmastonmuutoksen seuraukset aina näyttäydy 

uutena ja nopeana, vaan hitaasti ja huomaamattomasti.  

Paikallisessa mittakaavassa haasteelliseksi koettiin lokaalin ja globaalin 

yhteyksien selventäminen, jota Dunwoody ja Konieczna (2013) peräänkuuluttavat, 

sekä globaalien ilmastoaiheiden motivoiminen suomalaiselle yleisölle. Huomiolle 

motivoimisesta löytyy tukea Suhoselta (1994; lainattu lähteestä Väliverronen 1996, 

209), jonka mukaan ilmastonmuutoksen globaaliuden vuoksi aihe tuntuu liian 

kaukaiselta, sillä näyttävimmät ilmastonmuutoksen seuraukset eivät välttämättä 

toteudu Suomessa. Kun ilmastonmuutoksen hitauden ja eräänlaisen kaukaisuuden 

tuo yhteen, voi käydä niin, että muut, ikään kuin ajankohtaisemmat ja läheisemmät 

uutisaiheet menevät agendassa ilmastonmuutoksen edelle.  

Eide ja Kunelius (2012a) nostivat yhdeksi ilmastojournalismin tulevaisuuden 

haasteeksi sen, että ilmastokysymykset jäävät muiden aiheiden varjoon. Sama haaste 
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voidaan todeta edelleen uhkaksi, kun tarkastelee ajallisen ja paikallisen mittakaavan 

haastetta. Tämän tutkielman teon aikana koronaviruspandemian aiheuttama kriisi 

kasvoi yhteiskunnassa, ja median huomio suuntautui pitkäksi aikaa koronakriisiin. 

Tässä tutkielmassa ei tarkasteltu sitä, miten tai miten paljon media koronapandemian 

aikana käsitteli ilmastonmuutosta. Retrieverin (2020) mukaan ilmastoaiheet kuitenkin 

hautautuivat koronan alle. Lisäksi lähes kaikki haastateltavat kertoivat, että ainakin 

koronapandemian aluksi korona täytti heidänkin työpäiviään.  

Koronapandemian aiheuttama tilanne tuskin on ainutlaatuinen tulevaisuutta 

ajatellen. Yhteiskuntaa uhkaavat muutkin kriisit, jotka voivat näyttäytyä 

pitkäkestoista ilmastokriisiä dramaattisempina ja ajankohtaisempina muutoksina, 

mikä puolestaan antaa medialle otollista uutisoitavaa. Siksi voidaan yhtyä Eiden ja 

Kuneliuksen (2012a, 335) johtopäätökseen siitä, että ilmastojournalismin kannalta olisi 

tarpeellista ja tärkeää pyrkiä esimerkiksi esittämään yhteyksiä eri kriisien, esimerkiksi 

taloudellisten ja terveydellisten kriisien sekä ilmastokriisin välille.  

Jos moniulotteisuuden ja ajallisen ja paikallisen mittakaavan haasteeseen löytyy 

selkeää tukea aiemmasta tutkimuksesta, tässä tutkimuksessa tulokseksi tullut 

merkittävyyden haaste ei näytä juuri esiintyneen aiemmassa tutkimuksessa. 

Ilmastojournalismin tekemisessä haasteelliseksi koettiin se, että ilmastojournalististen 

juttujen aiheissa haluttaisiin pyrkiä merkittävyyteen. Merkittävyys määrittyy tässä 

ilmastotekojen kokoluokan kautta. Haasteena on ristiriita siitä, että vaikka 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta merkittäviä ilmastotekoja tekevät 

yksittäisiä kuluttajia suuremmat yksiköt, poliittiset toimijat, yritykset ja niin edelleen, 

näistä kertovat jutut saatetaan kokea liian monimutkaisiksi, kaukaisiksi tai toisaalta 

liian työläiksi käytettävissä olevaan työaikaan nähden. Merkittävyyden haasteen 

taustalla voidaan nähdä kokemus median vastuusta ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen liittyen. Medialla koetaan siis olevan vastuuta siinä, miten 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvistä keinoista viestitään ja mitä nostetaan 

esille, yleisenä pyrkimyksenä se, että ilmastonmuutosta tulisi hillitä siihen parhaiten 

vaikuttavilla keinoilla.  



 

 

85 

 

Tässä tutkimuksessa aiheen poliittisuus on haaste ennen kaikkea siitä 

näkökulmasta, että aihe herättää erilaisia mielipiteitä, myös sellaisia, ettei 

ilmastonmuutoksesta uutisointi ole paikallaan tai kiinnostavaa. Median toiminta 

saatetaan kokea puolueelliseksi, median saatetaan kokea siis asettuneen tietylle 

agendalle. Objektiivisuuden tavoitteluun liittyvä tasapuolisuusharha näyttää 

kuitenkin jääneen ilmastojournalismissa taka-alalle, kuten Brüggemann ja Engesser 

(2017) myös toteavat. Aiheen poliittisuuteen ja monien mielipiteiden 

muodostumiseen viittaavat myös muun muassa Dunwoody ja Konieczna (2013). 

Heidän huomionsa siitä, että median tulisi keskittyä faktapohjaisuuteen poliittisten 

kiistojen ja mielipiteiden raportoinnin sijaan, liittyy voimakkaasti median roolin 

pohdintaan, jota käsitellään hieman myöhemmin tässä luvussa.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kuuluvia teemoja nimitetään haasteiksi, 

vaikka eräs tutkimuksen merkille pantavista tuloksista on se, että aineistossa haasteet 

nähtiin myös mahdollisuuksina. Ilmastonmuutoksen moniulotteisuus takaa sen, että 

siinä riittää näkökulmia ja juttuaiheita medialle käsiteltäväksi. Näin ollen 

moniulotteisuuden koettiin helpottavan ilmastojournalismin tekemistä. Aiheen 

poliittisuus puolestaan voi itse asiassa luoda journalismin tarpeen, sillä mikä olisi 

median tehtävä silloin, jos aihe ei herättäisi risteäviä näkemyksiä ja vaatisi siten 

median tarttumista aiheeseen. Poliittisuuskaan ei siis välttämättä ole haaste, vaan 

elintärkeä osa ilmastojournalismia.  

Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin ilmastotoimittajien näkemyksiä 

median roolista osana ilmastokeskustelua. On tärkeää huomauttaa, että kysymys 

liittyy nimenomaan toimittajien näkemyksiin siitä, millainen median roolin heidän 

nähdäkseen pitäisi olla. Tutkimuksessa ei siis pyritty selventämään, millainen median 

rooli tällä hetkellä on. Ilmastonmuutos vaikuttaa saavuttaneen vankan jalansijan 

journalismissa, jonka myös Lyytimäki (2012) toteaa. Sama huomio näkyi tämän 

tutkimuksen tuloksissa. Kun aihe on siis jo laajasti esillä, pohdinta siirtyy siihen, millä 

laajuudella median tulisi ilmastonmuutosta käsitellä. Tulosten mukaan media ei voi 

muuttua pelkäksi ilmastonmuutokseksi, sillä ensinnäkin yhteiskunnassa tapahtuu 

muitakin merkittäviä asioita ja toiseksi se voisi herättää vastareaktioita ja ikään kuin 
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aiheen hylkimistä. Risteäviä näkemyksiä oli kuitenkin siitä, onko nykyinen 

ilmastojournalismin laajuus riittävä ja sopiva.  

Tuloksissa näkyi huoli siitä, jaksaako yleisö olla kiinnostunut ilmastoaiheista. 

Kiinnostuksen säilymisen ongelma voidaan liittää laajempaan käsitteeseen 

uutisväsymyksestä tai informaation ylikuormituksesta, jota muun muassa Nordenson 

(2008) kuvaa. Informaatiotulvamme on yksinkertaisesti valtava, mikä voi johtaa myös 

median kuluttajien passivoitumiseen (Nordenson 2008). Tästä näkökulmasta 

pohdintaa aiheutti se, milloin yleisö ei enää jaksa kiinnostua ilmastojournalismista, jos 

aihe on ikään kuin liian laajasti esillä.  

Median roolin ilmastokeskustelussa koettiin liittyvän vahvasti periaatteellisiin 

asioihin journalismin teossa. Median rooli liitettiin faktapohjaisuuteen ja 

vastuullisuuteen. Faktapohjaisuuden koettiin tässä kontekstissa tarkoittavan muun 

muassa sitä, että median tehtävä on siivilöidä moninaisesta ilmastokeskustelusta 

olennainen ja olla lähtemättä mukaan keskustelun kiihottamiseen, joka voidaan 

nähdä viittauksena moniin, joskus voimakkaisiin mielipiteisiin. Tämän perusteella 

tulos on yhteneväinen Dunwoodyn ja Koniecznan (2013) näkemyksen kanssa, sillä 

heidän mukaansa median tulisi arvioida ilmastonmuutoksesta saatavilla olevia 

totuuksia ja esittää ne oikeissa mittasuhteissa. Tavoitteena nähtiin siis se, että media 

on tiedon selventäjä, ei vain raportoija (vrt. Gess 2012).  

Median vastuulla ja velvollisuutena koettiin olevan ymmärrettävien ja 

totuudenmukaisten puitteiden luominen yhteiskunnalliselle ilmastokeskustelulle ja 

päätöksenteolle. Käytännössä media voi toteuttaa rooliaan esimerkiksi tukeutumalla 

tieteeseen (vrt. Dunwoody 2014), mikä nousi tuloksissa voimakkaasti esille. Tieteen 

voi nähdä ikään kuin faktapohjaisuuden selkänojana. Lisäksi tärkeäksi koettiin se, että 

aihe pysyy sinnikkäästi esillä mediassa. Median vastuusta ja velvollisuudesta 

puhuminen voidaan tulkita siten, että medialla nähdään olevan tärkeä rooli 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistämisessä.  

Median roolin voisi tiivistää siten, että median velvollisuutena on 

totuudenmukaisuuden, tiedon arvioinnin ja mittasuhteiden esittämisen kautta pyrkiä 

vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tämä voidaan kokea 
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asianajojournalismina, sillä asianajojournalismissa median ei koeta olevan neutraali 

raportoija, vaan asettuneen tukemaan jotain agendaa. Kuten Rhaman (2012) kuitenkin 

toteaa, asianajojournalismi ei välttämättä ole uhka objektiivisuudelle. Kuten Schäferin 

ja Painterin (2020) esimerkit todistavat, ilmastonmuutoksen kohdalla monet mediat 

ovat arvioineet näin olevan, ja tukea tälle löytyy myös tämän tutkimuksen tuloksista.  

Kolmas tutkimuskysymys selvitti sitä, millaisia taustatekijöitä ilmastotoimittajat 

kokevat vaikuttavan ilmastojournalismissa. Pohjana näille pohdinnoille toimi 

Shoemakerin ja Reesen (1996) vaikutushierarkiamalli. Aineistosta muodostui viisi 

teemaa, jotka nimettiin vaikutushierarkiamallia mukaillen yksilöksi, 

ammattirutiineiksi, organisaation piirteiksi, median toimintaympäristöksi ja 

yhteiskunnalliseksi ilmapiiriksi.  

Yksilön vaikutuksessa voidaan nähdä viitteitä siitä, että ilmastojournalismin tila 

on vakiintunut. Ilmastotoimittajat kuvaavat oman roolinsa muuttumista niin, että 

ennen heidän vastuullaan oli ensisijaisesti pitää ilmastoaiheita yllä, mutta nyt heidän 

roolinsa on muuttunut enemmän konsultinomaisiksi asiantuntijatoimittajiksi, kun 

ilmastoaiheet nousevat esiin muutenkin. Yksilön vaikutus ilmastojournalismiin liittyy 

siis tulosten perusteella ensisijaisesti siihen, millaiseksi juttu muotoutuu.  

Ammattirutiinit vaikuttavina tekijöinä liittyivät pitkälti ilmastojournalismin 

haasteisiin. Tämä näkyi muun muassa siinä, miten uutisen formaatin koettiin 

ohjaavan jutuntekoa. Koska uutisen formaatti on tietynlainen, pitää juttua usein 

tiivistää ja yksinkertaistaa. Tämän koettiin aiheuttavan sirpaleisuutta, jos tavoitteena 

on tehdä selkoa kokonaisvaltaisesti moniulotteisesta ilmastonmuutosilmiöstä. 

Ammattirutiineihin kuuluvat myös uutiskriteerit, joiden mukaan juttuja tehdään, ja 

jotka eivät välttämättä suosi hidasta ilmiötä, kuten ajallisen mittakaavan teemassa 

pohditaan. Ammattirutiineista yleisön toiveiden koettiin ohjaavan työtä analytiikan 

seuraamisen kautta ja vaikuttavat siihen, että toisenlaisia, esimerkiksi 

kuluttajakeskeisiä, juttuja saatetaan suosia, sillä ne näyttävät kiinnostavan yleisöä.  

Lisäksi aineiston perusteella organisaation juttutarpeet, jotka kuuluvat 

ammattirutiineihin, ohjaavat sitä, että juttuja on synnyttävä jatkuvasti täyttämään 

sekä printtilehden että verkkosivun tarpeet. Tässä voidaan nähdä yhtäläisyyksiä 
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organisaation piirteiden teemaan, jossa esiin nousi median resurssien vaikutus 

ilmastojournalismiin. Tuloksissa käsiteltiin pitkälti sitä, kuinka toimittajan 

käytettävissä oleva aika vaikuttaa siihen, miten ilmastojournalistisia juttuja syntyy. 

Tämän tutkimuksen haastateltavat kokivat saavansa melko hyvin aikaa 

ilmastojournalistisiin juttuihin, mutta toisaalta he saattavat päätyä päivästä riippuen 

tekemään kiireellisiä muita juttuja, jolloin mahdolliset ilmastoaiheet saattavat tippua 

agendassa alemmas. Ilmastojournalistiset jutut vaativat usein aikaa, joten on 

luonnollista todeta, että se, miten paljon aikaa on käytettävissä, myös vaikuttaa 

ilmastojournalismiin mitä suurimmissa määrin.  

Median toimintaympäristön piirteistä vaikuttavaksi tekijäksi koettiin lähteet. 

Ennen kaikkea lähteiden koettiin vaikuttavan siihen, mistä aiheista ilmastojuttuja 

syntyy ja mihin aikaan jokin tietty asia nousee mediaan. Haastattelujen teon aikaan 

tilanne oli se, että ilmastoaiheita oli runsaasti tarjolla sitä kautta, että myös muut 

toimijat, siis erilaiset lähteet, pitivät aihetta aktiivisesti yllä. Myös yhteiskunnallinen 

ilmapiiri vaikuttaa siihen, että ilmastoaiheet nousevat juttuaiheiksi, kun ne 

muutenkin ovat aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä. 

Yhteiskunnallisen ilmapiirin todettiin siis olevan otollinen ilmastojournalismin 

tekemiselle.  

Kuten todettu, ilmastojournalismia uhkaavat monet haasteet, jotka syntyvät 

ilmiön ominaispiirteiden ja mediasisältöjen tekemiseen vaikuttavien tekijöiden 

törmäyksessä. Esimerkkejä tässä tutkielmassa muodostuneista uhista on se, että 

ilmastojournalismi jumiutuu uutisjournalismille tyypillisiin juttumuotoihin, jotka 

vaativat liikaa yksinkertaistamista moniulotteiseen ilmastonmuutosilmiöön nähden. 

Uhkana on myös se, että muut ajankohtaisemmat ilmiöt ja kriisit menevät 

ilmastoaiheiden edelle, sillä ilmastonmuutos tapahtuu suhteellisen hitaasti. Myös 

kiire ja ajanpuute voi uhata ilmastojournalismia, jonka selventäminen 

kokonaisuutena vaatii aikaa ja tilaa. Lisäksi tuloksissa pohdittiin sitä, mitä tapahtuisi, 

jos poliittinen ilmapiiri aiheen ympärillä muuttuisi, ja olisiko se silloin uhka 

ilmastojournalismille. Uhka on myös se, että yleisö kyllääntyy ilmastoaiheille.  
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Tässä tutkimuksessa korostui tavoite merkittävistä, ratkaisukeskeisistä ja 

totuudenmukaisista ilmastojournalistisista jutuista. Tämän taustalla on jaettu 

näkemys siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen tulee olla osa median toimintaa, 

siis mediasisältöjen näkökulmia. Nordenson (2008) nostaa median rooliksi selittävän 

sisällön tekemisen, kun informaatiotulva, yleisön saavuttamisen ongelma ja 

ansaintamallien muutos haastaa mediaa. Selittävyys kuvaa osuvasti merkittävyyden, 

ratkaisukeskeisyyden ja totuudenmukaisuuden pyrkimystä, joten Nordensonin 

johtopäätöstä voi soveltaa myös tähän tutkielmaan. Myös hitaan journalismin 

periaatteista voisi ottaa mallia ilmastojournalismiin, kun sen tavoitteena voidaan 

tämän tutkimuksen perusteella pitää sitä, että yleisö ymmärtäisi ilmiötä ja sen 

hillitsemiskeinoja paremmin. Kuten Gess (2012) toteaa, jotta ilmastonmuutoksen 

kaikkia ulottuvuuksia voitaisiin journalismin keinoin vetää yhteen ja siten lisätä 

ymmärrystä, hitaan journalismin ajatusta pitäisi hyödyntää ilmastojournalismissa 

laajemmin.  

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että pyrkimystä ja myös mahdollistavia 

tekijöitä löytyy, jos ja kun ilmastojournalismin tekemisen tavoitteena pidetään 

totuudenmukaisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja merkittävyyttä. Esteenä kuitenkin on se, 

että ilmastonmuutos on ominaispiirteidensä vuoksi haasteellinen aihe medialle 

käsiteltäväksi, sillä osa ominaispiirteistä ei sovi yhteen joidenkin median 

toimintamallien kanssa. Merkille pantavaa tämän tutkielman tuloksissa on kuitenkin 

se, ettei ilmastonmuutosta koeta vain haasteellisena aiheena, vaan siinä on myös 

medialle mahdollisuuksia.  

Voidaan väittää, että ilmastonmuutos on jollakin tavalla vakiinnuttanut 

paikkansa uutisvirrassa, mutta se on altis jäämään muiden uutisaiheiden varjoon. 

Toisin sanoen muut, akuutimmat ja silmiinpistävämmät uutisaiheet saattavat mennä 

ilmastouutisen edelle ilmastonmuutoksen haasteellisten ominaispiirteiden ja median 

toimintatapojen yhteentörmäyksen vuoksi. Tätä päätelmää tukee myös aiempi 

tutkimus (ks. esim. Eide & Kunelius 2012a). Koska ilmasto muuttuu kuitenkin 

jatkuvasti, jatkuvuuden olisi syytä näkyä myös mediassa. Jatkuvuuden lisäksi olisi 

kiinnitettävä huomio siihen, millaista ilmastojournalistista sisältöä tehdään. 



 

 

90 

 

Tavoitteena ei tarvitse olla se, että ilmastonmuutos täyttää uutistarjonnan 

kauttaaltaan. Kuten tässä tutkielmassa on käynyt ilmi, ilmastojournalismin tekemisen 

asiantuntijat, ilmastotoimittajat, peräänkuuluttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

kannalta merkittäviä, kokonaisuutta selventäviä ja ymmärrystä lisääviä juttuja sekä 

sitä, että ilmasto pysyisi jatkuvasti pinnalla.  
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Tutkielman viimeisessä luvussa arvioin aluksi tekemääni tutkimusta ja sen 

luotettavuutta. Sitten esittelen ajatuksiani jatkotutkimusaiheista, jotka syntyivät 

tutkimuksen teon aikana ja sen jälkeen.  

 

7.1 Tutkimuksen arviointi 

Metsämuurosen (2011) mukaan on oleellista, että tutkija akateemisesta tasosta 

riippumatta kykenee kriittiseen arviointiin sekä lähteiden, menetelmien että 

tutkimustulosten kohdalla. Metsämuurosen (ks. myös Eskola & Suoranta 1998) 

mukaan on tärkeää, että tutkija muodostaa oman käsityksensä tutkimuksen 

luotettavuudesta sekä oman tutkimuksen että käytettyjen lähteiden kohdalla. Tässä 

luvussa pyritään tutkimuksen kriittiseen arviointiin.  

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan luotettavuutta siitä näkökulmasta, onko 

tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia (Metsämuuronen 2011). 

Toisin sanoen on lähdettävä siitä, miten hyvin tutkimus on päässyt tavoitteeseensa. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ilmastojournalismin tekemisen haasteita, 

tarkoitusta ja taustatekijöitä sellaisina kuin ilmastotoimittajat ne kokevat. 

Tutkimuksen tuloksina syntyi yhteenvetoja siitä, millaisia haasteita ja taustatekijöitä 

ilmastotoimittajat liittävät ilmastojournalismin tekemiseen ja millaisena 

7 LOPUKSI 
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ilmastotoimittajat kokevat median roolin ilmastokeskustelussa. Tutkimuksen 

validiteettia lisää se, että tutkimuskohteena ovat olleet toimittajien kokemukset, joita 

myös heidän vastauksensa edustavat. Tutkimusongelma on siis linjassa sen kanssa, 

millaisia vastauksia valitulla menetelmällä voidaan saada. Näin ollen voidaan todeta 

tutkimuksen onnistuneen, sillä tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin vastattiin 

tutkimuksessa.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella myös tutkimuksen 

yleistettävyyden kannalta (Metsämuuronen 2011). Laadullisen tutkimuksen 

arvioinnissa ei voida kuitenkaan puhua tilastollisesta yleistettävyydestä (Eskola & 

Suoranta 1998). Puusan ym. (2020, 180) mukaan laadullisesta tutkimuksesta ei saada 

yleistettävää tietoa, vaan se “tuottaa osuvaa, ymmärrystä lisäävää ja hyödyllistä tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä”.  

Puusan ym. (2020) määritelmän mukaisesti tämän tutkielman voidaan sanoa 

tuottaneen ymmärrystä lisäävää ja hyödyllistä tietoa ilmastojournalismin tekemisestä, 

sillä tutkimus toi uuden näkökulman aiempaan tutkimukseen. Arvioinnissa täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon, että tämä tutkimus koskee tiettyä kontekstia, suomalaisten 

valtakunnallisten päivälehdenomaisten medioiden ilmastonmuutokseen 

keskittyneiden toimittajien kokemuksia. Tutkimuksen tuloksia ei siis voida yleistää 

suomalaiseen mediakenttään laajemmin.  

Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat tietyntyyppisen ryhmän kokemukset, jotka 

ovat aina subjektiivisia. Kokemusten painoarvoa lisää kuitenkin se, että haastateltavia 

voidaan pitää asiantuntijoina tutkittavalle asialle. Sulkunen (1990, 272–273) nostaa 

yleistettävyyden kriteeriksi sen, että haastateltavilla on suhteellisen samanlainen 

kokemusmaailma, että he omaavat tutkimusongelmasta tekijän tietoa ja että he ovat 

kiinnostuneita tutkimuksesta. Nämä kriteerit täyttyivät tässä tutkielmassa, jolloin 

aineistosta tehdyistä tulkinnoista voidaan tehdä joitakin yleisluontoisempia 

huomioita, joita puolestaan voi kenties hyödyntää jatkotutkimusta ajatellen.  

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin kuuluu myös tutkimuksen eettisten 

kysymysten pohdinta. Yksi eettisyyteen liittyvä kysymys on haastateltavien 

yksityisyyden huomioiminen. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tuomen ja Sarajärven (2018) 
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mukaan tutkijan on selvitettävä ymmärrettävällä tavalla haastateltaville tutkimuksen 

tarkoitus, tavoite ja menetelmä, ja tutkimukseen osallistumisen on oltava 

vapaaehtoista. Tämän tutkimuksen osalta haastateltavien ymmärrys tutkimuksesta 

varmistettiin, kun haastateltaville lähetettiin luettavaksi ennen haastatteluja 

tietosuojailmoitus. Tietosuojailmoituksessa selvitettiin aineiston tietoturvallisen 

käsittelyn käytännöt ja tarkemmat kuvaukset tutkimuksen toteuttamisesta ja 

tarkoituksesta. Lisäksi haastateltavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen, jossa he 

suostuivat haastatteluihin. Haastateltavien yksityisyys huomioidaan siinä, ettei 

haastateltavia ensinnäkään esitellä personoiduilla nimillä, vaan heihin viitataan 

koodeilla H1, H2, H3 ja niin edelleen. Myöskään heidän edustamiaan medioita ei 

nimetä. Heidän erikoistumisensa ilmastojournalismiin määrittää heitä, ja yhdessä 

medioiden nimien kanssa tunnistaminen kävisi helpommaksi. Periaatteena on ollut 

siis se, että henkilöllisyyden tunnistaminen tehdään mahdollisimman hankalaksi 

(Eskola & Suoranta 1998).   

Tuomi ja Sarajärvi (2018) esittävät, että luotettavuutta on pohdittava 

aineistonkeruuseen liittyen. Tämän tutkimuksen osalta olennaisia kysymyksiä 

aineiston keruuseen liittyen on kaksi. Ensinnäkin edellisen kappaleen jatkona on 

mietittävä, ohjailiko tutkija haastatteluja liikaa haastattelukysymyksissä ja 

keskustelussa. Haastattelurunko löytyy tämän tutkimuksen liitteistä, minkä osaltaan 

voidaan nähdä lisäävän läpinäkyvyyttä. Teemahaastattelun mukaisesti 

kysymyksenasettelut vaihtelivat haastattelutilanteen mukaisesti. 

Haastattelutilanteissa pyrittiin keskustelunomaisuuteen, sillä sen voidaan nähdä 

sopivan haastattelujen tarkoitukseen: keskustelunomaisuus voi herättää eri tavalla 

ajatuksia kuin tiukat kysymykset. Haastatteluissa kysymykset pyrittiin muotoilemaan 

mahdollisimman avoimesti, esimerkiksi välttämään yksisanaisia vastauksia antavia 

kysymysmuotoja. Tällä kaikella olen tutkijana pyrkinyt siihen, että haastateltaville 

annettiin tilaa pohtia ilman tutkijan ohjailevaa otetta, mutta on selvää, että 

vuorovaikutus tutkijan kanssa haastattelutilanteessa vaikutti haastattelun kulkuun ja 

mahdollisesti myös esiin nousseisiin vastauksiin.  
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Toiseksi on syytä arvioida sitä, miten haastattelujen teon aikaan aktivoitunut 

koronapandemia vaikutti aineistonkeruun luotettavuuteen. Koronapandemiasta 

johtuen kolme haastattelua toteutettiin kasvotusten ja kolme etäyhteyksillä, sillä 

kolmen haastattelun teon jälkeen Suomessa suositeltiin ensi kertaa kontaktien 

välttämistä koronapandemiaan liittyen. Kaikkien haastattelujen aikana tilanne oli 

Suomen mediassa jo aktiivisesti esillä ja näin ollen vaikutti lähes kaikkien 

haastateltavien silloiseen työtilanteeseen. Kysymys onkin siitä, olivatko 

haastattelutilanteet merkittävästi erilaisia, kun osa niistä toteutui etäyhteyksin. Yhteys 

katkesi kahdessa haastattelussa, mikä saattoi vaikuttaa siihen, miten haastateltavat ja 

tutkija pystyivät keskittymään aiheeseen. Tutkijana en havainnut, että nämä kaksi 

haastattelua olisivat olleet muita heikompia sisällöltään, vaan ne olivat tasavertaisina 

analyysissa mukana. On kuitenkin mahdotonta arvioida, millaisia ajatuksia 

haastattelut olisivat pitäneet sisällään, jos tekniset ongelmat eivät olisi häirinneet 

tilannetta.  

Analyysia arvioitaessa on arvioitava analyysin tavoitetta. Saaranen-Kauppinen 

ja Puusniekka (2006a) toteavat, että analyysi on näkökulmien ottamista, aineiston 

tiivistämistä ja ”vuoropuhelua teorian, empirian ja oman ajattelun kanssa” niin, että 

sen lopputuloksena syntyy jotain enemmän kuin aineisto itsessään. Tämän tavoitteen 

perusteella analyysia voidaan pitää tässä tutkielmassa onnistuneena, sillä sen 

tuloksena aineisto tiivistyi ja järjestyi teemoiksi, toisin sanoen lopputulos oli jotain 

enemmän kuin vain itse aineisto referoituna. Analyysissa pyrittiin empirian, teorian 

ja oman ajattelun yhdistelyyn. Teoria käsitettiin tässä tutkielmassa analyysia 

ohjaavaksi, joten Tuomen ja Sarajärven (2018) määritelmän mukaisesti analyysi ei 

perustunut täysin yhteen teoriaan eikä ollut teoriaa testaava. Analyysin tuloksena 

syntyi tässä tutkielmassa sekä teemoja, joihin löytyy tukea aiemmasta tutkimuksesta, 

että teemoja, jotka toivat uusia näkökulmia tutkimukseen. Analyysia voidaan pitää 

siis onnistuneena, sillä siinä teoria ohjasi ajattelua, muttei kuitenkaan määrittänyt sitä 

täysin.  

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on 

pohdittava myös havaintojen puolueettomuutta, siis sitä, vaikuttavatko tutkijaan 
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liittyvät ominaisuudet tai lähtökohdat tutkimuksessa tehtäviin havaintoihin. 

Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa tutkija tekee aina tulkintoja ja luo 

tutkimusasetelman (Tuomi ja Sarajärvi 2018, Eskola & Suoranta 1998). Näin ollen 

laadullisen tutkimuksen tutkijan puolueettomuutta on syytä arvioida, sillä hän 

väistämättä vaikuttaa tutkimukseensa.  

Tässä tutkimuksessa tutkijaan liittyviä puolueellisuuden ongelmia vältetään 

sillä, että haastatteluaineistoa pyrittiin tarkastelemaan monipuolisesti. Tässä on 

pyritty aineiston kattavuuteen, eli siihen, ettei aineistosta poimita vain satunnaisia 

kohtia (Eskola & Suoranta 1998). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei analyysissa 

aineistosta poimittu vain tiettyä näkemystä vahvistavia argumentteja, vaan 

moniäänisesti tiettyyn teemaan liittyviä kohtia. Lisäksi analyysissa tuotiin esiin 

mittasuhteita siitä, miten laajasti jokin tietty näkemys aineistossa esiintyi. Tällä tavalla 

tutkija pyrkii kuulemaan ja havainnoimaan omista lähtökohdistaan riippumattomana 

aineistoa kokonaisuutena.  

Tutkijana minulla oli ennakko-oletuksia siitä, mitä tutkimuksessa odotetaan 

nousevan esiin, sillä olen aiemmin perehtynyt aiheeseen muun muassa tekemällä 

tutkimusta aiheeseen liittyen. Ajatukseni kuitenkin muuttuivat tutkimuksen teon 

aikana, mikä kertoo siitä, että olen tutkijana päässyt eteenpäin ennakkotiedoistani ja 

tarkastellut aineistoa avoimesti. On kuitenkin todettava, että pyrkimyksistä 

huolimatta olen tutkijana aina subjektiivinen toimija. Minulla on oma näkemykseni 

ilmastonmuutoksesta ja median roolista siihen liittyen. Kannatan ajatusta siitä, että 

median tulisi toiminnallaan pyrkiä kannustamaan ihmisiä ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen. Näin ollen en ole objektiivinen tarkastelija, ja se vaikuttaa väistämättä 

tekemiini havaintoihin ja johtopäätöksiin.  

Vaikka edellä mainitut seikat ovat saattaneet vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen, on niistä raportoitu tarkasti ja kerrottu johdonmukaisesti, kuinka 

tutkimus on tehty. Tuomen ja Sarajärven (2018; ks. myös Flick 2007) mukaan tutkijan 

on annettava lukijalle riittävästi tietoa tutkimuksesta ja toteuttamisesta, jotta lukija voi 

itse arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Siksi tässä tutkielmassa tutkimuksen 

toteutus sekä haastateltavien profiilit ja valintaperiaatteet on pyritty kuvaamaan 
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mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty ilmaisemaan 

selkeästi, mikä on haastateltavan sanomaa ja mikä tutkijan tulkintaa, muun muassa 

käyttämällä analyysissa sekä suoria ja epäsuoria sitaatteja haastateltavilta. Tämä 

erottelu lisää tutkimuksen luotettavuutta (Flick 2007; ks. myös Eskola & Suoranta 

1998). Tutkijana olen perustellut tekemiäni valintoja ja väitteitä läpi tutkimusraportin 

ja yrittänyt avata lukijalle päättely- ja tulkintaketjujani, mikä on Puusan ym. (2020) 

mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden kannalta 

olennaista.  

Tässä luvussa on esitelty sitä, millaisilla keinoilla tutkimuksen uskottavuutta ja 

luotettavuutta on pyritty varmistamaan. Seuraavaksi esittelen aiheita, jotka voisivat 

olla otollisia jatkotutkimukselle.  

7.2 Jatkotutkimusaiheet  

 

Tässä tutkielmassa aineisto on kerätty haastattelemalla valtakunnallisissa medioissa 

työskenteleviä toimittajia, jotka keskittyvät työssään pääasiassa ilmastoaiheisiin. On 

siis selvää, ettei tällä tutkimuksella pystytä kuvailemaan ilmastojournalismia ja sen 

haasteita muuten kuin juuri näiden henkilöiden kokemusten mukaan. Siksi 

jatkotutkimukselle mielenkiintoista olisi kiinnittää huomio muihin kuin 

valtakunnallisiin medioihin. Esimerkiksi maakunnallisissa tai paikallismedioissa 

ilmastojournalismi ja sen haasteet saattaisivat olla hyvinkin erityyppisiä jo siitä syystä, 

ettei niillä ole samanlaisia resursseja käytettävissä kuin valtakunnallisissa medioissa. 

Olisi mielenkiintoista sekä haastatella toimittajia näistä medioista, mutta myös 

tarkastella niiden ilmastojournalistista sisältöä.  

Lisäksi lisää tietoa ilmastojournalismista saisi haastattelemalla freelancer-

toimittajia. Freelancer-toimittajia on huomattava osa toimittajakunnasta, joten myös 

tutkimuksen olisi syytä keskittyä heihin myös ilmastojournalismin näkökulmasta. 

Jotta käsitys ilmastojournalismista laajentuisi, esimerkiksi tuottajien, 

uutispäälliköiden ja muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden haastattelu olisi 
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mielekästä. Lisäksi olisi mielenkiintoista kuulla muiden kuin ilmastonmuutokseen 

erikoistuneiden toimittajien näkemyksiä ilmastonmuutoksesta mediassa.  

Toisaalta jatkotutkimusta voisi tehdä yleisön näkökulmasta. Kuten aiempaan 

tutkimukseen keskittyvissä luvuissa käy ilmi, sen, miten media ilmastonmuutosta 

käsittelee, on usein havaittu olevan yhteydessä yleisön reaktioihin, asenteisiin ja 

toimintatapoihin ilmastonmuutoksen suhteen. Siksi olisi tarpeen keskittyä yleisöön, 

tarkastella heitä ilmastojournalismin kontekstissa ja kuulla heitä siinä, miten 

ilmastojournalismi heihin vaikuttaa tai miten yleisö haluaisi median 

ilmastonmuutosta käsittelevän.  

Tutkimus on keskittynyt melko paljon myös ilmastojournalistiseen sisältöön, 

juttuihin, jotka ilmastonmuutosta käsittelevät. Journalismiin kuuluvat kuitenkin 

olennaisena osana myös kuvat ja videot. Ilmastonmuutos on ilmiö, josta saa 

dramaattisia kuvia (esimerkiksi ympäristökatastrofit ja sulavat jäätiköt), joten olisi 

tarpeellista tarkastella ilmastojournalismia kuvina ja videoina.  

Erään haastattelun jälkeen haastattelemani ilmastotoimittaja totesi, että 

ilmastonmuutos on monella tapaa raskas aihe. Kun toimittaja päivästä toiseen seuraa 

kriisiä, jossa suunta on usein lähinnä alaspäin, on hänen kamppailtava myös 

mielialansa ja jaksamisensa kanssa. Ilmastonmuutos ei ole ainoa aihe, joka on täynnä 

huonoja uutisia. Kriisejä on muitakin, niistä tuoreimpana koronaviruspandemia. 

Tutkimuksen olisi jatkossa kiinnitettävä huomiota myös toimittajien 

selviytymiskeinoihin, mielenterveyteen ja jaksamiseen. 
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LIITTEET 

LIITE 1 SÄHKÖPOSTIKUTSU HAASTATTELUUN 

 

Hei,  

 

Olen journalistiikan opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Parhaillaan teen pro gradu -

tutkielmaa, johon etsin nyt haastateltavia. Tutkielmani käsittelee ilmastojournalismia. 

Näkökulmani on se, millaisia kokemuksia toimittajilla on ilmastojournalismin 

haasteista.  

Toteutan tutkielmani haastattelemalla ilmastojournalismiin perehtyneitä 

toimittajia. Siksi tavoittelen sinua, sillä olen käsittänyt, että olet työskennellyt 

ilmastoaiheiden parissa viime aikoina.  

Olisiko sinulla aikaa osallistua haastatteluun tänä keväänä? Haastattelu kestää 

todennäköisesti noin tunnin. Haastattelu voidaan toteuttaa Helsingissä tai se voidaan 

tehdä sähköisesti, esimerkiksi Skypen kautta. 

Haastatteluaineisto on luottamuksellista, eikä siihen pääse tutustumaan muut 

kuin tutkimuksen tekijä. Haastatteluaineisto käsitellään niin, etteivät haastateltavat 

ole tunnistettavissa. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

Tutkielmani ohjaajana toimii journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali.  

 

Toivottavasti sinulla olisi aikaa ja halua osallistua haastatteluun! Se auttaisi minua 

tutkimuksessani.  

 

Ystävällisesti, 

Helmi Muhonen 

 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 2 HAASTATTELURUNKO 

Journalistinen tausta  

- Kerro lyhyesti journalistisesta koulutuksestasi ja taustastasi. Millainen on taustasi 
nimenomaan ympäristö- ja ilmastoaiheita ajatellen? Miten päädyit käsittelemään aiheita 
työssäsi? Miten käsittelet sitä nykyään (rooli toimituksessa)? 
 

Ilmastojournalismin piirteitä 

- Miten määrittelisit ilmastojournalismin? Millaisena näet ympäristöjournalismin ja 
ilmastojournalismin suhteen?  
- Millaisia aiheita nimenomaan ilmastojournalismiin kuuluu?  
- Kerro lyhyesti, millaisia ilmastojournalistisia juttuja olet tehnyt viime aikoina.  
- Miten ilmastojournalismin tilanne on muuttunut viime aikoina? Pitäisikö journalismilla 
olla vielä suurempi rooli siinä, miten paljon ja miten aihetta käsitellään? Miksi? 
 

Ilmastojournalismin haasteet 

- Kuvaile, millaisia ilmastojournalistiset jutut mielestäsi ovat. Millainen juttuaihe 
ilmastonmuutos on?  
- Mikä tekee ilmastojournalistisesta jutusta hyvän? 
- Mitkä asiat koet haastaviksi ilmastojournalismissa? (esim. aiheen ominaispiirteet: aiheen 
monimutkaisuus ja moniulotteisuus, ajallinen ja paikallinen mittakaava, aiheen poliittisuus) 
- Miten koet, että haasteet näyttäytyvät ilmastojournalistisissa jutuissa? Miten haasteita voi 
yrittää hallita? 
- Kuvaile tapauksia, joissa ilmastojournalismin haasteet ovat mielestäsi vaikuttaneet 
juttuihisi. Onko joitain juttuja kaatunut? Jos on, millaisista jutuista on kyse ja miksi juuri ne 
eivät ole päätyneet julkaistaviksi? 
 

Ilmastojournalismiin vaikuttavat tekijät 

- Miten yksilö vaikuttaa mielestäsi ilmastojournalististen aiheiden käsittelyyn? (tausta, 
asenne, arvot, ammatillinen rooli) 
- Miten ammattirutiinit vaikuttavat mielestäsi ilmastojournalististen aiheiden käsittelyyn? 
(yleisön toiveet, organisaation tarpeet, uutiskriteerit, objektiivisuuden vaatimus, 
jutturakenne, gatekeeper-rooli, näkökulmat, toisiin toimittajiin nojautuminen, tv:n vs. 
sanomalehden ominaispiirteet) 
- Miten organisaation piirteet vaikuttavat mielestäsi ilmastojournalististen aiheiden 
käsittelyyn? (organisaation talous, erilaisista tavoitteista johtuvat konfliktit esimerkiksi 
toimittajan ja tuottajan välillä, tehokkuuden ajatus, suuret mediayhtiöt ja omistajuus, 
“median tyyli”) 
- Miten median toimintaympäristö vaikuttaa mielestäsi ilmastojournalististen aiheiden 
käsittelyyn? (lähteiden saatavuus ja profiili, lähteet itsessään, sidosryhmät/etujärjestöt, 
teknologia, kilpailu) 
- Miten yhteiskunnallinen ilmapiiri (ideologia) vaikuttaa mielestäsi ilmastojournalististen 
aiheiden käsittelyyn?  
- Millaisena koet näiden eri tasojen suhteet? Mikä taso vaikuttaa eniten tai vähiten? 

 

Lisättävää? Voiko olla myöhemmin yhteydessä, jos tulee lisäkysyttävää? 

 



 

 

 

 

 


	1 johdanto
	2 Ilmastonmuutos journalismissa
	2.1 Ympäristöjournalismi
	2.2 Ilmastojournalismi
	2.3 Median rooli ilmastokeskustelussa

	3 Taustatekijät journalistisen sisällön muotoutumisessa
	3.1 Taustatekijöitä ympäristö- ja ilmastojournalismissa
	3.2 Vaikutushierarkiamalli

	4 Tutkimuksen toteuttaminen
	4.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset
	4.2 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
	4.3 Teemahaastattelu
	4.4 Laadullinen sisällönanalyysi

	5 Tulokset
	5.1 Ilmastojournalismin haasteet
	5.2 Median rooli
	5.3 Ilmastojournalismin taustalla vaikuttavat tekijät

	6 Johtopäätökset
	7 Lopuksi
	7.1 Tutkimuksen arviointi
	7.2 Jatkotutkimusaiheet

	Lähteet

