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Johdanto

• Käsillä	  oleva	  liite	  on	  tehty	  osana	  Trust-‐hankkeessa	  tehtyä	  hyvien	  
väestösuhteiden	  kartoitusta.	  Varsinainen	  raportti,	  ”Miten	  meillä	  menee?	  
Kartoitus	  väestösuhteiden	  tilasta	  Suomessa	  – painopisteenä	  
vastaanottokeskuspaikkakunnat” löytyy	  osoitteesta	  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-‐952-‐259-‐596-‐6 ja	  sivulta	  www.yhdenvertaisuus.fi.	  
Keskeisiä	  tuloksia	  on	  avattu	  enemmän	  varsinaisessa	  raportissa.

• Liitteessä	  on	  esitetty	  7	  Trust-‐hankkeen	  pilottipaikkakunnan	  media-‐analyysit.	  
Paikkakunnat	  ovat	  Huittinen,	  Nurmijärvi,	  Lieksa,	  Oulu,	  Forssa,	  Tampere	  ja	  
Tornio.	  Kaupungeittain	  media-‐analyysiin	  liittyviä	  osumia	  oli	  tarkasteltavana	  
yhteensä	  10	  185	  kpl.

• Lopuksi	  kuvataan,	  kuinka	  mediaseurantaa	  ja	  analyysiä	  voidaan	  hyödyntää	  
osana	  alueellista	  työtä	  hyvien	  väestösuhteiden	  edistämiseksi.	  

• Väestösuhdekartoituksen	  ja	  media-‐analyysin	  toteutti	  Owal	  Group	  Oy.
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Media-‐analyysin	  toteutus

• Media-‐analyysiin	  on	  sisällytetty	  hakutuloksia	  verkkojulkaisuista	  ajalta	  1.8.2015-‐
22.12.2016.	  

• Media-‐analyysissä	  hyödynnettiin	  Boolean -‐hakua	  mediatietokantaan,	  joka	  sisältää	  yli	  
200	  000	  digitaalista	  toimituksellista	  mediaa	  sisältäen	  myös	  paikallismedioita.	  

• Haussa	  yhdistettiin	  tutkimuskaupungin	  nimi	  selvityksen	  kannalta	  keskeisiin	  
avainsanoihin,	  kuten	  turvapaikanhakijat,	  turvapaikat	  ja	  vastaanottokeskukset	  
(hakusanoja	  turvapaik*	  ja vastaanottokesku*).	  Pienimmissä	  tutkimuskaupungeissa	  
hyödynnettiin	  lisäksi	  sanoja	  maahanmuuttoon	  ja	  pakolaisiin	  liittyen,	  sillä	  näissä	  
kaupungeissa	  aineisto	  jäi	  muutoin	  vähäiseksi.	  

• Saaduista	  tuloksista	  on	  poistettu	  seuraavat	  mediat:	  HILMA,	  kaupunkien	  pöytäkirjat	  ja	  
Hallituksen	  esitykset	  laeiksi.	  Lisäksi	  on	  luonnollisesti	  poistettu	  ne	  hakutulokset,	  jotka	  
eivät	  todellisuudessa	  kosketa	  teemaa.	  

• Kunkin	  pilottikunnan	  kohdalla	  on	  erikseen	  mainittu	  hyödynnetyt	  hakusanat	  ja	  
analysoitujen	  osumien	  määrä.
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FORSSA
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Yhteenveto	  havainnoista

Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanoja	  turvapaik*,	  pakolai*	  ja vastaanottokesku*.	  
Hakutuloksia	  934	  kappaletta.	  

Yleinen tunnelma: Melko	  pieneksi	  kaupungiksi	  mediaosumia	  kohdistuu	  Forssaan	  
paljon.	  Mielipidepalstoilla	  on	  käyty	  aktiivisesti	  keskustelua.	  Noin	  5	  %	  aineistoista	  koostuu	  
mielipidekirjoituksista.	  

Uutisoinnin luonne: Uutisointi	  on	  vahvasti	  negatiivissävytteisen	  kuvan	  
väestösuhteiden	  tilasta	  antavaa,	  tai	  uutisten	  voi	  olettaa	  vaikuttavan	  väestösuhteeseen	  
negatiivisesti.	  Negatiivinen	  uutisointi	  liittyy	  erityisesti	  joukkotappeluihin	  sekä	  terrorismiin.	  
Positiivinen	  uutisointi	  kytkeytyy	  esimerkiksi	  hätämajoituspäätöksen	  pyörtämiseen	  sekä	  
vapaaehtoistoimintaan.

Teemat: Väkivaltaan	  ja	  tappeluihin	  liittyvä	  uutisointi	  nousee	  ylitse	  muiden.	  Melko	  
neutraalina	  teemana	  paljon	  huomiota	  saavat	  myös	  yleisesti	  vastaanottokeskusten	  ja	  
hätämajoituksen	  perustaminen	  sekä	  kielteisemmässä	  valossa	  Forssan	  kaupunginhallituksen	  
ei-‐äänestys	  hätämajoitukselle.	  
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Mediaosumien	  määrä
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Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (49	  %	  julkaisuista)
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Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteiden	  tilasta
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”May the Forssa	  be with you -‐rauhanhanke”

”Turvapaikanhakija	  kehuu	  Forssaa:	  ”Minulla	  on	  nyt	  paljon	  parempi	  olo	  kuin	  
Irakissa””

”Avoimet	  ovet	  Forssan	  hätämajoitusyksikössä”

”Vapaaehtoisia	  tulvii	  tuhansia:	  ”Ottaa	  aikansa,	  että	  apu	  kanavoidaan	  oikeaan	  
paikkaan””

”Grahn-‐Laasonen:	  Forssa	  saattaakin	  hyväksyä	  hätämajoituksen”

”Forssa	  päättää	  vastaanottokeskuksesta	  – työllistäisi	  13”
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista	  negatiivisella	  
kaiulla

”Kaikki	  forssalaiset	  eivät	  ole	  rasisteja”

”Mielenosoitus	  kutistui	  pieneksi”

”Poliisi:	  Ilmapiiri	  parantunut	  joukkotappelun	  jälkeen	  Forssassa”

”Orpo:	  Irakilaisveljesten	  pidätykset	  merkki	  viranomaisten	  toimintakyvystä”

”Forssa	  muutti	  mieltään	  turvapaikanhakijoista”

”Forssalaiset	  poliitikot	  puolustavat	  hätämajoituskeskuksen	  hylkäämistä:	  ”Forssa	  ei	  
ole	  rasistinen	  kaupunki”

”Vastaanottokeskusjohtaja	  rauhoittelee:	  ”Turvapaikanhakijat	  ovat	  väkivallan	  
uhreja,	  ei	  sen	  tekijöitä”
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Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”Mielenosoituksista	  tuli	  lähes	  jokapäiväisiä	  – ’Kiva	  ilmapiiri’”

”Pahoinpitely	  johti	  uhitteluun	  Forssassa”

”Forssassa	  tapeltiin	  yöllä,	  poliisi	  on	  tehostanut	  valvontaa”

”Saksankujan	  tapahtumista	  tehty	  kuusi	  rikosilmoitusta”

”Forssan	  joukkotappelussa	  pahoinpideltiin	  paikallinen	  tyttö”

”Laudanpätkien	  kanssa	  vastaanottokeskukselle	  – kymmenet	  ottivat	  yhteen	  
Forssassa”

”’Forssa	  ensin’	  –mielenosoitus	  käynnissä	  – ’Tämä	  on	  sotaa’”

”Irakilaismiesten	  sotarikosjutun	  käsittely	  alkaa	  Hämeenlinnassa”
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Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

-‐ Mielenosoitukset	  vastaanottokeskuksia	  ja	  
Suomen	  turvapaikkapolitiikkaa	  vastaan

-‐ Terrorismimurhista	  syytettyjen	  kiinniotto	  
Forssan	  seudulla

-‐ Joukkotappelu	  vastaanottokeskuksen	  
lähettyvillä

-‐ Äärijärjestöjen	  mielenilmaisut	  ja	  aktiivinen	  
toiminta

-‐ Kaupunginhallituksen	  äänestys	  
hätämajoitusta	  vastaan	  ja	  siitä	  nousseet	  
keskustelut	  kaupungin	  rasistisesta	  maineesta

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:

-‐ Vapaaehtoistyö	  ja	  lahjoitukset

-‐ Vastamielenosoitukset	  ja	  toimet	  rasismia	  
vastaan	  (esim.	  May the	  Forssa	  be with you -‐
rauhanhanke)

-‐ Kulttuuri,	  tapahtumat	  ja	  urheilu

-‐ Suvaitsevuuden	  ja	  välittämisen	  puolesta	  
kampanjoivat	  mielipidekirjoitukset

-‐ Kielteisen	  hätämajoituspäätöksen	  
kääntäminen	  myönteiseksi
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Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)
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HUITTINEN
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Yhteenveto	  havainnoista

Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanoja	  turvapaik*,	  pakolai*,	  
vastaanottokesku*	  ja	  maahanmuutt*.	  Hakutuloksia	  yhteensä	  86	  kappaletta.

Yleinen	  tunnelma:	  Huittisten	  osalta	  mediaosumien	  määrä	  jää	  hyvin	  pieneksi.	  
Uutisoinnista	  ja	  keskustelusta	  jää	  pääasiassa	  positiivinen	  kuva.	  

Uutisoinnin	  luonne:	  Huittisissa	  enemmistö	  uutisoinnista	  on	  joko	  positiivista	  tai	  
neutraalia.	  Yksi	  syy	  melko	  positiiviseen	  turvapaikanhakijoiden	  vastaanottoon	  voi	  
olla	  se,	  että	  Huittisissa	  korostuu	  turvapaikat	  perheille	  ja	  alaikäisille.	  Yleisesti	  myös	  
negatiivinen	  uutisointi	  on	  melko	  ”kevytluonteista”.	  Suurempia	  ongelmia	  ei	  nouse	  
esiin.

Teemat:	  Teemoista	  nousevat	  esiin	  erityisesti	  erilaiset	  kotouttamisaloitteet,	  -‐
toimet	  ja	  -‐hankkeet.	  Lisäksi	  huolena	  nostetaan	  esiin	  poliisiaseman	  
lakkauttaminen	  ja	  sen	  vaikutukset	  turvapaikanhakijatilanteessa.	  
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Mediaosumien	  määrä
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Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (70	  %	  julkaisuista)
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Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteen	  tilasta
Julkaisun	  luonne	  tai	  sen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteista	  

paikkakunnalla	  (karkea	  arvio)
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”Huittisissa	  käynnistyy	  perheryhmäkodin	  ja	  tukiasumisyksikön	  toiminta”

”Huittisissa	  edistetään	  hyvää	  väestösuhdetta”

”Kulttuurit	  kohtasivat	  Huittisissa”

”Satakunnan	  kuntien	  johtajat:	  Kyllä	  vastaanottokeskuksille”

”Huittisten	  kaupunginjohtaja	  toivottaa	  turvapaikanhakijat	  tervetulleiksi”

”Afgaanipoikien	  liikuntataitoja	  videolla”
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Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”Maahanmuuttajat	  eivät	  asetu	  Satakunnan	  pikkukuntiin	  – suurin	  osa	  jättää	  koko	  
maakunnan”

”Suunnitelmat	  poliisiasemien	  lopettamisista	  hirvittävät	  ja	  harmittavat	  kunnissa”

”Turvapaikanhakijoiden	  väheneminen	  tuo	  irtisanomisia	  myös	  Satakuntaan”

”Satakuntaliitto	  vastustaa	  jyrkästi	  poliisiasemien	  lakkauttamista”
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Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

Myös ”negatiivinen” uutisointi on Huittisten 
kohdalla yleisesti melko neutraalia. 

- Huittisten poliisiaseman lakkauttaminen 
ja epäilykset tämän tuovan ongelmia 
turvapaikantilanne huomioon ottaen (esim. 
hakemusten määrä)

- Maahanmuuttajien siirtyminen ja 
asettuminen suurempiin kasvukeskuksiin

- Vastaanottokeskusten lakkauttamiset

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:	  

-‐ Erilaisten	  kotouttamisaloitteiden	  määrä

-‐ Kaupungin	  johdon	  positiivinen	  vastaanotto	  
turvapaikanhakijoille

-‐ Kuntalaisten	  omat	  hyvät	  kokemukset	  
maahanmuuttajista	  ja	  turvapaikanhakijoista

-‐ Julkaisuissa	  korostuu	  nuorten	  
turvapaikanhakijoiden	  osuus
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Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)
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LIEKSA
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Yhteenveto	  havainnoista

Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanoja	  turvapaik*,	  pakolai*,	  
vastaanottokesku*	  ja	  maahanmuutt*.	  Hakutuloksia	  263	  kappaletta.

Yleinen	  tunnelma:	  Lieksan	  osalta	  korostuu	  erityisesti	  aktiiviset	  yhdistykset,	  
kansanopisto	  sekä	  seurakuntatoiminta.	  Nämä	  toimijat	  ovat	  myös	  aktiivisesti	  
mukana	  vastaanottotoiminnassa.	  Kotouttamisaloitteita	  esimerkiksi	  urheilun	  
kautta	  näyttäytyy	  runsaasti;	  toisaalta	  mainitaan	  aiempia	  epäonnistumisia	  
esimerkiksi	  somalialaisten	  kotouttamisessa	  tuodaan	  esiin.

Uutisoinnin	  luonne:	  Uutisointi	  on	  melko	  neutraalia	  tai	  kevyen	  positiivista.	  

Teemat: Erityisesti	  erilaisiin	  kotouttamistoimenpiteisiin	  liittyvää	  uutisointia	  ja	  
tiedottamista	  on	  melko	  paljon.	  Negatiivisempana	  teemana	  nousee	  esiin	  
erityisesti	  ongelmat	  uimahalleissa	  (”tirkistelevät”	  turvapaikanhakijat,	  mutta	  myös	  
musliminaisten	  häirintä).
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Mediaosumien	  määrä
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Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (67	  %	  julkaisuista)
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Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteiden	  tilasta
Julkaisun	  luonne	  tai	  sen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteista	  

paikkakunnalla	  (karkea	  arvio)
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”Tulevaisuuden	  kuusien	  istutus	  aloitettiin	  Kuhasalosta”

”Suomen	  somalialaisten	  asiat	  esillä	  konferenssissa	  Lieksassa”

”Pizzamies	  opastaa	  maahanmuuttajia	  yrittäjiksi”

”Onnistunut	  kotiutus”

”Turvapaikanhakijoiden	  kotouttamista	  työn	  avulla”

”Kotouttamista	  liikunnan	  avulla”
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista	  negatiivisella	  
kaiulla

”Ministeriö	  toivoo,	  että	  maahanmuuttajat	  eivät	  karkaisi	  muuttotappoalueilta”

”Keskustelu	  vastaanottokeskuksesta	  pysyi	  rauhallisena	  Lieksassa	  –
järjestyshäiriöihinkin	  oli	  varauduttu”

”Hätämajoitustilaa	  löytyy	  – tilat	  pitää	  vain	  saada	  käyttöön”

”Eläkeläiset	  suostuivat	  poliisin	  pyyntöön	  palata	  töihin”

”Maahanmuuttajat	  voivat	  pelastaa	  kuihtuvat	  kunnat”
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Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”Suomi-‐Somalia-‐seuran	  varapuheenjohtaja:	  ”Kotouttamisessa	  toistetaan	  samoja	  
virheitä”

”Lieksan	  maahanmuuttajat	  lähtevät	  Etelä-‐Suomeen	  työn	  perässä”

”Naisten	  pesutiloihin	  tunkeutuneet	  turvapaikanhakijat	  tunnistettiin	  
valvontakameroista”

”Mies	  katseli	  musliminaisten	  uimavuoroa	  valvontakameroista	  – somaliperheet	  
tyrmistyivät”

”Ennakkoluulot	  ja	  kielivaatimukset	  mutkistavat	  turvapaikanhakijoiden	  
työnsaantia”

”Lieksassa	  asuvat	  maahanmuuttajat	  kaipaavat	  lisää	  tietoa”
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Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

- Vastaanottokeskusten työllistävyys 
poliisille

- Turvapaikanhakijoiden 
sopeutumattomuus Lieksaan ja 
sopimaton käytös (esim. uimahallien 
tirkistelijät)

- Maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden muuttovirta pois 
Lieksasta

- Resurssipuute huolehtia 
turvapaikanhakijoista

- Somaleihin liittyvät aiemmat 
kotouttamisongelmat ja pelot näiden 
toistumisesta

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:	  

-‐ Erityisesti	  urheilun	  kautta	  tapahtuvat	  
kotouttamisaloitteet

-‐ Irakilaismiesten	  ”hyvänmielenilmaus”	  
Lieksassa

-‐ Työllistämisaloitteet

-‐ Kulttuuri	  (dokumentit,	  seminaarit,	  
tapahtumat	  jne.)
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Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)
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NURMIJÄRVI



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Yhteenveto	  havainnoista
Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanoja	  turvapaik*,	  pakolai*,	  vastaanottokesku*	  
ja	  maahanmuutt*.	  Hakutuloksia	  274	  kappaletta.	  

Yleinen	  tunnelma:	  Nurmijärvellä	  näyttäytyy	  kulkevan	  paljon	  erilaisia	  huhupuheita,	  
jotka	  luovat	  negatiivista	  kuvaa	  turvapaikanhakijatilanteesta.	  Yksi	  esimerkki	  on	  nuorten	  
välinen	  joukkotappelu,	  jossa	  uutisoitiin	  olevan	  turvapaikanhakijoita	  ja	  kantaväestöä	  
vastakkain.	  Joukkotappelun	  syyksi	  selvisi	  kuitenkin	  turvapaikanhakijan	  ja	  
kantaväestöstä	  olevan	  henkilön	  välinen	  ero	  ja	  sen	  selvitteleminen.

Uutisoinnin	  luonne:	  Nurmijärvellä	  kielteinen	  uutisointi	  nousee	  suurimpaan	  rooliin.	  
Tähän	  vaikuttavat	  esimerkiksi	  nuorten	  välinen	  joukkotappelu,	  Soldiers	  of	  Odinin
aktiivinen	  toiminta	  sekä	  Facebookissa	  levinnyt	  äidin	  teksti	  suvaitsevaisuuskoulutusta	  
vastaan.	  Kyse	  on	  pääasiassa	  muutamasta	  suuren	  media-‐arvon	  saaneesta	  
tapahtumasta.	  

Teemat:	  Tappelut	  ja	  pahoinpitelyt	  nousevat	  suurimpana	  teemana	  esiin.	  Huhupuheita	  
kulkee	  Nurmijärvellä	  muita	  kaupunkeja	  enemmän.	  



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Mediaosumien	  määrä



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (61	  %	  julkaisuista)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteen	  tilasta
Julkaisun	  luonne	  tai	  sen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteista	  

paikkakunnalla	  (karkea	  arvio)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”Opiskelijoita	  houkutellaan	  vastaanottokeskuksiin	  – voi	  jouduttaa	  
valmistutumista”

”Kotoutumiskoulutuksessa	  oppii	  kieltä	  ja	  kulttuuria”

”Afgaanipoika	  jatkoi	  taideharrastustaan	  Nurmijärvellä	  – haaveena	  taideopinnot”

”Tällainen	  jugendlinna	  avautuu	  pakolaisille,	  katso	  kuvat”

”Turvapaikanhakijoilla	  taidenäyttely	  Kirkonkylässä”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista	  negatiivisella	  
kaiulla

”’Pakenimme	  Isisiä	  ja	  pakkoavioliittoa’	  – tätä	  irakilaiset	  toivovat	  Suomelta”

”Turvapaikanhakija	  pyytää	  joukkotappelua	  anteeksi	  seurakunnan	  lehdessä”

”Kunnat	  nuivina	  pakolaisille	  – ministeriö	  tuomassa	  uusia	  toimia”

”TS:	  Suvaitsevaisuuden	  opetukseen	  on	  pakko	  osallistua”

”Koti	  ei	  voi	  kieltää	  suvaitsevaisuuden	  opetusta	  koulussa”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”14-‐vuotias	  pyysi	  bussissa	  nuoria	  olemaan	  hiljaa	  – joutui	  pahoinpidellyksi”

”Poliisi	  kiinnostui	  turvapaikanhakijoiden	  joukkotappelusta	  – tutkii	  pahoinpitelynä”

”Rauhan	  ottelu	  päättyi	  joukkotappeluun	  – poliisi	  tutkii	  pahoinpitelynä”

”Suomi	  ensin	  -‐ryhmä	  iskee	  nyt	  Nurmijärvelle	  – mielenosoitukseen	  kutsuttu	  700	  ihmistä”

”Huhupuheet	  ahdistelusta	  sekoittivat	  koulun	  arkea	  Nurmijärvellä	  – kunta	  palkkasi	  vartijoita”

”Uusnatsit	  asialla?	  Poliisi	  tutkii	  häiriköintiä	  vastaanottokeskuksessa”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

- Tappelut ja pahoinpitelyt, mm.

- 14-vuotiaan pahoinpitely bussissa 
maahanmuuttajien toimesta

- Rauhan puolesta pelatun jalkapallo-
ottelun päättyminen joukkotappeluksi

- Nuorten joukkotappelu, joka paljastui 
eroselvittelyksi

- Mielenosoitukset ja Soldiers of Odinin
vahva läsnäolo

- Koulun suvaitsevaisuusopetusta 
vastustavan äidin kirjoitus ja sen 
leviäminen Facebookissa.

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:	  

-‐ Vapaaehtoistoiminta	  ja	  keräykset,	  erityisesti	  
opiskelijoiden	  ”vapaaehtoistyö”	  
vastaanottokeskuksissa

-‐ Turvapaikanhakijoiden	  työllistäminen	  
vappusiivouksen	  avuksi

-‐ Rauhan	  puolesta	  pelattu	  jalkapallo-‐ottelu	  
(uutisointi	  ennen	  peliä)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

44/77

OULU



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Yhteenveto	  havainnoista

Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanaa	  turvapaik*.
Hakutuloksia	  2	  171.	  

Yleinen	  tunnelma:	  Oulun	  hakutuloksiin	  sisältyy	  hyvin	  paljon	  ”neutraalia”	  uutisointia	  
seudun	  turvapaikanhakijatilanteesta	  yleisesti,	  jossa	  Oulu	  vain	  mainitaan.	  Uutisointiin	  
sisältyy	  paljon	  tuloksia	  ja	  tapahtumia	  lähikaupungeista.	  Nämä	  on	  huomioitu	  osana	  
aineistoa	  sillä	  ne	  työllistävät	  Oulun	  piirin	  poliisilaitosta	  jne.

Uutisoinnin	  luonne:	  Negatiivinen	  uutisointia	  on	  melko	  paljon,	  joskin	  tämä	  johtuu	  vain	  
muutamasta	  tapahtumasta,	  jotka	  ovat	  saaneet	  erittäin	  suurta	  media-‐arvoa	  
(turvapaikanhakijoiden	  ruokalakko,	  Otamäen tappo	  Kajaanissa	  ja	  teinitytön	  raiskaus	  
Kempeleellä).	  Positiivisesta	  uutisoinnista	  esiin	  nousee	  erityisesti	  vapaaehtoistyö	  ja	  
hyväntekeväisyys.	  Esimerkiksi	  vaatelahjoituksia	  tulee	  yli	  tarpeen.	  

Teemat:	  Suurimmiksi	  teemoiksi	  nousevat	  melko	  neutraalit	  aiheet;	  yleisesti	  
vastaanottokeskusten	  perustaminen	  sekä	  turvapaikanhakijoiden	  kasvava	  määrä	  
pohjoisessa.



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Mediaosumien	  määrä



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (58	  %	  julkaisuista)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteiden	  tilasta
Julkaisun	  luonne	  tai	  sen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteista	  

paikkakunnalla	  (karkea	  arvio)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”Kaleva:	  Yhä	  useampi	  töissä	  jo	  ennen	  turvapaikkapäätöstä”

”Nälkäpäivä-‐keräys	  vie	  apua	  Syyriaan”

”Oulun	  Kaupunki:	  Uusi	  hanke	  tarttuu	  maahanmuuttajien	  kotouttamiseen”

”Oulussa	  kerätään	  kuvakirjoja	  vastaanottokeskuksen	  lapsille”

”Oulun	  sd-‐piiri:	  Maahanmuuttajat	  tervetulleita”

”Oulun	  seurakunnat	  hoitavat	  turvapaikanhakijoiden	  yöpäivystyksen	  
bussiasemalla”

”Oulun	  turvapaikanhakijoille	  virtaa	  vaatelahjoituksia”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista	  negatiivisella	  
kaiulla

”Oululainen	  katupartio	  Katuhaukat	  lopettaa	  – ”Ei	  ole	  todellista	  tarvetta””

”Katupartioiden	  toiminta	  hiipuu	  Suomessa	  – Soldiers	  of	  Odinin aktiivi:	  ”Pitäisi	  
sattua	  jotain	  huonoa,	  että	  ihmiset	  aktivoituisivat””

”Opiskelijat	  paikkaavat	  turvapaikanhakijoiden	  tulkkipalveluiden	  vajetta”

”Poliisi	  vastaanottokeskuksista:	  Ei	  suuria	  ongelmia,	  mutta	  joskus	  pitää	  mennä	  
paikalle”

”Ilman	  vapaaehtoisia	  turvapaikanhakijoiden	  hätämajoitusyksiköt	  olisivat	  pulassa”

”Pakolaisista	  ei	  ole	  pelkkiä	  kuluja	  – Moni	  suomalainen	  hyötyy	  
turvapaikanhakijoista”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”Risikko:	  Laiton	  maassa	  oleskelu	  ei	  kenenkään	  etu	  – Oulussa	  kymmeniä	  
paperittomia”

”Turvapaikanhakijoiden	  psyykkisessä	  pahoinvoinnissa	  ja	  itsemurhayrityksissä	  
kasvua”

”Poliisi:	  Kahta	  irakilaismiestä	  epäillään	  henkirikoksesta	  Oulussa”

”Miesjoukon	  epäillään	  pahoinpidelleen	  turvapaikanhakijoita	  Oulussa”

”Ramadan	  alkoi	  – Muslimien	  paastokuukausi	  kiristää	  pinnaa	  Suomessa”

”Poliisi:	  Alueellinen	  tasa-‐arvo	  ei	  toteudu	  – Lapissa	  ja	  Oulussa	  on	  heikoin	  tilanne”

”Turvapaikanhakijat	  nujakoivat	  Oulun	  keskuksessa”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

- Otamäen tappo Kajaanissa kytkeytyy 
paljon uutisointiin Oulusta sen ollessa 
osa ”Oulun piiriä”

- Tappelut ja väkivalta, muita kaupunkeja 
enemmän esiin tulee myös 
vastaanottokeskusten häirintää

- Kempeleellä raiskatun teinityötön tapaus

- Turvapaikanhakijoiden ruokalakko

- Paperittomien määrä 

- Sopimaton käytös esim. uimahalleissa.

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:	  

-‐ Vapaaehtoisten	  suuri	  määrä	  ja	  aktiivisuus	  
sekä	  erityisesti	  vaatelahjoitusten	  suuri	  määrä

-‐ Erilaiset	  kotouttamistoimenpiteet

-‐ Suvaitsevaisuuttaa	  korostavat	  julkaisut

-‐ Kulttuuri	  ja	  urheilu,	  erityisesti	  jalkapallo

-‐ Oulun	  Kastellin	  turvapaikanhakijoiden	  
kiitosmielenosoitus

-‐ Turvapaikanhakijoiden	  oman	  äänen	  ja	  
kokemusten	  kuuluminen



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

54/77

TAMPERE



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Yhteenveto	  havainnoista

Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanaa	  turvapaik*.	  	  Hakutuloksia	  1	  857.	  

Yleinen	  tunnelma: Tampereen	  uutisointiin	  lukeutuu	  paljon	  laajemmin	  Tampereen	  
seutua	  koskettavaa	  uutisointia.	  Suureksi	  kaupungiksi	  muutamat	  yksittäiset	  teemat	  
nousevat	  kuitenkin	  melko	  suureen	  osaan;	  tällaisia	  ovat	  erityisesti	  Rautaharkon	  
vastaanottokeskuksen	  tuhopolttoyritys	  turvapaikanhakijan	  toimesta	  sekä	  
somalialaisen	  ”raiskaajamurhaajan”	  oikeudenkäynti.

Uutisoinnin	  luonne:	  Uutisoinnissa	  on	  edellä	  mainittujen	  teemojen	  johdosta	  melko	  
negatiivinen	  kokonaiskuva.	  Toisaalta	  kaupungista	  löytyy	  erittäin	  paljon	  
vapaaehtoistoimintaan	  liittyvää	  uutisointia.	  Vapaaehtoistoiminnassa	  erityisesti	  liike-‐
elämän	  rooli	  korostuu.

Teemat:	  Positiivisena	  uutisointina	  voidaan	  mainita	  vapaaehtoistoiminta	  ja	  
kulttuuritapahtumien	  määrä.	  Negatiiviset	  uutiset	  liittyvät	  pääosin	  erilaisiin	  rikoksiin.	  
Eniten	  otsikkoja	  löytyy	  yleisesti	  hätämajoitustiloihin	  ja	  vastaanottokeskuksiin	  liittyen.	  



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Mediaosumien	  määrä



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (56	  %	  julkaisuista)	  	  



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteiden	  tilasta
Julkaisun	  luonne	  tai	  sen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteista	  

paikkakunnalla	  (korkea	  arvio)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”Vuodessa	  töitä	  jo	  200:lle	  – Tämä	  yritys	  pyrkii	  vähemmistöjä	  työllistävien	  edelläkävijäksi”

”Turvapaikanhakijoiden	  bändit	  maustavat	  Facesin ohjelmistoa”

”Maahanmuuttajasta	  yrittäjäksi	  -‐kiertue	  käynnistyy”

”Monikulttuurinen	  Tampere	  -‐yleisöluennot”

”40	  eri	  kansallisuutta	  juhli	  itsenäisyyspäivää	  Tampereella:	  ’Maahanmuuttajilla	  on	  hyvä	  
työkyky’”

”Multisillan	  hätämajoituksessa	  tarjolla	  Tinneriä”

”Sodan	  jaloista	  konserttisaliin	  ja	  koripallokentille”

”Suomalaiset	  innostuivat	  lahjoittamaan”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista	  negatiivisella	  
kaiulla

”Paperittomien	  klinikat	  yrittävät	  varautua	  kasvaviin	  potilasmääriin”

”Vihapuhe	  aiheutti	  laajan	  vastareaktion:	  SPR:n	  auttajiksi	  tarjoutunut	  ennätysmäärä	  ihmisiä”

”Presidentti	  Niinistö	  suomii	  rähinää	  pakolaisista”

”Talebania pakenevat	  Tampereella:	  ’Tulimme,	  jotta	  henki	  säilyisi’”

”Rautaharkon	  vastaanottokeskuksen	  väki	  toipui	  säikähdyksestä”

”Ennusteet	  menivät	  pieleen	  – turvapaikan	  saaneet	  eivät	  ole	  pidentäneet	  asuntojonoja”

”Transsukupuolinen Florence	  Irakista	  yrittää	  kotiutua	  Suomeen:	  ’Minua	  hyljeksittiin	  
kotimaassani’”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”Tampereella	  järjestettiin	  mielenilmauksia	  – Tältä	  keskustassa	  näytti”

”Turvapaikanhakijoiden	  itsemurha-‐ajatukset	  näkyvät	  Pirkanmaallakin	  – ”Nousevat	  pintaan	  
odottaessa””

”Murhasta	  ja	  raiskauksesta	  tuomitun	  somalimiehen	  uusin	  oikeudenkäynti	  alkoi”

”Turvasumuttien	  myynti	  räjähti	  käsiin	  – ’Syynä	  lisääntynyt	  turvattomuuden	  tunne’”

”Vastaanottokeskuksen	  tuhopoltosta	  Tampereella	  ehdollista	  vankeutta”

”Soldiers	  of	  Odinin johdon	  salaiset	  Facebook-‐viestit:	  Aseita,	  natsitunnuksia,	  kytkös	  MV-‐
lehteen”

”Vastusta	  adressilla	  Tampereen	  550	  uutta	  vastaanottokeskuspaikkaa”



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

- Terrorismiin kytkeytyvät uutiset
- Paperittomiin liittyvät kirjoitukset
- Mielenosoitukset
- Turvapaikanhakijoiden palautukset
- Somalialaisen ”raiskaajamurhaajan” 

oikeudenkäynti
- Vastaanottokeskuksen tuhopoltto
- Turvapaikanhakijoiden psyykkiset 

ongelmat
- Kasvaneesta turvattomuuden tunteesta 

kirjoittaminen
- Vastaanottokes

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:	  

-‐ Maahanmuuttajien	  työllistämiseen	  liittyvät	  
koulutukset

-‐ Muut	  kotouttamistoimet

-‐ Vapaaehtoistoiminta

-‐ Asuntomarkkinoiden	  piristyminen

-‐ Kulttuuri	  ja	  hyväntekeväisyyskonsertit

-‐ Yleisötilaisuuksien	  järjestäminen

-‐ Tarinat	  ”esimerkillisistä”	  maahanmuuttajista

-‐ Suvaitsevaisuuden	  puolesta	  käytetyt	  
puheenvuorot



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

64/77

TORNIO



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Mediaosumien	  määrä



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET

Yhteenveto	  havainnoista

Boolean-‐haussa	  on	  hyödynnetty	  hakusanaa	  turvapaik*.	  Hakutuloksia	  4	  600	  kappaletta.	  

Yleinen	  tunnelma:	  Tornio	  on	  ollut	  merkittävä	  turvapaikanhakijoiden	  rajanylityspaikka.	  Siten	  
Tornion	  osalta	  uutisointiin	  lukeutuu	  paljon	  julkaisuja,	  joissa	  Tornio	  vain	  mainitaan.	  
Kokonaiskuva	  Tornion	  osalta	  on	  siten	  hyvin	  neutraali.

Uutisoinnin	  luonne:	  Kokonaiskuva	  Tornioon	  liittyvästä	  uutisoinnista	  on	  hyvin	  neutraali.	  
Tämä	  johtuu	  mm.	  uutisoinnista,	  joissa	  on	  vain	  mainittu	  eri	  päivinä	  rajan	  ylittäneiden	  
turvapaikanhakijoiden	  määrästä.	  Käytännössä	  Tornion	  sisäistä	  tilannetta	  koskevaa	  
uutisointia	  on	  melko	  vähän.	  Tässä	  yleiskuva	  jäänee	  enemmän	  negatiiviseksi	  kuin	  
positiiviseksi	  – esim.	  Rajat	  kiinni	  -‐mielenosoituksista	  uutisoidaan	  useammin	  kuin	  
vapaaehtoistoiminnasta	  kaupungissa.	  Toisaalta	  Tornion	  järjestelykeskus	  saa	  erittäin	  paljon	  
positiivista	  palautetta,	  mutta	  tehokkuuden	  näkökulmasta.

Teemat:	  Ylivoimaisesti	  suurin	  teema	  on	  yleisesti	  turvapaikanhakijoiden	  saapuminen	  rajan	  yli	  
Tornioon	  sekä	  järjestelykeskuksen	  perustaminen.	  Myös	  rajatarkastukset	  ja	  poliisin	  
resurssipula	  on	  erottuva	  teema.	  
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Julkaisukanavat
Suurimmat	  julkaisukanavat	  (56	  %	  julkaisuista)
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Julkaisujen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteen	  tilasta
Julkaisun	  luonne	  tai	  sen	  välittämä	  kuva	  väestösuhteista	  

paikkakunnalla	  (karkea	  arvio)
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista

”Volgat	  kiinnostivat	  Raja-‐Joosepin	  huutokaupassa”

”Tornion	  turvallisuuskahvilassa	  keskustellaan	  turvapaikanhakijoista	  – osallistujia	  etsitään”

”Turvapaikanhakijoiden	  tulo	  oli	  Torniolle	  piriste	  ja	  kasvuruiske”

”Vuoden	  2015	  Timanttiteko-‐palkinto	  Tornion	  järjestelykeskukselle”

”Lapin	  poliisin	  vuosi:	  Pahoinpitelyjen	  määrä	  väheni,	  ei	  yhtään	  henkirikosta”

”Torniosta	  on	  malliksi	  muillekin”

”Yhden	  luukun	  käsittely	  lyhentää	  22	  000	  turvapaikanhakijan	  jonoa”

”Lauantaina	  muodostetaan	  ihmisketju	  Suomesta	  Ruotsiin	  avointen	  rajojen	  puolesta”
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Esimerkkejä	  positiivisesta	  uutisoinnista	  negatiivisella	  
kaiulla

”Suomi	  on	  varautunut	  pakolaistulvaan	  paljon	  paremmin	  kuin	  viime	  kesänä”

”Poliisi:	  Turvapaikanhakijat	  eivät	  ole	  merkittävästi	  lisänneet	  rikosten	  määrää	  Suomessa”

”Poliisi:	  Järjestelykeskus	  vähensi	  häiriöitä	  Torniossa”

”Tornion	  järjestelykeskuksen	  ruuhka	  hellittänyt	  hieman”

”Tornion	  Rajat	  -‐kiinni	  mielenosoituksen	  järjestäjä:	  ’Tottakai joukkoon	  mahtuu	  
avuntarvitsijoitakin’”

”Turvapaikanhakijat	  herättävät	  auttamishalua,	  mutta	  myös	  epäluuloa”

”Orpo:	  ’Meidän	  täytyy	  saada	  tilanne	  hallintaan’”

”Torniossa	  ja	  Lahdessa	  mielenilmaukset	  sujuivat	  rauhallisesti”
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Esimerkkejä	  negatiivisesta	  uutisoinnista

”Laajan	  laittoman	  maahantulon	  järjestämisjutun	  esitutkinta	  valmistui”

”Epäily:	  Rikollisryhmä	  toi	  Haaparannan	  kautta	  Tornioon	  suuren	  joukon	  ihmisiä”

”Laittoman	  maahantulon	  järjestäjä	  jäi	  kiinni	  Torniossa”

”Poliisi	  pyytää	  havaintoja:	  Tultiinko	  Tornioon	  laittomasti	  veneellä?”

”Rajat	  kiinni	  -‐liike:	  ”Nyt	  riittää,	  rajat	  kiinni!”

”Torniossa	  kahdeksan	  laittoman	  maahantulon	  järjestämistä	  viikossa”

”Turvapaikanhakija	  Torniossa	  avautui	  kansainväliselle	  uutistoimistolle:	  ’Vihaan	  Suomea’”

”Ruotsalaislehti	  kummastelee:	  Torniossa	  poliisit	  karjuvat	  ja	  kukaan	  ei	  halua	  kommentoida”
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Julkaisujen	  teemat

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
negatiivinen	  kuva:

- Ihmisten salakuljetusten paljastumiset, 
laittomat maahantulot ja näiden 
järjestämisepäilyt

- ”Pakolaistulva” ja poliisin resurssien 
puute

- Ruotsin kritiikki Suomea ja torniolaisia 
kohtaan rajalla

- Tulkkien puute
- Terrorismiepäilyt Suomessa ja 

Pohjoismaissa
- Rajatarkastukset ja vaatimukset rajojen 

sulkemisesta
- Mielenosoitukset (”Rajat kiinni -liike”)
- Turvapaikanhakijoiden tilojen häiriköinti 

(esim. natsilipun vetäminen salkoon).

Teemoja,	  joista	  muodostuu	  
positiivinen	  kuva:	  

-‐ Koulutuspaikkojen	  lisääminen	  

-‐ Turvapaikanhakijoiden	  rajalle	  jättämien	  
kulkuneuvojen	  huutokauppa

-‐ Tornion	  järjestelykeskuksen	  mallikas	  
perustaminen	  ja	  kansainvälinen	  kiinnostus	  
sen	  toimintaa	  kohtaan

-‐ Suvaitsevuutta	  ja	  välittämiseen	  kannustavat	  
puheenvuorot	  ja	  julkaisut

-‐ Turvapaikanhakijoiden	  määrä	  kasvupiristeenä	  
Torniossa,	  esim.	  kuljetusalan	  yrittäjille

-‐ Vapaaehtoistoiminta	  ja	  hyväntekeväisyys

-‐ Asukastilaisuudet	  torniolaisille
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Julkaisujen	  teemat
10	  puhuttaneinta	  teemaa,	  %-‐osuus	  julkaisuista	  (karkea	  arvio)
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74

Mediaseurannan toteutus 
osana väestösuhteiden 
kartoitusta:

Seuraavaksi esitetään, 
kuinka mediaseurantaa voi 
hyödyntää osana hyvien 
väestösuhteiden 
kartoitusta paikallistasolla.

Seuraavaksi	  esitetään,	  kuinka	  
mediaseurantaa	  voi	  hyödyntää	  
osana	  hyvien	  väestösuhteiden	  
kartoitusta	  paikallistasolla.

74/77
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Seurannan	  käynnistys

• Seurannan	  voi	  toteuttaa	  joko	  siten,	  että painetusta	  ja	  verkkomediasta	  kootaan	  omaa	  
kuntaa/aluetta	  koskevat	  julkaisut,	  jotka	  pitävät	  sisällään	  haluttavat	  hakusanat.	  Toinen	  
vaihtoehto	  on	  hyödyntää	  maksullista	  mediatietokantaa	  mediaosumien	  etsimiseen,	  mikä	  
edellyttää	  erillisen	  lisenssin	  hankkimista.

• Tässä	  kartoituksessa	  on	  käytetty	  turvapaikanhakija	  -‐sanan	  “kantaa”	  ja	  ko.	  paikkakuntaa	  
Boolean -‐hakuna.	  Mediatietokantojen	  haasteena	  on	  verkkojulkaisujen	  osalta	  se,	  että	  
julkaisut	  saattavat	  poistua	  verkosta.	  Siten,	  mitä	  kauemmas	  ajassa	  mennään,	  sitä	  
todennäköisempää	  on,	  että	  tietokanta	  “suppenee”.	  

• Sosiaalisen	  median	  osalta	  tulee	  erikseen	  kartoittaa	  keskeiset	  alueryhmät	  ja	  kanavat	  
seurantaa	  varten.	  Sosiaalisen	  median	  seurannan	  painopiste	  poikkeaa	  kuitenkin	  
toimitetun	  median	  seurannasta:	  näkökulmana	  on	  vahvemmin	  huhujen	  ja	  virheellisten	  
tietojen	  oikaisu	  ja	  keskustelun	  ohjaaminen.	  

• Huom.	  vaikka	  itse	  analyysit	  tehdään	  pidemmältä	  aikajänteeltä,	  mahdollisten	  
virheellisten	  tietojen	  oikaisemiseksi	  tulisi	  ryhtyä	  toimiin	  välittömästi.
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Osumien	  luokittelu

• Valitun	  aikajänteen	  mediaosumat	  analysoidaan.	  Luokituksessa	  kirjataan	  ylös	  
keskeiset	  teemat	  ja	  tyypitellään	  sisällöllisesti.	  Yleiskuvan	  saamiseksi	  voidaan	  tehdä	  
jaottelu	  negatiiviseen,	  positiiviseen	  ja	  neutraaliin	  uutisointiin.	  

• Huom.	  myös	  negatiiviset	  ja	  positiiviset	  uutiset	  voivat	  lähtökohtaisesti	  sisältää	  
muutosta	  ilmentävän	  ”kaiun”,	  joka	  on	  hyvä	  luokitella	  erikseen	  (ks.	  lisää	  
Oikeusministeriön	  julkaisu	  32/2017,	  luku	  6).	  

• Luokitusta	  tehtäessä	  täytyy	  muistaa,	  että	  analyysi	  tehdään	  aina	  jostain	  positiosta	  
ja	  odotetusta	  tavoitetilasta	  käsin,	  jolloin	  se	  ei	  ole	  koskaan	  täysin	  neutraalia.	  

• Kuten	  tässä	  koosteessa	  on	  tehty,	  eri	  luokitusten	  osumien	  määrille	  voidaan	  laskea	  
prosentuaaliset	  osuudet	  yleiskuvan	  saamiseksi.	  Otsikko-‐/ja	  teematason	  pääkohdat	  
kirjataan	  ylös	  ja	  tiivistetään	  jatkokäsittelyä	  varten.
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Tulosten	  tulkinta	  ja	  käsittely

• Yleiskuva	  ja	  otsikko-‐/teematason	  koonnit	  on	  hyvä	  käsitellä	  keskustellen.	  Käsittelyssä	  on	  
hyvä	  käydä	  läpi	  esim.
• Mitä	  näkökulmia	  puuttuu,	  ja	  mitkä	  teemat	  korostuvat?
• Miten	  saadaan	  puuttuvia	  näkökulmia	  enemmän	  esiin,	  keiden	  tulisi	  ryhtyä	  toimeen	  

niiden	  aikaansaamiseksi?	  
• Sillä	  miten puhutaan,	  on	  merkitystä. Puhutaanko	  mm.	  maahanmuuttajista	  yleistäen	  

ryhminä	  vai	  tuodaanko	  taustoittavia	  kuvauksia	  ja	  henkilötarinoita	  yksilöistä?	  
Kiinnitetäänkö	  huomio	  esimerkiksi	  maahanmuuttajien	  työllistymisen	  vaikeuksiin	  vain	  
negatiivisen	  kautta,	  vai	  tuodaanko	  esiin	  henkilötarinoita	  onnistumisista?	  

• Negatiivisten	  uutisten	  osalta	  tulee	  tarkastella,	  mitä	  asioita	  niiden	  taustalla	  on	  ja	  mitä	  
olisi	  voitu	  tehdä	  ennaltaehkäisevästi	  niiden	  estämiseksi.	  Hyvänä	  esimerkkinä	  aineistossa	  
nousee	  ”uimahalligate”,	  jossa	  turvapaikanhakijat	  ovat	  aiheuttaneet	  pahennusta	  
käytöksellään.	  Alkuvaiheen	  perehdyttämisellä	  olisi	  mahdollisesti	  voitu	  estää	  monta	  
negatiivista	  uutista.

• Laajemman	  pohdinnan	  aiheeksi	  nousee	  myös	  eri	  väestöryhmien	  vastakkainasettelut	  ja	  
ennakkoluulot,	  jotka	  vaativat	  pitkäjänteistä	  yhteistyötä	  eri	  toimijoiden	  kanssa.	  


