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Opinnäytetyö käsittelee sovittelujournalismia. Sovittelujournalismi on syntynyt 
vastapainoksi uutisille, jotka rakentuvat nykyisin entistä enemmän vastakkainasetteluiden 
ja draaman varaan. Tässä opinnäytetyössä analysoidaan juttuja, jotka ovat syntyneet 
Sovittelujournalismi-tutkimushankkeessa. Tämä Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke 
toteutettiin vuosina 2016 – 2017. Joukko konfliktihakuiseen uutisointiin väsyneitä toimittajia 
osallistui hankkeen työpajoihin, joissa oli tarkoitus luoda juttuja konfliktiherkistä aiheista 
uudesta sovittelujournalistisesta näkökulmasta. 
 
Sovittelujournalismi on melko uusi käsite Suomessa. Pähkinänkuoressa 
sovittelujournalismi tarjoaa toimittajille työkaluja, joiden avulla mahdollistetaan konfliktin 
sovittelu. Tarkoitus ei ole ratkoa muiden ongelmia heidän puolestaan vaan mahdollistaa 
rakentava keskustelu, joka pohjautuu tasapuoliselle kuuntelemiselle sekä 
yhteisymmärrykselle. 
 
Tässä helmikuun 2019 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana toteutetussa opinnäytetyössä 
analysoitiin työpajoissa tehtyjä sovittelujournalistisia juttuja. Jutuista analysoitiin niissä 
käytetyt sovittelujournalistiset metodit ja juttumallit. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia 
myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä sanavalintoja toimittaja oli käyttänyt jutuissa. 
 
Tutkimuksen aikana selvisi muutamia seikkoja. Ensinnäkin konfliktien laukaiseviksi 
tekijöiksi nimettiin syyttely, leimaaminen ja epäoikeudenmukainen kohtelu. Konflikteja siis 
eivät varsinaisesti aiheuttaneet vaikeat aiheet. Kaikkia konflikteja yhdisti se, että kukin 
osapuoli halusi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Sovittelujournalismin tarjoamien työkalujen 
avulla sopuun päästiin varsin nopeasti. 
 
Toiseksi selvisi, että juttujen tyypillisimpiä päämetodeja oli kohtaaminen, jossa toimittaja 
mahdollisti tasapuolisen keskustelun eri mieltä olevien osapuolien välille. Vastaavasti 
yleisin juttumalli oli sipulimalli, jossa mennään pintaa syvemmälle selvittämään konfliktiin 
todellisuudessa johtaneet tekijät. 
 
Kolmanneksi selvisi, että jutuissa oli useita kielteisiä sanavalintoja, jotka voivat 
tahattomasti lisätä vastakkainasettelua. Sovittelevalla tarkoitusperällä tehty juttu ei vielä 
takaa, että vastakkainasetteluiden muodostumisilta vältyttäisiin. 
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1 Johdanto 

Nykyajan journalismi perustuu entistä enemmän klikkiotsikointiin, sensaatiohakuisuuteen 

ja vastakkainasetteluun. Vastakkainasettelu näkyy joka päiväisessä uutisoinnissa, kun 

haastateltaviksi valitaan eri mielipiteen edustajia, jotka pääsevät vuorollaan julistamaan 

näkemyksiään medioissa. 

 

Ja kaikkihan sen tietävät: vastakkainasettelulle pohjautuvat jutut keräävät lukijoita, koska 

vastakkainasettelut ja riidat ovat aina olleet kiinnostavia. 

 

Vastakkainasettelu näkyy myös yhteiskunnallisessa keskusteluilmapiirissä, joka on 

kärjistyneempää kuin koskaan aiemmin. Keskustelun polarisoituminen johtaa siihen, että 

keskusteluiden ympärille muodostuu puolesta ja vastaan -leirit. Ihmisten suorastaan 

oletetaan valitsevan oman puolensa asiassa kuin asiassa.  

 

Mistä sitten vastakkainasettelu johtuu? Kuten tässä opinnäytetyössä käsitellyistä 

konflikteista selviää, yksi suurimmista tekijöistä on se, etteivät eri mieltä olevat osapuolet 

malta kuunnella toisiaan. Kun tähän yhtälöön lisätään juurtuneet käsitykset aiheesta, sekä 

väärän tiedon, käsissäsi on käsitys siitä, miten perinteisesti yhteiskunnallisia aiheita 

käsittelevät keskustelut menevät. Tunteita herättävät aiheet kuten veganismi, 

maahanmuutto ja uskomushoidot ovat klassisia esimerkkejä, joista saa varmasti aikaan 

kiihkeää keskustelua todella nopeasti. 

 

Mikä sitten ratkaisuksi? Suomessa käytetään käsitettä ”sovittelujournalismi”, joka tarjoaa 

toimittajalle työkaluja, joilla vastakkaista mielipidettä edustavat ihmiset saataisiin 

puhumaan rakentavasti sekä aidosti kuuntelemaan toisiaan. 

 

Sovittelujournalismin ideana ei ole saada ihmisiä ajattelemaan samalla tavalla eikä sen 

tavoitteena ole sovitella toisten riitoja. Sen sijaan tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja 

selvittää ne konfliktin taustalla olevat tekijät, jotka aiheuttavat vastakkainasettelua. 

 

Vuoden 2015 Rautatientorin telttaleirejä käsitellyssä jutussa sovittelijana toiminut Miriam 

Attias totesi: ”jotta ihmiselle syntyisi intressi osallistua konfliktin ratkaisemiseen, hänen 

täytyy tulla kuulluksi ja hänen tarpeensa ymmärretyksi”. Tämä kiteyttää hyvin 

sovittelujournalismin tavoitteet. 
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Koneen Säätiön rahoittamassa sovittelujournalismi-tutkimushankkeessa pyrittiin luomaan 

vaikeita aiheita käsitteleviä juttuja uudella sovittelujournalistisella näkökulmalla. Tässä 

opinnäytetyössä tutkittiin kahta asiaa: käytettyjä sovittelujournalistisia metodeja ja 

juttumalleja sekä sanavalintoja. Metodeja ja juttumalleja tutkittaessa apuna käytettiin 

Sovittelujournalismin käsikirjaa. Lisäksi jutuille tehtiin sisällönanalyysi, jonka avulla 

tutkittiin jutuissa käytettyä kieltä sekä sanavalintoja. 

 

Tiivistettynä tässä opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymykseen: 

 

1. Miten konfliktit ilmenevät ja miten niitä käsitellään Sovittelujournalismi-

tutkimushankkeen työpajoissa tehdyissä jutuissa? 

 

2. Mitä sovittelujournalismin metodeja ja juttumalleja jutuissa on käytetty? 

 

3. Millaisia positiivisia, negatiivisia ja neutraaleja sanavalintoja on juttujen otsikoissa, 

väliotsikoissa ja vuorovaikutusta kuvaavissa ilmaisuissa? 
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2 Tietoperusta 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tietoperustaa. Tietoperustassa taustoitetaan 

sovittelun ja konfliktin määritelmiä, syvennytään erilaisiin journalismin suuntauksiin ja 

sovittelujournalismiin sekä sen pääperiaatteisiin. Seuraavaksi tutkitaan, mitkä tekijät 

vaikuttavat yhteiskunnallisten keskusteluiden kärjistymiseen. Tietoperustan lopussa 

esitellään Sovittelujournalismi-tutkimushanke. 

 

2.1 Sovittelun ja konfliktin määrittely 

Ennen sovittelujournalismiin syventymistä, on hyvä selvittää, mitä sovittelu ja konflikti 

tarkoittavat ylipäänsä. Sovittelu voidaan määritellä seuraavalla tavalla: 

  

 ”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintajärjestelmä, jossa puolueeton

 ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn

 avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.” (Poikela 2010, 23) 

 

Sovittelijan tavoitteena ei ole ratkaista riitelevien ongelmaa heidän puolestaan vaan toimia 

sovinnon mahdollistajana. Sovittelijan tarkoitus on ohjata prosessia, jonka myötä riitelevät 

osapuolet löytävät itse ratkaisun. Hän kuuntelee aktiivisesti, ei tuomitse ja huolehtii siitä, 

että sopimus on kohtuullinen kullekin osapuolelle. (Poikela 2010, 23.) 

 

Sovittelusta voidaan käyttää myös termiä ”oppiva oikeus”, koska sovitteluprosesseissa 

pyritään ”muuttamaan ihmisten ajattelua kohtaamaan konflikteja uudella tavalla” (Poikela 

2010, 24). Sovittelua tarvitaan, koska ”nyky-yhteiskunnan ennustamattomuus ja 

vakiintumattomuus edellyttää kuitenkin uudenlaisia konfliktienratkaisukulttuurin luomista”. 

(Poikela 2010, 24.) 

 

Sovittelulla ratkotaan konflikteja. Konfliktit ovat Tieteen termipankin mukaan ”ristiriitoja 

kahden tai useamman osapuolen välillä”. Konfliktia voidaan ajatella myös prosessina, joka 

käynnistyy, kun henkilö tai ryhmä kokee toisen henkilön tai ryhmän jo käynnissä olevan 

toiminnan tai tulevan toiminnan haittaavan omia intressejään, uskomuksiaan, 

toimintatapojaan tai arvojaan. (Tieteen termipankki.) 
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2.2 Journalismin eri suuntauksia 

 

Ennen sovittelujournalismia maailmalla on ollut olemassa erilaisia journalismin 

suuntauksia. Näistä journalismin suuntauksista esitellään kaksi: sotajournalismi sekä 

rauhanjournalismi. Rauhanjournalismin periaatteet ovat lähellä sovittelujournalismia. 

 

 

Sotajournalismissa uutisoidaan Jake Lynchin mukaan voittajista tai häviäjistä. Uutisissa 

taisteluiden osalliset näyttävät kovilta ja kuulostavat kovilta. Sotajournalismi ei perustu 

ratkaisukeskeisyyteen, sillä usein piilossa taustalla olevista konfliktiin vaikuttavista 

tekijöistä ei kerrota uutisissa. Lynchin sanojen mukaisesti ”kun piilossa taustalla olevat 

konfliktiin vaikuttavat tekijät ei ole näkyvillä, ei ole myöskään mitään korjattavaa”. (Lynch.) 

 

Rauhanjournalismi tarjoaa mahdollisuuksia raportoida konflikteista sellaisella tavalla, 

joka mahdollistaa yhteiskunnan rauhanomaisen reaktion konflikteihin. (Lynch.)  

 

Rauhanjournalismi sisältää seuraavanlaisia menetelmiä (mukaillen Lynch.): 

 

1. Rauhanjournalismi ottaa selvää konfliktin taustoista sekä siihen johtaneiden tekijöiden 

asiayhteyksistä. Rauhanjournalismi esittää kaikkien osapuolten näkemykset siitä, mikä 

olisi konfliktin syy. 

 

2. Rauhanjournalismi antaa äänen kaikille osapuolille kaikilla tasoilla. 

 

3. Rauhanjournalismi tarjoaa luovia keinoja konfliktin ratkaisuun, rauhan muodostumiseen 

ja sen säilyttämiseen. 

 

4. Rauhanjournalismi paljastaa valheet, kaikki konfliktin syylliset, kohtuuttomat teot sekä 

kärsimykset, joita ihmiset ovat joutuneet kokemaan. 

 

5. Rauhanjournalismi kiinnittää huomiota rauhalle rakentuviin tarinoihin sekä sodan 

jälkeisen tilanteen kehittymiseen. 

 

 

Rauhanjournalismiin liittyy tietoisia valintoja siitä, millaisia konfliktien representaatiot ovat. 

Jake Lynch näkee toimittajat portinvartijoina, ketkä päättävät mitä kerrotaan ja mitä 

jätetään kertomatta. Hänen mukaansa väkivallasta raportoidessa tulee kertoa 

väkivaltaisten konfliktien taustat ja niiden asiayhteydet. Ilman näitä tietoja raportit 

väkivaltaisista konflikteista voidaan tulkita helposti väärin. (Lynch.) 
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Hänen mukaansa konfliktissa on pohjimmiltaan kyse eri osapuolten välisistä suhteista, 

joissa kukin taho tavoittelee yhteensopimattomia tavoitteita. Jos näiden osapuolten 

välisestä keskustelusta jätetään mitään pois, konfliktista voi muodostua vääristynyt kuva. 

(Lynch.) 

 

2.3 Sovittelujournalismi ja sen kolme periaatetta 

 
Sovittelujournalismi määritellään Sovittelujournalismin käsikirjassa seuraavalla tavalla: 

 

 ”Sovittelujournalismi tarjoaa uusia keinoja käsitellä konfliktiherkkiä aiheita.

 Sovittelujournalismi on ajattelun ja toiminnan tapa, joka auttaa hahmottamaan

 ristiriitoja muuten kuin vastakkainasetteluna. Tavoitteena on luoda tilaa 

 rakentavalle erimielisyydelle ja auttaa yleisöä ymmärtämään näitä eri- 

 mielisyyksiä. (Hautakangas, Ahva & Haara 2017, 3) 

 

Sen katsotaan perustuvan kolmeen periaatteeseen: jännitteen selkiyttämiseen, 

kuunteluttamiseen ja luottamuksen kannatteluun. Näitä kolmea periaatetta kuvaillaan 

seuraavalla tavalla. (Hautakangas ym. 2017, 7 – 8.) 

 

Jännitteen selkeyttämisessä pyritään selvittämään ristiriitaisen tilanteen taustoja ja 

osapuolten motiiveja. Jo pelkästään jännitteen nimeäminen auttaa antamaan tilaa 

rakentavammalle keskustelulle. 

 

Kuunteluttamisen periaatteena on saada osapuolet kuuntelemaan itseään ja ottamaan 

vastuuta omista sanomisistaan. Toimittajalla on tärkeä rooli kuunteluttamisessa: hän toimii 

eräänlaisena puheenjohtajana, joka kuuntelee ja havainnoi osapuolten välistä 

keskustelua. 

 

Luottamuksen kannatuksella tarkoitetaan sitä, että sovittelevaan toimittajaan voidaan 

luottaa. Toimittajan on saatava juttujen kohteiden sekä yleisön luottamus.  Heidän on 

oltava varmoja siitä, että julkisuus tarjoaa mahdollisuuden tasapuoliselle ja rehelliselle 

keskustelulle, jossa kukin osapuoli pääsee tarvittaessa puolustamaan omia 

näkemyksiään. 
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Sovittelujournalismissa toimittajan tehtävänä ei ole kuitenkaan sovitella erimielisyyksiä 

vaan mahdollistaa keskustelutilanne, jossa kukin osapuoli pääsee turvallisesti ja 

luottamuksellisesti esittämään omia näkemyksiään. Sovittelun mukaisesti myös 

journalistisessa prosessissa ohjenuorana voidaan pitää osapuolten oikeutta tulla 

ymmärretyksi ja vakavasti otetuksi.  Ristiriitatilanteet kärjistyvät helposti siksi, koska 

osapuolet kokevat tulleensa vähätellyiksi tai esitetyksi väärässä valossa julkisuudessa. 

Siksi toimittajan tulee pitää huolta prosessin tasapuolisuudesta ja luotettavuudesta. 

(Hautakangas ym. 2017, 15.) 

 

2.3.2 Sovittelujournalismin toimintatapoja – kysymykset 

 

Journalistisessa prosessissa huomiota tulee kiinnittää näkökulman lisäksi kysymyksiin, 

jotka esitetään haastateltavalle. Kysymykset tulee olla sovittelevia ja ne voidaan jakaa 

Sovittelujournalismin käsikirjan mukaan viiteen eri ryhmään. (Hautakangas ym. 2017, 21 – 

22.) 

 

1. Jännitettä selkiyttävät kysymykset: mistä tässä asiassa sinusta on 

kyse? Voitko kuvailla, mitä asian ympärillä on viime aikoina tapahtunut? Ketä 

asia koskee? Milloin ja miksi asiasta tuli yleisölle tärkeä? Milloin siitä tuli 

tärkeä sinulle? Kuinka asia on tähän mennessä vaikuttanut sinuun? Mitä 

ajattelet asiasta nyt, entä oletko aina ajatellut asiasta samoin? 

 

 2. Kuunteluttavat kysymykset: Mitä tunnet nyt, ja miksi? Mistä tämä tunne 

 juontaa juurensa? Mitä muuta tunnet? Miten läheisesi (naapurisi, työkaverisi,

 sukulaisesi) kokevat asian? Keissä muissa arvelet asian herättävän tunteita?

 Miksi arvelet muiden katsovan asiaa eri lailla? Mitä haluaisit kysyä muilta?

 Minusta kuulostaa, että asiassa on sinulle kyse XX:stä, olenko kuullut

 oikein? Miten luulet muiden reagoivan sinun sanomaasi? 

 

 3. Luottamusta rakentavat kysymykset: Kuka tai ketkä pääsevät useimm-

 iten puhumaan aiheesta? Ajatteletko samoin kuin he? Mikä asia on jäänyt

 sanomatta? Ketä ei ole vielä kuultu asiassa? Onko mitään, mitä haluaisit

 kysyä minulta? 
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 4. Ratkaisukeskeiset kysymykset: Mitä haluaisit, että asialle tapahtuu?

 Mitä pelkäät, että asialle voisi tapahtua? Mitä uskot, että asialle tapahtuu?

 Miten asiat olisivat, jos ne olisivat hyvin? Oletko kuullut hyviä esimerkkejä,

 miten asiaan on tartuttu muualla? Oletko keskustellut niistä vaihtoehdoista

 muiden kanssa? Missä? Miksi (et)? Mitä itse voisit tehdä asian 

 muuttamiseksi? Jos sinulla olisi enemmän valtaa, mitä muuttaisit? 

 

 5. Tarkentavat kysymykset: Mitä tarkoitit, kun aiemmin sanoit … ? Minkä

 takia nostit juuri tämän asian esiin? Mitä tämä asia sinulle tarkoittaa? Mitä

 tämä käytännössä tarkoittaisi? Voitko antaa esimerkkejä? 

  

Perinteisesti toimittajan työkaluna pidettävä kysyminen toimii myös niin, että itse 

asianosainen henkilö pääsee esittämään kysymyksiä. Toimittaja voi järjestää 

kohtaamisen, jossa hän lopulta itse astuu hieman syrjään, mutta pysyy edelleen 

aktiivisena kuuntelijana ja keskustelun seuraajana. 

 

2.3.3 Sovittelujournalistisia toimintatapoja – juttumallit 

 

Sovittelujournalistiset juttumallit auttavat kyseenalaistamaan käsitystä siitä, että jännitteet 

tulisi aina kuvata vastakkainasetteluina. Näitä juttumalleja on yhteensä kolme ja niitä 

kuvaillaan seuraavalla tavalla. (Hautakangas ym. 2017, 31.) 

 

Sipulimallilla hahmotellaan sisäkkäisiä konflikteja, jotka ovat useimmiten 

monikerroksisia. Niihin liittyy usein historiallisia, konkreettisia sekä arvoihin perustuvia 

tasoja. Menemällä näkyvää konfliktia syvemmälle saadaan selville konfliktiin 

todellisuudessa johtaneet tekijät. Konfliktin eri osapuolet saattavat kokea tulleensa 

kohdelluiksi eriarvoisesti. 

 

Vuoristomallissa hahmotellaan rinnakkaisia konflikteja, joilla on usein sama perusta, 

mutta ne näkyvät ulospäin erilaisina. Vuoristomalli auttaa pohtimaan vastausta siihen, 

miksi eri tahojen keskustelut tai kampanjat näyttävät niin erilaisilta, ja mitä todellisia 

tavoitteita niillä on. 
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Aurinkomallin avulla käsitellään tilanteita, joissa osapuolilla on samat intressit, mutta 

erilaiset motiivit. Motiiveja tarkastelemalla selviää, mistä osapuolet ovat samaa mieltä, ja 

mitkä tekijät vastaavasti aiheuttavat erimielisyyksiä. 

 

Juttutyyppien soveltaminen voi olla haastavaa, sillä esimerkiksi uutinen tarjoaa hyvin 

vähän tilaa sovittelevalle kerronnalle. Yksittäiselle uutiselle televisiolähetyksissä on 

annettu niin vähän aikaa, ettei uutisessa jää aikaa tarkalle kuuntelemiselle tai aiheeseen 

syventymiselle. Feature-tyyppiset jutut tarjoavat paremmin tilaa sovittelevalle kerronnalle. 

Pitkät jutut, joissa on tilaa tarinallisuudelle, mahdollistavat kuuntelemisen ja toiminnan 

kuvaamisen. (Hautakangas ym. 2017, 33.) 

 

2.3.4 Sovittelujournalistisia toimintatapoja – sanavalinnat 

 

Journalistisessa juttuprosessissa saattaa käydä niin, että toimittajat ruokkivat konfliktia 

tiedostamattaan vastakkainasetteluilla ja asioiden yksinkertaistamisella. Siksi toimittajan 

on kiinnitettävä erityistä huomiota sanavalintoihin. Haastateltavan kerrotaan ”kiistävän”, 

”myöntävän”, ”kritisoivan” tai ”vaativan”, vaikka neutraalimmin he voisivat myös ”todeta”, 

”painottaa”, ”täydentää” ja ”tiivistää”. (Hautakangas ym. 2017, 34.) 

 

Konfliktiherkissä aiheissa haastattelusitaatit vaativat myös erityistä kriittistä tarkastelua. 

Suorissa sitaateissa vastuu sen tulkinnasta siirtyy sanojalle ja lopulta yleisölle. Suorat 

sitaatit saatetaan irrottaa asiayhteydestään, joka lisää väärinymmärryksiä. Sen sijaan 

kriittisen tarkastelun avulla haastateltavan sanomisia voidaan purkaa ja asettaa 

oikeanlaisiin asiayhteyksiin. (Hautakangas ym. 2017, 34.) 

 

2.4 Voiko objektiivisuutta tavoitteleva toimittaja olla osana sovittelua? 

Toimittajat pitävät objektiivisuutta tärkeänä osana työtään. Tästä syystä tunteellisuuden ei 

koeta kuuluvan toimittajan työhön. Vaikka tunteet ovat tärkeä osa juttujen tarinamaailmaa, 

toimittajat eivät varsinaisesti pyri eläytymään tapahtumiin tai niissä osallisina olevien 

ihmisten tunteisiin. Kun tutkijat esittivät toimittajille roolia julkisten tunteiden säätelijänä, 

toimittajat eivät innostuneet ehdotuksesta. (Väliverronen 2009, 200 – 201.) 

 

  ”Samalla tavoin kuin journalistit torjuivat journalistin oman tunteellisen sitoutumisen,

 he hylkäsivät myös vastuun työnsä tunnevaikutuksista.” (Väliverronen 2009, 206) 
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Objektiivisuuden tavoittelu on ristiriidassa sovittelun kanssa. Jotta toimittaja voi ylipäänsä 

mahdollistaa konfliktin sovittelun, hänen tulee ymmärtää tilanteeseen johtaneet tekijät. 

Usein konflikteissa on kyse siitä, että osapuolet kokevat tulleensa vähätellyiksi ja väärin 

esitetyiksi. (Hautakangas ym. 2017, 15) Siksi toimittajan on tärkeä ymmärtää, millaisia 

tunteita väärinymmärretyksi tuleminen aiheuttaa. Konfliktitilanteiden sovittelun 

mahdollistaminen edellyttää ymmärrystä tunteista ja niiden vaikutuksista 

konfliktitilanteeseen. 

 

2.5 Syitä kärjistyneeseen yhteiskunnalliseen keskusteluun 

 

Toimittaja Johanna Korhosen mukaan yhteiskunnallinen keskustelu on kärjistyneempää 

kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa jokaisen on valittava puolensa kaikissa asioissa. 

Keskeisiä ilmiöitä yhteiskunnallisista asioista keskustellessa on keskustelun 

polarisoituminen. Ihmisen oletetaan olevan joko puolesta tai vastaan, vaikka usein 

yhteiskunnalliset asiat ovat moniulotteisia. (Korhonen 2016, 5.) 

 

Keskustelun polarisoitumiseen vaikuttaa ihmisten aivojen tottuminen asioiden 

polarisoitumiseen eli asioiden mustavalkoiseen ajattelutapaan. Ihmisten halu ryhmäytyä 

lisää taipumusta polarisoitumiseen. (Korhonen. 2016, 6.) 

 

”Homo sapiens haluaa kuulua joukkoon. Kun hän haluaa kuulua joukkoon, hän 

vahvistaa asemaansa joukossa jakamalla joukon arvot ja ajatukset ainakin 

kohtuullisessa määrin.” (Korhonen 2016, 6.) 

 

Tapa käsitellä asioita mustavalkoisesti on ongelma myös siksi, että mielipiteen esittäjä 

saatetaan väkisin määritellä joko puolesta tai vastaan -leireihin. 

 

”Olet maahanmuuttajien puolella tai heitä vastaan, homojen puolella tai heitä 

vastaan, ruotsin kielen tai susien tai ravitsemussuositusten puolella tai niitä vastaan 

(Korhonen 2016, 7) 

 

Vuoden 2017 Digital News Report selvityksen mukaan vahvasti polarisoituneissa 

yhteiskunnissa eri mielipidettä edustavat ryhmät seuraavat tyypillisesti omia viestimiään. 

Tämän seurauksena yhteiskunta polarisoituu entisestään. Polarisoitumiseen vaikuttaa 

myös se, että eri mielipideryhmät ajattelevat valtamedian suosivan vastapuolen 



10 
 

näkemyksiä aiheista kuten maahanmuutto ja pakolaiset. Tämän myötä sosiaaliseen 

mediaan on syntynyt sellaisia julkaisuja, jotka muokkaavat uutisartikkeleita asenteellisiksi 

ja vääristellyiksi.  Toisaalta Suomessa mediaa pidetään suhteellisen luotettavana. Digital 

News Report 2017 selvityksen mukaan 62 prosenttia suomalaisista luottaa mediaan. 

(Digital News Report 2017, 22 - 25.) 

 

2.5.1 Median rooli vastakkainasetteluiden muodostumisessa 

 

Medialla vaikuttaa olevan tapana esittää asiat vastakkainasettelujen kautta. Tämä näkyy 

siten, että juttuihin haastatellaan puolesta ja vastaan olevia henkilöitä, jotka saavat 

vuorollaan esittää argumenttinsa. 

 

”Näkemyksistä ei yleensä edes yritetä hakea synteesiä. Monen tv-keskustelun 

jälkeen katsoja on asiasta aivan yhtä epätietoinen kuin oli jo keskustelun alkaessa. 

Osapuolet ovat kivikasvoisina toistaneet omat argumenttinsa talouspolitiikasta, 

sosiaaliturvasta tai vaikka veroparatiiseista.” (Korhonen 2016, 7) 

 

Vastakkainasettelu on ylipäänsä tavanomainen lähtökohta toimittajille. Journalistin 

ammattitaitoon kuuluu kyky tunnistaa uutisarvoinen jännite, asioiden ja asetelmien 

yksinkertaistaminen sekä otsikoida jutut huomiota herättävästi. Tällaisilla menetelmillä 

juttu saa enemmän näkyvyyttä. Toisaalta jutun laatua tulisi mitata myös sitä kautta, 

millaista keskustelua juttu herättää. (Hautakangas ym. 2017, 4.)  

 

Lukijoiden huomiosta kilpaileminen tuottaa sensaatiohakuista journalismia. Sen päätavoite 

on saavuttaa niin suuri yleisö kuin mahdollista mahdollisimman pitkäksi aikaa. Samalla 

kilpailu lisää laumasieluisuutta toimittajien keskuudessa sen sijaan että toimittajia 

kannustettaisiin tekemään juttuja eri näkökulmista. (Väliverronen 2009, 180 – 181.)  

 

Vastaavasti Sovittelujournalismi-tutkimushankkeen toimittajien mukaan uutisvalintaa 

ohjaavat ajatukset negatiivisuudesta ja yllättävyydestä. Konfliktit ja kärjistykset 

kiinnostavat enemmän kuin pitkäkestoiset prosessit, johon sovittelujournalismikin 

perustuu. 
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Toisaalta polarisointia voi tuottaa myös objektiivisuuden tavoittelu. Kun toimittaja vain 

listaa eri tahojen lausuntoja, lausunnot asettuvat vierekkäin tai peräkkäin, joka vastaavasti 

voi tahattomasti luoda vaikutelmaa vastakkainasettelusta. (Tutkimuskeskus COMET 

2016.) 

 

Tänä päivänä onkin pohdittu sitä, tulisiko journalismin perusoletuksia päivittää. 

Kohuhakuisen journalismin ongelma on se, että siitä voi tulla potentiaalinen pelinappula 

sellaisille agendoille, joita journalismin ei missään nimessä tulisi edistää. (Hautakangas 

ym. 2017, 5.) Tällaisia agendoja on esimerkiksi terroristi-iskut, jotka täyttävät lehtien 

etusivut sellaisen tapahtuman sattuessa. 

 

2.6 Sovittelujournalismi-tutkimushanke 

 

Koneen Säätiön rahoittama sovittelujournalismi-tutkimushanke toteutettiin vuosien 2016 – 

2017 aikana. Hanke sai alkunsa, kun syksyllä 2015 monilta suomalaisilta toimittajilta 

loppui kärsivällisyys yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin kärjistymiseen. Toimittajien ja 

tutkijoiden yhteistyönä toteutetun hankkeen ideana oli yhteinen halu ”muuttaa ja liennyttää 

aggressiivista keskusteluilmapiiriä tieteellisen tutkimuksen ja journalismin keinoin” 

(Tutkimuskeskus COMET 24.3.2016). Hankkeessa pohdittiin mahdollisuutta sille, voisiko 

journalismin rooliin kuulua sovittelua. 

 

Sovittelujournalismi-tutkimushankkeen aikana tehtiin juttuja aiheista, jotka ovat 

konfliktiherkkiä. Jutut käsittelivät muun muassa veganismia, maahanmuuttoa ja 

uskomushoitoja. Juttuja varten järjestettiin esimerkiksi kohtaamisia eri mieltä olevien 

välille. Kohtaamiset pyrittiin rakentamaan niin, että kukin osapuoli tuli kuunnelluksi ja 

ymmärretyksi. 

 

Sovittelujournalismi-tutkimushankkeesta eritellään, ettei se ole hanke vihapuheen 

kitkemiseen tai väärien mielipiteiden käännyttämiseksi. Hankkeessa on ”kyse 

kuuntelemisen ja ymmärtämisen rakenteista, pyrkimyksestä ymmärtää yhdessä”. 

(Tutkimuskeskus COMET 24.3.2016.) 
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3 Tutkimusmetodit  

Opinnäytetyössä selvitetään, millaisia sovittelujournalistisia juttuja on tehty 

sovittelujournalismin työpajoissa vuosien 2016 – 2017 aikana. Nämä työpajat olivat osa 

Koneen Säätiön rahoittamaa Sovittelujournalismi-tutkimushanketta. Työpajojen ideana oli 

tehdä konfliktiherkkiä aiheita käsitteleviä juttuja, jotka lieventäisivät aggressiivista 

keskusteluilmapiiriä ja lisäisivät yhteisymmärrystä eri osapuolten välille. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä, aineiston valintaperusteet sekä sen koonti 

 

Valitut jutut olivat tapausesimerkkejä Sovittelujournalismin käsikirjassa (Hautakangas, ym. 

2017) esitellyistä sovittelujournalistisista metodeista. Jutut käsittelivät veganismia, 

maahanmuuttoa, uskomushoitoja, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

palkkaamista sekä köyhyyttä. Aiheet olivat sellaisia, joista helposti muodostuu kiihkeää 

keskustelua. Lisäksi useaan aiheisiin liittyy paljon juurtuneita käsityksiä ja vääränlaista 

tietoa, jotka vaikeuttavat rakentavaa keskustelua. 

 

Juttujen valinnassa pyrittiin siihen, että ne edustaisivat mahdollisimman erilaisia 

sovittelujournalistisia metodeja ja juttumalleja. Näin havainnollistettaisiin hyvin sitä, millä 

eri tavoilla sovittelujournalismin tarjoamia työkaluja voi hyödyntää juttujen tekemiseen. 

 

Sovittelujournalismi -tutkimushankkeen juttuja kerättiin maaliskuun 2019 aikana. 

Jokaisesta artikkelista selvitettiin niissä käytetyt sovittelujournalismin päämetodit sekä 

juttumallit, joiden mukaan artikkelit oli tehty. Osa jutuista, kuten Maaseudun 

Tulevaisuuden juttukokonaisuus ”Vegaani maitotilalla” oli tapausesimerkkinä 

kohtaamisesta Sovittelujournalismin käsikirjassa. Vastaavasti iso osa juttujen 

sovittelujournalistisista metodeista sekä juttumalleista oli suoraan tulkittavissa myös 

tekstistä. Kun puhuttiin esimerkiksi väärinymmärryksestä, konfliktin syynä oli pintaa 

syvemmällä olevia tekijöitä. Kyseessä oli siis sipulimalli.  

 

Selvitystä varten sovellettiin Sovittelujournalismi -käsikirjan teoriaa, jossa avattiin erilaisia 

metodeja ja juttumalleja. Iso osa valitusta aineistosta edustivat kohtaamista ja sipulimallia. 

Esimerkiksi tämä juttujen sipulimalli oli tulkittavissa, sillä suurimmassa osassa konflikteista 

oli kyse pintaa syvemmällä olevista ongelmista. Esimerkiksi monet konfliktien osalliset 

kertoivat, kuinka he ovat tulleet kaltoinkohdelluksi tai väärinymmärretyiksi. 
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Vastaavasti sanavalintojen analyysia varten kaikki juttujen sävyyn vaikuttavat sanat 

koottiin taulukoihin, jotka löytyvät analyysi -osiosta. 

 

Valittu aineisto koottiin taulukkoon, josta selvää juttujen aiheet, päämetodit, juttumallit 

sekä julkaisualusta. 

 

 

Kuvio 1. Taulukko kerätystä aineistosta. Tähdellä (*) merkittyjen juttujen päämetodit kerrottiin 

Sovittelujournalismin käsikirjassa (Hautakangas ym. 2017.) 

 

Jutuille tehtiin sisällönanalyysi, jossa tekstimuotoinen aineisto eritellään. Erittelyn aikana 

tekstimuotoisesta aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

Sisällönanalyysissa tekstien sisältöä kuvaillaan sanallisesti. Tämän myötä tutkittavasta 

ilmiöstä muodostetaan kuvaus, joka kytkee tutkimustulokset ilmiön laajempaan 

asiayhteyteen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) 

 

Sisällönanalyysi pohjautui jutuissa käytettyyn kieleen. Analyysilla pyrittiin selvittämään, 

millaisia sanavalintoja toimittaja on tehnyt. Vastaavasti haastateltavien lausuntoja 

analysoimalla pyrittiin selvittämään, mitä sovittelujournalistisia työkaluja ja kysymyksiä 

toimittaja oli mahdollisesti käyttänyt haastattelutilanteissa. 

 

3.2 Yhteenveto tutkimusprosessista 

 

Artikkeleille tehtiin sisällönanalyysi. Artikkeleista etsittiin niitä sovittelujournalistisia 

työkaluja, joita toimittajat käyttivät juttuihin. Käytännössä prosessi toteutui siten, että 

jutuista analysoitiin haastateltavien lainauksia sekä toimittajan ilmaisumuotoja ja 

sanavalintoja. Tätä analysointia varten käytin apuna Sovittelujournalismin käsikirjaa 

JUTTU PÄÄMETODI JUTTUMALLI JULKAISTU 

1. Juttukokonaisuus 

”Vegaani maitotilalla”     * 

Kohtaaminen Sipulimalli Maaseudun 

Tulevaisuus 

2. Rautatientorin 

telttaleirit                   * 

Kuunteluttaminen Sipulimali Seura 

3. Lääketiede ja 

täydentävät hoidot        * 

Jännitteen 

selkiyttäminen 

Aurinkomalli YLE 

4. Ulkomaalaistaustaisten 

palkkaaminen               * 

Kohtaaminen Sipulimalli Savon Sanomat 

5. Köyhän asiointi 

Kelassa                         * 

Kuunteleminen Sipulimalli Aamulehti 
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(Hautakangas ym. 2017). Haastateltavien vastauksista pystyi päättelemään hyvin, mitä 

heiltä oli kysytty. Kun haastateltava kertoi esimerkiksi pelkäävänsä jotakin, pystyi 

vastauksesta päättelemään, että häneltä kysyttiin todennäköisesti kuunteluttava kysymys. 

 

Toimittajan sanavalintojen analysointi perustui lukijan tulkintaan lukemastaan. Sanat ja 

erilaiset ilmaisut voivat olla monitulkintaisia. Tästä syystä huomiota herättäneistä 

sanavalinnoista tehdyt johtopäätökset eivät välttämättä ole ainoita tulkintoja. Jos samat 

tekstit luetutettaisiin useilla henkilöillä, tulkinnat voisivat olla hyvinkin erilaisia. Lukuisiin eri 

tulkintamahdollisuuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi lukijan tausta, hänen edustamansa 

kulttuuri sekä arvot. 
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4 Aineiston analyysi 

Tässä luvussa syvennytään artikkeleihin, joiden tekemiseen on sovellettu 

sovittelujournalismin oppeja ja käytäntöjä. Jutut ovat esimerkkejä siitä, miten hankalista 

aiheista voi tehdä siltoja rakentavasti eri osapuolten välille. Kaikki jutut ovat osa Koneen 

Säätiön rahoittamaa Sovittelujournalismi-tutkimushanketta, joka toteutettiin vuosien 2016 

– 2017 välillä. 

 

4.1 Maaseudun Tulevaisuuden juttukokonaisuus ”Vegaani maitotilalla” 

 

 

Kuva 1. Kuvakaappaus Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan Kaijaleena Runstenin ja 

Vihreän Langan päätoimittajan Riikka Suomisen yhteistyönä tehdystä 

juttukokonaisuudesta ”Vegaani maitotilalla” (Maaseudun Tulevaisuus 2017). 

 

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Kaijaleena Runsten ja Vihreän Langan päätoimittaja 

Riikka Suominen tekivät juttukokonaisuuden ”Vegaani maitotilalla”. Kohtaamisesta tehtiin 

juttu myös Vihreään lankaan, mutta tässä opinnäytetyössä analysoidaan vain Maaseudun 

Tulevaisuudessa julkaistu juttukokonaisuus. 
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Juttukokonaisuudessa vegaani Aleksi vieraili lypsykarjatilalla ja kohtasi siellä 

maanviljelijän Harrin. Yhden viikonlopun ajan he keskustelivat esimerkiksi ruuasta ja 

ympäristön suojelusta.  

 

Artikkelin alkupuolella selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat vastakkainasetteluiden 

syntymiseen. Maanviljelijä Harri pohti sitä, miksi veganismiin liittyvät keskustelut 

muodostuvat helposti vastakkaisten osapuolten konfliktiksi. Harrin pohdinnasta tulikin ilmi, 

että konfliktin taustalla on pelko syyttelystä ja leimojen luomisesta. 

 

”Siitä [kasvissyönnin yhtäläisyyksien vetämisestä] tulee eniten kiistelyä, kuinka 

ekologista on kasvattaa mitäkin. Kun on kaksi vastakkaista näkemystä, niin helposti 

heitellään leimoja aktivismista, vaikka toinen ei sellaista edustaisikaan” -- Hän 

[maanviljelijä Harri] myöntää pelänneensä, kelpaako kevään vuoksi liejuinen pihapiiri 

vieraalle [vegaani Aleksi] ja näyttävätkö eläimet tämän silmiin likaisilta” (Maaseudun 

Tulevaisuus, 2 - 3, 2017). 

 

Juttu on rakennettu sipulimallin mukaisesti. Kun kohtaamisen alussa on päästy pintaa 

syvemmälle, osapuolet ymmärsivät konfliktiin mahdollisesti johtaneet seikat. Kysymyksiin 

vaikutti olevan käytetty jännitettä selkiyttäviä kysymyksiä. Kyse ei ollut niinkään siitä, että 

itse veganismi aiheuttaisi vastakkainasettelua. Kyse oli ennemminkin siitä, että osapuolet 

kokevat tulevansa osoitelluiksi syyttävillä sormilla. Maanviljelijä Harrin lisäksi myös 

vegaani Aleksi oli samaa mieltä. 

 

 ”Aleksi Kallioja kokee, että vegaani joutuu usein perustelemaan valintojaan. Vaikka

 itse ei tee asiasta numeroa, toiset nostavat asian tikun nokkaan. -- Sitten kun

 vastaan kysymyksiin, kysyjät alkavat syyttämään vegaaneja toisten syyllistämisestä” 

 (Maaseudun Tulevaisuus, 2017, 5). 

 

Syyttelyn lisäksi keskustelua voi vaikeuttaa ennakkoluulot ja vääränlaiset käsitykset. 

Esimerkiksi maanviljelijä Harri myönsi vegaani Aleksille, että hänelle tulee veganismista 

alitajuisesti mieleen eläinaktivismi. Jännitteen selkiyttämisen myötä Harri ja Aleksi 

ymmärtävät, että he olivat myös joistain asioista samaa mieltä. 

 

Kohtaaminen vaikuttaa menneen luontevasti. Alkujännityksen jälkeen kumpikin osapuoli 

on päässyt tasapuolisesti ääneen. Ja toisin kuin Harri ja Aleksi pelkäsivät, heitä ei asetettu 

vastakkain. Molemmat arvioivat toistensa suoriutuneen hyvin tapaamisesta. Toisaalta kun 

heiltä kysyttiin kohtaamisesta jälkikäteen, he kokivat sen osin haasteelliseksi. 
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”’Jossain kohtaa meille tuli tietty seinä vastaan. On vaikea puhua pidemmälle, kun 

tavat nähdä asiat ovat niin erilaiset. Tarvitaan aikaa, että ehtii itsekin ajatella ja 

vertailla’, Aleksi kuvaili.” (Runsten 22.5.2017) 

 

Vastaavasti jutun sanavalinnoilla on pyritty välttämään sudenkuopat. Jutussa on käytetty 

neutraaleja sanavalintoja kuten esimerkiksi ”analysoi”, ”kertoo”, ”ymmärtää” ja ”tuumii”. 

Toisaalta jutusta nousi esiin yksittäisiä huomioita. Ihmetystä herätti muun muassa 

pääotsikko ”silmästä silmään”, jonka alla todetaan, että ”vierailu maitotilalla ei muuttanut 

vegaani Aleksi Kalliojan käsityksiä, mutta tietoa tuli lisää” (Maaseudun Tulevaisuus, 2017, 

1). Lause implikoi tahattomasti, että Aleksin olisi pitänyt muuttaa näkemyksiään. 

Myöhemmin jutussa todettiin, että ”Harrin tapa pitää lehmiä saa Aleksilta lähtökohdat 

huomioiden synninpäästön, mutta sitten tulee se mutta” (Maaseudun Tulevaisuus, 2017, 

3).  

 

1. Maaseudun Tulevaisuuden juttukokonaisuuden ”Vegaani maitotilalla” 

sanavalinnat 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Kiinnostus turvalliseen 

ruokaan yhdistää 

vegaania ja viljelijää 

2. Aleksi Kallioja ymmärtää 

 

1. Vegaanin ruokakoriin 

ei löydy tarpeeksi 

kotimaisia vaihtoehtoja 

2. Hän [vegaani Aleksi] 

aprikoi 

3. Harri analysoi 

4. Harri kertoo 

5. Harri sanoo 

6. Aleksi toteaa 

7. Hän lohkaisee 

8. Harri tuumii 

9.  Harri napauttaa 

10. Nuori viljelijä viestittää 

 

1. Silmästä silmään 

2. [Vierailu] ei muuttanut 

vegaani Kalliojan käsityksiä 

3. Harri selitti vieraalleen 

4. Aleksi myöntää vierailun 

jälkeen 

5. Perustelut [vasikan 

hyvinvoinnin seurannalle] 

eivät vakuuttaneet 

6. Harrin tapa pitää lehmiä 

saa Aleksilta lähtökohdat 

huomioiden synninpäästön 

7. Mutta sitten tulee se 

mutta… 

 

Otsikot ja väliotsikot on merkitty taulukkoon lihavoituna. 

 

 

Luettavissa: 

https://digi.viestilehdet.fi/ppu/MT170519_vv.pdf?_ga=2.73970322.1811093303.15535931

08-24805171.1553593107 

 

 

 

 

https://digi.viestilehdet.fi/ppu/MT170519_vv.pdf?_ga=2.73970322.1811093303.1553593108-24805171.1553593107
https://digi.viestilehdet.fi/ppu/MT170519_vv.pdf?_ga=2.73970322.1811093303.1553593108-24805171.1553593107


18 
 

 

4.2 Seuran juttu ”Rautatientorin telttaleirit kaivautuvat yhä syvemmälle – miksi 

kukaan ei yritä sovitella?” 

 

Kuva 2. Kuvakaappaus Seuran toimittajan Sanna Puhdon Rautatientorin telttaleirejä 

käsittelevästä jutusta. (Seura 2017) 

 

Seuran toimittaja Sanna Puhto teki jutun, joka käsitteli Helsingin Rautatientorin telttaleirejä 

vuonna 2017. Rautatientorille oli pystytetty kaksi telttaleiriä, joista toisessa oli 

turvapaikanhakijat ja toisessa Suomi ensin -ryhmä. Pitkään aikaan näkyvällä ja julkisella 

paikalla olleelle konfliktille ei tehty mitään, joten Puhto päätti ottaa selvää konfliktin 

aiheuttavista tekijöistä. 

 

Puhto tapasi ensimmäisenä Suomi ensin -leirin turvallisuuspäällikön Erik Kamulan. Puhto 

hyödynsi jännitettä selkiyttäviä kysymyksiä kysyessään Kamulalta, onko todella kyseessä 

konflikti. 

 

   ”Kyllä. Jos turvapaikanhakija on saanut negatiivisen päätöksen, hänen pitää lain

  mukaan poistua maasta. Sitten yhtäkkiä hänellä on teltta keskellä Helsinkiä. Eikö

  se ole jo tarpeeksi konfliktia.” (Seura 2017) 

 



19 
 

Heti perään selvisi, mistä mielenosoituksessa oli kyse Suomi ensin-leirin mielestä. 

Mielenosoitus ei ollut turvapaikanhakijoiden telttaleiriä vastaan vaan Suomen valtiota, 

kirkkoa, Suomen Punaista Ristiä ja yksittäisiä poliiseja vastaan. Suomi ensin -liikkeen 

mukaan kaikkia edellä mainittuja tahoja yhdisti se, että he ajoivat turvapaikanhakijoiden 

asiaa. Vastaavasti itse konfliktiin vaikutti Suomi ensin -ryhmän kannattajan Kullervon 

mukaan se, että ryhmä oli leimattu rasistiseksi ja yhden asian ajajiksi. Kullervo lisäsi, että 

häntä pelotti ympärillä tapahtuvat asiat. 

 

   ”Pelko herättää itsesuojeluvaiston. Haluan suojella omia juttuja, mitä meillä täällä

  Suomessa on. Kulttuuria, hyvinvointia, kaikkea sitä.” (Seura 2017) 

 

Rautatientorin telttaleireistä tehty juttu osoitti, että sipulimallin mukaisesti konfliktin pintaa 

syvemmältä löytyivät todelliset tekijät, jotka vaikuttavat vastakkainasetteluiden 

syntymiseen. Leimaaminen rasisti -korttia käyttämällä lisäsi mahdollisuutta konfliktin 

kärjistymiseen. Ärsyyntyminen leimaamisesta ja syyttelystä toistui useamman kerran, kun 

Suomi ensin -ryhmän kannattajilta kysyttiin heidän mielipiteitään tilanteesta. 

 

Tämä osoittaa sen, kuinka tärkeää on pysähtyä kuuntelemaan. Pelkästään kysymällä ja 

aidosti kuuntelemalla toimittaja on saanut selville joitakin Suomi ensin -leirin motiiveja ja 

tarkoitusperiä. Toisaalta jotkut voisivat kyseenalaistaa, pitivätkö väitetyt motiivit ja 

tarkoitusperät paikkansa. 

 

Seuraavaksi jutussa perehdyttiin turvapaikanhakijoiden leiriin. Toimittaja selkiytti jännitettä 

kysymällä kenen kanssa turvapaikanhakijat ovat konfliktissa. Yllätykseksi selvisi, että 

turvapaikanhakijoiden mielenilmaus oli suunnattu Maahanmuuttovirastolle ja Suomen 

hallitukselle. Jutussa erikseen todettiin, että turvapaikanhakijoiden mielenilmaus ei 

kohdistunut Suomi ensin -ryhmän telttaleiriin. Sen sijaan mielenilmauksen motiivina oli 

saada turvapaikanhakijoiden käännytykset lopetettua siihen asti, kunnes käännytyksiin 

saadaan uudet linjaukset. Toisin sanoen turvapaikanhakijat halusivat tulla kohdelluiksi 

reilusti käännytyspäätösten suhteen. 

 

Turvapaikanhakijoita pelotti suomalaisten pelottelut ja uhkaukset, joita esimerkiksi 

telttaleirin turvallisuuspäällikkö Mashadani sai päivittäin. Siksi hänen mukaansa Suomi 

ensin -leirin motiiveja oli vaikea ymmärtää. Molempia leirejä kuitenkin yhdisti pelon 

tunteen lisäksi se, että molemmat pyrkivät purkamaan leireihin kohdistuvia provokaatioita 

rauhanomaisesti.  
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Rautatientorin telttaleirejä käsittelevä juttu on yksi esimerkki sellaisen konfliktitilanteen 

käsittelystä, jossa on kaksi äänekästä vastapuolta. Jännitettä selkiyttämällä ja aidolla 

kuuntelemisella selvisi, etteivät leirit edes varsinaisesti vastustaneet toisiaan 

mielenilmauksillaan. Molemmilla leireillä oli aivan eri intressit ja motiivit. Toisaalta selvisi 

myös, että molempia leirejä yhdistää pelon tunne. 

 

Konfliktia aiheutti ennemminkin provosoituneet ohikulkijat, jotka kuitenkin saatiin 

rauhoitettua. Toimittaja on ottanut haastatteluun rauhalliset telttaleirin ihmiset sekä sivusta 

seuraajat, joilla oli tarjota omat näkemyksensä tilanteen taustalla olleisiin tekijöihin. 

 

Jutussa oli myös hyödynnetty kuunteluttavia kysymyksiä, joiden avulla tarkastutetaan 

haastateltavan lausuntoja ja kyseenalaistetaan niitä. Esimerkiksi kysymys ”Haikas [Suomi 

ensin -ryhmän mielenosoittaja], yleistät paljon. Onko se vähän laiskaa ajattelua?” osoittaa 

toimittajan rohkeutta kysyä suoraan ja kyseenalaistaa lausuntoja. Yksittäisiä huomioita 

sanavalinnoissa herättivät ilmaisut ”Kamulan [Suomi ensin -leirin turvallisuuspäällikkö] 

kaltainen patriootti” sekä ”seuraa luento [turvapaikanhakijoista]”.  

 

Juttu osoitti myös sen, ettei kumpikaan osapuoli tuntunut haluavan purkaa konfliktia. 

Toisaalta jutussa sovittelija Attias toteaa: ”jotta ihmiselle syntyisi intressi osallistua 

konfliktin ratkaisemiseen, hänen täytyy tulla kuulluksi ja hänen tarpeensa ymmärretyksi” 

(Seura 2017).  Samalla Attias lisää, että sovittelijan työssä hän on tajunnut aidon 

vuoropuhelun ehkäisevän radikalisoitumista. Hänen mukaansa radikalisoituminen nousee 

nimenomaan epäoikeudenmukaisuuden tunteesta. 

 

Luettavissa: https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/rautatientorin-telttaleirit-kukaan-ei-sovittele/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/rautatientorin-telttaleirit-kukaan-ei-sovittele/
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2. Seuran jutun ”Rautatientorin telttaleirit kaivautuvat yhä syvemmälle – Miksi 

kukaan ei yritä sovitella?” sanavalinnat 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Tule apuun Ahtisaari 

2. Sama pelko 

1. Pitääkö huolestua 

2. Rautatientorin 

telttaleirit ja raskaat 

viikot 

2. Kamula sanoo 

3. Haikas sanoo 

4. Kirsi seuraa aktiivisesti – 

maahanmuuttokeskustelua 

5. Erik Kamula ja lopulta 

Carlos-nimiseksi 

esittäytynyt videokuvaaja 

ovat sitä mieltä, että… 

1. Rautatientorin 

telttaleirit kaivautuvat 

yhä syvemmälle – Miksi 

kukaan ei yritä sovitella? 

2. Olen laiska 

3. Rautatientorin 

telttaleirit konfliktissa 

valtion kanssa 

4. Sataa äärilaariin 

5. Kamulan kaltainen 

patriootti 

6. Seuraa luento 

[turvapaikanhakijoista 

7. Haikas, yleistät paljon. 

Onko se vähän laiskaa 

ajattelua? 

8. Osapuolet ovat hajallaan 

ja haluavat eri asioita 

 

 

Otsikot ja väliotsikot on merkitty taulukkoon lihavoituna. 

 

4.3 Ylen juttu ”lääketieteen ja täydentävien hoitojen vastakkainasettelu ei auta 

potilasta” 

 

Kuva 3. Kuvakaappaus toimittajan Matleena Ylikosken Yleen kirjoitetusta jutusta, joka 

käsittelee lääketieteen ja uskomushoitojen välistä vastakkainasettelua. (Yle 2016) 
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Ylen toimittaja Matleena Ylikoski otti käsittelyyn lääketieteen ja uskomushoitojen välisen 

vastakkainasettelun. Jutun aihepiiri tunnistettiin hankalaksi jo lähtötilanteessa, sillä moni 

haastatteluun kutsutuista suhtautui varauksellisesti haastatteluun osallistumiseen. Monet 

kertoivat, että he pelkäsivät tulevansa vähätellyiksi tai leimatuiksi. Juttu kuitenkin toteutui, 

ja osallistuneet haastateltavat olivat tyytyväisiä lopputulokseen. (Hautakangas ym. 2017, 

13) Itse jutussa toimittaja taustoitti ensin huolellisesti aihetta ja määritteli sen, mistä 

tarkalleen ottaen puhutaan. Termit valittiin niin, että ne olivat yhteisesti hyväksyttyjä. 

Esimerkiksi uskomushoidoista puhuttiin ennemmin täydentävinä hoitoina. Vastaavasti 

lukijoille kerrottiin lääketieteellisten hoitojen ja tutkimusten periaatteet. 

 

Lääketieteen kannalta vastakkainasettelua herätti ne teoriat, joihin täydentävät hoidot 

perustuvat sekä se, että voidaanko hoidoilla todistaa tieteellisesti olevan hyötyjä. 

Vastaavasti täydentävien hoitojen kannalta vastakkainasettelua herätti se, että 

”tunnustetaanko hoidoista saadut hyvät kokemukset ja kokonaisvaltaisen hoidon hyödyt” 

(Yle 2016).  Lisäksi konfliktiin vaikutti tutkimusmenetelmien ristiriita, sillä lääketieteen ja 

täydentävien hoitojen tutkimusmenetelmät eroavat toisistaan paljon eikä täydentäviä 

hoitoja ole edes tutkittu kovin paljoa Suomessa. Toisaalta täydentävien hoitojen suosio on 

kasvanut Suomessa. Jopa joka kolmas suomalainen on joskus käyttänyt täydentäviä 

hoitoja. 

 

Siksi olikin tärkeää, että asiasta pystyttiin puhumaan rakentavasti ja sovittelevasti. 

Tampereen yliopiston tutkijan Pia Vuolannon mukaan ”konflikti perustuu erilaisiin 

käsityksiin tiedosta, tieteestä ja tutkimuksesta. Konfliktissa ei pystytä kohtaamaan toista 

osapuolta erilaisten tietokäsitysten takia”. (Yle 2016) Konfliktiin siis vaikutti ennen kaikkea 

se, ettei osapuolilla ollut yhteistä kieltä tai käsitystä kaikesta olemassa olevasta tiedosta. 

 

Konfliktissa oli aurinkomallin mukaisesti kyse siitä, että molemmilla osapuolilla oli samat 

intressit mutta eri motiivit: molemmat osapuolet halusivat potilaan parasta, mikä yhdisti 

molempia tahoja. Lääketieteen edustajat halusivat auttaa potilasta tieteellisesti 

todistettujen menetelmien avulla. Vastaavasti täydentävien hoitojen puolestapuhujat 

halusivat auttaa potilasta sellaisilla menetelmillä, joilla ei välttämättä ole tieteellistä 

tutkimustietoa taustalla. Toisin sanoen molemmat osapuolet tarkastelivat samaa asiaa eri 

näkökulmista. Nämä näkökulmat eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Tänä päivänä 

lääketieteellisiä hoitomenetelmiä sekä täydentäviä hoitoja käytetään jopa rinnakkain. 

 

Toimittaja oli käyttänyt jännitettä selkiyttäviä kysymyksiä, joilla selvisi konfliktin taustalla 

olevat tekijät. Lisäksi toimittaja hyödynsi luottamusta rakentavia kysymyksiä, kun 
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haastateltavat saivat halutessaan esittää vastakysymyksiä. (Hautakangas ym. 2016, 13) 

Tämä rikkoo perinteistä käsitystä siitä, että haastattelussa vain toimittaja esittäisi 

kysymyksiä. Jutun sanavalinnat olivat hyvin neutraaleja. 

 

Samalla jutussa on onnistuttu välttämään verkkojutuille tyypillistä klikkiotsikointia, joka voi 

lisätä vastakkainasettelua. Klikkiotsikon sijaan jutun otsikoksi on nostettu toteamus, joista 

molemmat osapuolet olivat samaa mieltä: ”lääketieteen ja täydentävien hoitojen 

vastakkainasettelu ei auta potilasta”. (Yle 2016) 

 

Luettavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9308059 

 

3. Ylen jutun ”Lääketieteen ja täydentävien hoitojen vastakkainasettelu ei auta 

potilasta” sanavalinnat 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Lääketieteen ja 

täydentävien hoitojen 

vastakkainasettelu ei 

auta potilasta * 

2. Ei vaihtoehtoisia, vaan 

täydentäviä hoitoja 

3. Lääketiede ja 

täydentävät hoidot 

sopuisasti rinnakkain…? 

4. …yhteisenä tavoitteena 

potilaan tervehtyminen? 

 

* Myönteinen, koska tämä 

pääotsikko oli molempien 

osapuolien yhteinen toteamus 

 

1. Potilaat suhtautuvat 

hoitoihin käytännöllisesti 

2. Arvokasta elämää 

syövän kanssa 

3. Dosentti Pauliina Aarva 

käyttää käsitettä 

täydentävät hoidot 

4. Vesa Kataja sanoo 

5. Pia Vuolanto ottaa esiin 

tutkimuskulttuurien 

epäsuhdan 

6. Pia Vuolanto tiivistää 

7. Vesa Kataja painottaa 

8. … kertoo tutkija Pia 

Vuolanto 

9. … summaa tutkija Pia 

Vuolanto 

10. … ehdottaa tutkija Pia 

Vuolanto 

 

1. Yhteinen kieli puuttuu 

 

Otsikot ja väliotsikot on merkitty taulukkoon lihavoituna. 

 

 

 

 

 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-9308059
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4.4 Savon Sanomien juttu ”Ura tyssää jo ennen paperien saantia” 

 

 

Kuva 4. Kuvakaappaus Savon Sanomien toimittajan Veera Tegelbergin jutusta, joka 

käsittelee maahanmuuttajataustaisten palkkaamista töihin. (Savon Sanomat 2017) 

 

Savon Sanomien toimittaja Veera Tegelberg teki jutun siitä, kuinka vaikeaa 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden on saada työharjoittelupaikkaa opintojensa 

aikana. Jutussa maahanmuuttajataustaiset opiskelijat Al-Sammarraie ja Aziz istuutuivat 

alas keskustelemaan ongelmasta rakennusyhtiön toimitusjohtaja Pitkäsen kanssa. 

 

Jutussa selvitettiin ensin jännitteitä luovat tekijät. Opiskelijoiden mukaan rakennusalan 

yritysten toiminta vaikeuttaa töiden löytämistä: kun he soittavat rakennusalan yrityksiin, 

heille kerrotaan työpaikan jo menneen. Vaihtoehtoisesti yritys pyytää jättämään 

yhteystiedot, mutta yrityksestä ei koskaan palata asiaan. Opiskelijoita turhautti se, että 

heidän nimiensä takia he eivät päässeet näyttämään osaamistaan, vaikka he olivatkin 

menestyneet hyvin opinnoissaan. 

 

Rakennusalan yrityksen toimitusjohtaja Pitkänen arvioi ongelman syyksi sen, että 

rakennusalalla olisi edelleen ennakkoluuloja alan kansainvälistymisestä huolimatta.  



25 
 

Yrityksien johdoissa saattaa olla vanhoillista väkeä, joka palkkaa ennemmin suomalaisia 

töihin. Lisäksi ongelmaan vaikuttaa se, että maahanmuuttajataustaisen rakennusmestarin 

palkkaaminen voi olla taloudellinen riski yrityksille. Opiskelijat kuitenkin kyseenalaistivat 

väitteen, sillä virolaiset ja venäläiset ovat päässeet töihin rakennusalalle. Tähän Pitkänen 

vastasi, että virolaisiin ja venäläisiin on jo totuttu rakennusalalla. 

 

Vaikka keskustelun tunnelma vaikutti kiivaalta, molemmilla osapuolilla oli myös yhdistäviä 

tekijöitä. Kummatkin ymmärsivät sen, että kyseessä on todellinen ongelma, johon tulee 

saada ratkaisu. Rakennusalan yrityksen toimitusjohtaja Pitkänen tarjosikin jutussa 

konkreettisena ratkaisuna sen, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

palkkaamiseen tarjottaisiin rahallista tukea. 

 

Juttu on esimerkki toimittajan järjestämästä kohtaamisesta, jossa toimittaja itse toimi 

tarkkailijan ja kuuntelijan roolissa. Kohtaaminen vaikutti kiivaalta jo alussa, kun juttu alkoi 

seuraavalla tavalla: 

 

 ”Olisiko sinusta parempi, jos me muuttaisimme töiden takia pois vaikka Dubaihin?

 kysyy rakennusinsinööriopiskelija Mohammed Al-Sammarraie rauhallisesti ja

 tuijottaa toimitusjohtaja Pasi Pitkästä suoraan silmiin. -- Ei tietenkään, vastaa

 kuopiolaisen rakennusyhtiö Kumonin johtaja Pitkänen nopeasti. Teidät on koulutettu

 meidän verovaroillamme.” (Savon Sanomat 2017) 

 

Vaikka Al-Sammarraie ”kysyy rauhallisesti”, kysymys on sävyltään syyttelevä. 

Kysymyksellään Al-Sammarraie vaikuttaa implikoivan toimitusjohtaja Pitkäsen ajattelevan 

niin, ettei maahanmuuttajataustaisia tulisi palkata töihin. Tämän Pitkänen kiistääkin 

”nopeasti”, jonka jälkeen hän vastaa, että ”teidät on koulutettu meidän verovaroillamme” 

(Savon Sanomat 2017). Lauseesta tuli myös ilmi perinteinen ”me vastaan te” ajattelu sekä 

klassinen erotteleva ryhmittely ”me suomalaiset ja te maahanmuuttajat”. Jutun edetessä 

keskustelu kuitenkin vaikutti rauhoittuneen. 

 

Juttu rakentui paljon draaman varaan etenkin alussa. Sovitteluun ja yhteisymmärrykseen 

tähtäävä juttu, joka alkoi draamalla ja syyttelyillä, vaikutti ristiriitaiselta jutun sovittelevien 

tavoitteiden kanssa. Konfliktin osapuolet kuitenkin pääsivät ääneen kohtalaisen 

tasapuolisesti, mutta rakennusalan yrityksen toimitusjohtaja Pitkäsen sitaatit näkyivät 

pääosin vasta jutun loppupuolella. 
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Vaikka kohtaaminen on ollut dialogia, kohtaamisesta tehdyssä jutussa oli kohtia, joista 

dialogisuus ei välity. Joissain kohdissa osapuolten sitaatit olivat pikemminkin irrallisina 

eivätkä ne vaikuttaneet suoranaiselta reagoinnilta keskusteluun. Seuraava lainaus kattoi 

useamman kappaleen tekstiä, joissa ei ollut laisinkaan sitaatteja Pitkäseltä. 

 

 ”Arabian niemimaalla olisi kysyntää koulutetuille rakennusinsinööreille, mutta

 me haluaisimme työskennellä Suomessa ja maksaa tänne verot, tiivistää 

 Al-Sammarraie -- Kun soitan yritykseen, minulle sanotaan, että paikka meni

 viime viikolla tai minua pyydetään antamaan yhteystiedot. Asiaan ei kuitenkaan

 palata, kertoo Al-Sammarraie -- On harvinaista, että paikkaa ei löydy opintojen

 aikana ja opinnot viivästyvät, kertoo [oppilaiden opinto-ohjaaja] Oikarinen” 

 

Jutussa oli käytetty neutraaleja ilmaisuja kuten ”kertoo”, ”uskoo” ja ”toteaa”. Joitakin 

huomioita herättivät kielteisellä tavalla rakentuva otsikko ”ura tyssää jo ennen paperien 

saantia” sekä sanavalinnat ”[opiskelija] tuijottaa -- suoraan [toimitusjohtaja Pitkäsen] 

silmiin”. 

 

Luettavissa: https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Ura-tyss%C3%A4%C3%A4-jo-ennen-

paperien-saantia/1214313 

 

4. Savon Sanomien jutun ”Ura tyssää jo ennen paperien saantia” sanavalinnat 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Al-Sammarraie, Aziz ja 

toimitusjohtaja Pitkänen 

istuvat alas 

keskustelemaan 

 

1. … tiivistää Al-

Sammarraie 

2. … kertoo Al-Sammarraie 

3. … kertoo Oikarinen 

4. Kumonin Pitkänen 

uskoo, että… 

5. … toteaa Pitkänen 

6. … kysyy Aziz 

 

1. Ura tyssää jo ennen 

paperien saantia 

2. … kysyy Mohammed Al-

Sammarraie rauhallisesti ja 

tuijottaa toimitusjohtaja 

Pasi Pitkästä suoraan 

silmiin 

3. ”Teidät on koulutettu 

meidän verovaroillamme” 

 

 

Otsikot ja väliotsikot on merkitty taulukkoon lihavoituna. 

 

 

 

 

 

 

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Ura-tyss%C3%A4%C3%A4-jo-ennen-paperien-saantia/1214313
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Ura-tyss%C3%A4%C3%A4-jo-ennen-paperien-saantia/1214313
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4.5 Aamulehden juttu ”Kelan asiakas: Köyhän elämä käy työstä – ’Kelaan oltava 

yhteydessä jopa kahdeksan kertaa viikossa’” 

 

 

Kuva 3. Kuvakaappaus Aamulehden toimittajan Minna Ala-Heikkilän jutusta, joka 

käsittelee köyhän ihmisen ja Kelan välistä asiointia. (Aamulehti 2017) 

 

Aamulehden toimittaja Minna Ala-Heikkilä käsittelee jutussaan köyhyyttä nykyajan 

Suomessa. Köyhyys on monelle todellinen tilanne, mutta siitä tunnutaan tietävän hyvin 

vähän. 

 

Jutun alussa yksinhuoltajaäiti Eveliina Korpela kertoi, kuinka hän joutuu monien 

saamiensa tukien takia olemaan säännöllisesti yhteydessä Kelaan. Pelkästään tammi-

huhtikuun aikana Korpela kertoo lähettäneensä 34 selvitystä tai liitettä Kelaan. Hän on 

pitänyt yhteyttä Kelaan 2 – 8 kertaa viikossa. Näiden ongelmien lisäksi Korpelan mukaan 

Kelan kanssa asioiminen puhelimella on vaikeaa, koska jonottaminen kestää kauan, 

vaikka asian hoitaminen vie useimmiten vähän aikaa. 

 

Korpela kertoi jutussa, kuinka Kelan kanssa asioiminen on paperisotaa. Hän vertasi 

humoristisesti, että työttömyydestään huolimatta hän ei ole työtöntä päivää nähnyt. Kelan 
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kanssa asioiminen käy hänen mukaansa työstä. Juttu pohjautui hyvin paljon siihen, kun 

Korpela listasi Kelan ja työvoimatoimiston kanssa asioimisesta aiheutuvia ongelmia. 

 

Juttu rakentui täysin sen mukaan, mitä Korpela sanoi. Haastattelussa oli käytetty 

kuuntelemisen menetelmää. Toimittaja esitti kysymyksiä, kuunteli haastateltavaa ja antoi 

hänen puhua. Ongelma kuitenkin on siinä, ettei jutussa kuulla laisinkaan Kelan, 

työvoimatoimiston tai minkään asiantuntijan näkemyksiä. Toimittaja ei myöskään 

vaikuttanut kyseenalaistavan Korpelaa, vaan Korpela sai vapaasti kertoa 

turhautumisestaan paperisotaan. 

 

Turhautumisen syynä oli tyytymättömyys asiointiin Kelan ja työvoimatoimiston kanssa.  

 

   ”Systeemi on vieläpä niin typerä, että jos soitan Kelaan asumistuesta, en voi

  samassa puhelussa hoitaa työmarkkinatukeen liittyvää asiaa, vaan minun on

  katkaistava puhelu ja soitettava uudelleen. Kelan palvelu on kyllä ystävällistä,

  mutta kun sinne soittaa, puhelu ohjautuu ihmiselle, joka siirtää sen eteenpäin 

   jonnekin. Suoria vastauksia ei saa ikinä.” (Aamulehti 2017) 

 

Siksi juttuun olisi tarvittu dialogia, jonka avulla oltaisiin voitu paremmin käsitellä 

paperisodasta aiheutuvia ongelmia. Vaikka jutussa jännite nimettiinkin, juttu jäi sille 

tasolle, että Korpela vain arvosteli Kelan ja työvoimatoimiston toimintaa.  

Ongelma kuitenkin säilyi, vaikka Korpela ehdottikin yhden asiakkaan kaikkien asioiden 

keskittämistä yhdelle virkailijalle. Kukaan ei ollut vastaanottamassa Korpelan kehitysideaa. 

 

Jutun sanavalinnat herättivät huomioita. Sana ”paperisota” toistui useaan kertaan. 

Toimittaja kirjoitti, kuinka TE-toimiston antaman lausunnon sisältö oli ”käsittämätön” 

(Aamulehti 2017). Korpela ”uskoo, että paperisota, johon köyhä joutuu, saa monen 

antamaan periksi ja putoamaan”. (Aamulehti 2017) 

 

Sanavalinnat olivat sävyiltään epätoivoisia ja kokonaisuudessaan jutusta välittyi 

vastakkainasettelu yksinhuoltajaäiti Korpelan ja Kelan välillä. Toisaalta toimittaja oli tuonut 

hyvin esiin, että valtaosa näkemyksistä oli Korpelan omia mielipiteitä. Tämä tuli hyvin ilmi 

esimerkiksi kohdissa ”Korpela naurahtaa”, ”Korpela uskoo” ja ”Eveliina Korpelan mielestä 

olisi parasta…” 

 

Luettavissa: https://www.aamulehti.fi/a/200129423 

 

 

https://www.aamulehti.fi/a/200129423
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5. Aamulehden jutun ”Kelan asiakas: Köyhän elämä käy työstä – ’Kelaan oltava 

yhteydessä jopa kahdeksan kertaa viikossa’” sanavalinnat 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

 1. Eveliina Korpela uskoo 

2. Eveliina Korpelan 

mielestä olisi parasta, jos… 

3. Eveliina Korpela 

toteaa… 

4. Sosiaalitoimistossa oli 

helpompi asioida 

1. Kelan asiakas: Köyhän 

elämä käy työstä - 

"Kelaan oltava 

yhteydessä jopa 

kahdeksan kertaa 

viikossa" 

2. Moni antaa periksi ja 

putoaa 

3. Nettisivuilla on 

mutkikasta asioida 

4. Lapsi olisi jäänyt ilman 

lääkkeitään * 

5. Jos rahaa on, se riittää 

peruselämiseen * 

5. Kunhan ensin pääsee 

puhelimella läpi [Kelan 

puhelinpalveluun] … 

6. Eveliina Korpela 

naurahtaa, että vaikka hän 

on työtön, hän ei ole 

työtöntä päivää nähnyt 

7. … paperisota, johon 

köyhä joutuu 

8. TE-toimisto on sittemmin 

korjannut päätöksen, mutta 

Korpela huokaa… 

 

* Kielteisiä, koska niistä 

välittyy epätoivo ja 

syyttelevä asenne 

 

 

Otsikot ja väliotsikot on merkitty taulukkoon lihavoituna. 
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5    Tutkimuksen johtopäätökset 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksesta saatuja tuloksia ja tehdään niistä 

johtopäätöksiä. Tutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten jälkeen pohditaan kriittisesti 

tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1 Tulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset 

 

Koneen Säätiön rahoittaman Sovittelujournalismi-tutkimushankkeen työpajoissa tehdyt 

jutut ovat pääosin onnistuneet tavoitteissaan mahdollistaa konfliktien sovittelu. Kun 

konflikteihin käytettiin sovittelujournalismin tarjoamia työkaluja, saatiin selville asioita, joita 

ei ehkä muuten olisi saatu selville. Kiistelevät osapuolet kuuntelivat toisiaan, ja tätä kautta 

he löysivät toisiaan yhdistäviä tekijöitä. Joistakin asioista saatettiin olla jopa samaa mieltä. 

 

Kaikkia juttuja yhdisti se, että jännitettä selkiyttämällä selvisivät ne todelliset konflikteihin 

johtaneet tekijät. Mielenkiintoista onkin se, että itse aihealueet eivät toimineet konfliktin 

laukaisijoina. Tyypillisiksi konfliktin laukaiseviksi tekijöiksi nimettiin leimaaminen, syyttely, 

väärinymmärrys ja kaltoinkohtelu. 

 

Rautatientorin telttaleireistä tehty juttu osoitti esimerkillisesti sen, että se mitä konfliktista 

näkyy päällepäin, ei välttämättä ole koko totuus. Yllätykseksi selvisikin, että Rautatientorin 

mielenilmaukset eivät olleet edes kohdistettuja toisiaan vastaan. Mediassa tilanne 

kuitenkin ilmaistiin niin, että osapuolet vastustaisivat toisiaan. Näin myös minä ja varmasti 

moni muukin lukija tulkitsi tilanteen. 

 

Sovittelujournalistiset työkalut mahdollistivat myös sen, että osapuolet pääsivät 

tasapuolisesti ääneen ja tulivat ymmärretyiksi. Sovittelujournalistisilla metodeilla voidaan 

vähentää niiden ihmisten turhautuneisuutta, jotka eivät usein pääse ääneen 

julkisuudessa. Jälleen tapausesimerkkinä toimiva Seurassa julkaistu juttu Rautatientorin 

telttaleireistä osoittaa sen, että myös radikaaleista ryhmittymistä voi löytyä maltillisia ja 

järkeviä ihmisiä, joilla olisi sanottavaa. Ja aivan kuten sovittelija Attias totesi, 

radikalisoituminen nousee nimenomaan epäoikeudenmukaisuuden tunteesta. 

 

Ylipäänsä sovittelijana toiminut Attias kiteytti jutussa hyvin konfliktien ratkaisun ytimen: 

”jotta ihmisille syntyisi intressi osallistua konfliktin ratkaisemiseen, hänen täytyy tulla 

kuulluksi ja hänen tarpeensa ymmärretyksi”. (Seura 2017)  
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Toisaalta kuunteleminen ei tarkoita, että toimittajan tulisi olla samaa mieltä. Se ei 

myöskään tarkoita sitä, etteikö toimittaja saisi kyseenalaistaa. Itse asiassa 

kyseenalaistaminen on tärkeää. Ja niin on myös dialogin muodostaminen. Kuten 

Aamulehden juttu köyhästä yksinhuoltajaäidin asioinnista Kelan kanssa osoitti, pelkästään 

yhden osapuolen kuunteleminen antaa helposti pinnallisen käsityksen käsitellystä 

aiheesta. Konfliktien selvittämiseen tarvitaan aina kaikki niihin kuuluvat osapuolet. 

 

Kaikkia jutuissa käsiteltyjä konflikteja yhdisti juurikin se tekijä, että konfliktien osapuolia 

syytellään ja ymmärretään väärin. Siksi esimerkiksi lääketieteen ja uskomushoitojen 

välistä vastakkainasettelun käsittelyä Ylen artikkelissa helpotti yhteisesti hyväksyttyjen 

termien käyttäminen. Näin vältyttiin muun muassa mahdollisesti vähättelevien käsitteiden 

käytöltä. 

 

Itse jutuissa vältyttiin vaihtelevin tuloksin sanavalintojen sudenkuopilta. Osapuolien 

vuorovaikutuksista kertoviin kohtiin oli käytetty neutraaleja ilmaisuja kuten ”tuumii”, 

”uskoo” ja ”kertoo”. On tärkeää, että toimittaja pohtii tietoisesti tekemiään sanavalintojaan, 

koska niillä on vaikutusta jutun sävyyn ja siitä tehtyihin tulkintoihin. Sanavalintoihin ja 

niiden tulkintoihin vaikuttaa ihmisen oma tausta, kulttuuri sekä arvot. Siksi onkin hyvä, että 

jutun käy läpi useampi henkilö ennen sen julkaisua. Näin saadaan tuotua ilmi niitä 

sanavalintoja, joille itse saattaa olla sokea, mutta joita toiset saattavat tulkita negatiivisella 

tavalla. 

 

Kehnoista sanavalinnoista oli hyvä esimerkki Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa, 

jossa vegaani Aleksi antoi ”synninpäästön” maanviljelijä Harrille. Toinen hyvä esimerkki oli 

Savon Sanomien artikkelissa, jossa maahanmuuttajataustainen opiskelija ”tuijottaa” 

rakennusalan toimitusjohtaja Pitkäsen silmiin. Samalla opiskelija kysyy, pitäisikö Pitkäsen 

mielestä opiskelijoiden muuttaa mieluummin Dubaihin ja mennä siellä töihin. Kolmas hyvä 

esimerkki oli Aamulehden artikkelissa, jossa köyhä ihminen kävi ”paperisotaa” Kelan 

kanssa. 

 

Juttua tehdessä tulee olla äärimmäisen huolellinen sen suhteen, ettei toimittaja itse 

mahdollista konfliktin kärjistymistä. Asioiden yksinkertaistaminen, klikkiotsikointi ja 

draaman rakentaminen johtavat helposti siihen, että konflikti kärjistyy entisestään. 

Sovittelevalla tarkoituksella tehty Aamulehden juttu oli esimerkki siitä, miten sovittelevalla 

tarkoitusperällä tehty juttu voi tahattomasti lisätä vastakkainasettelua. Tämä osoittaakin 

sen, ettei toimittajan sovitteleva tarkoitusperä yksin riitä vastakkainasetteluiden 

torjumiseen. Tällaisissa tilanteissa jo aiemmin mainittu sanavalintojen tärkeys korostuu 

entisestään. 
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Kohtaaminen itsessään on loistava ja poikkeuksellinen idea konfliktien käsittelylle. Siksi 

onkin tärkeää, että niistä kertoviin juttuihin panostettaisiin enemmän. Esimerkiksi dialogin 

tulisi näkyä paremmin kohtaamisista tehdyistä jutuissa. Kohtaamisista kertovissa jutuissa 

iso osa sitaateista leijui irrallisina toteamuksina eikä niistä välittynyt tunne siitä, että 

osapuolet olisivat varsinaisesti keskustelleet keskenään. 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimus perustui kahteen vaiheeseen: jutuissa käytettyjen sovittelujournalististen 

metodien ja juttumallien selvittämiseen sekä juttujen sanavalintojen analysointiin. 

Metodien selvittämistä varten käytin Sovittelujournalismin käsikirjaa (Hautakangas ym. 

2017). 

 

Vastaavasti sanavalintojen analyysi pohjautui omiin päätelmiini. Aivan kuten aiemmin 

totesin, osa sanavalinnoista tehdyistä tulkinnoista ovat subjektiivisia. Se, miten minä 

tulkitsen lukemaani, ei ole ainoa mahdollinen tulkinta. Toisaalta uskon, että jotkin 

analysoiduista sanavalinnoista, kuten ”tuijottaa silmiin” ja ”synninpäästö”, koetaan yleisellä 

tasolla kielteisiksi ilmaisuiksi niissä asiayhteyksissä, joissa nämä ilmaisut tulivat ilmi. 

 

Tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia voi hyödyntää toimituksissa, joissa halutaan tehdä 

juttuja sovittelujournalismin tarjoamilla työkaluilla. Esimerkiksi Helsingin Sanomilla on ollut 

käynnissä Suomi puhuu -hanke helmikuusta 2019 lähtien. Tämän hankkeen aikana 

Helsingin Sanomien toimitus tekee juttuja sellaisten ihmisten kohtaamisesta, joilla on 

täysin eriävät mielipiteet. 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana mieleen tuli useita ehdotuksia sille, mitä jatkossa voitaisiin 

tutkia. Koska tässä opinnäytetyössä tutkittiin vain yhtä hanketta, seuraavissa 

tutkimuksissa voisi tutkia muita sovittelujournalistisia hankkeita. Helsingin Sanomien 

Suomi puhuu -hanke olisi todella mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Hanke on 

käynnissä kevään 2019 aikana.  

 

Vastakkainasettelusta tuli myös mieleen, että kevään 2019 eduskuntavaaleista tehdyt 

artikkelit olisivat hyvä tutkimuksen kohde. Itseäni ainakin kiinnostaisi tietää, miten kevään 

2019 eduskuntavaalien alla politiikkojen vastakkainasettelut näkyvät mediassa. 
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Kolmantena tutkimusideana olisi mielenkiintoista selvittää journalistista prosessia 

sanavalintojen taustalla. Millä perustein toimittajat tekevät sanavalintoja ja kuinka 

tiedostettuja tai tiedostamattomia ne ovat? 

 

Aihepiiri on laaja ja uskon, että sovittelujournalismista sekä vastakkainasetteluista löytyy 

paljon mielenkiintoista tutkittavaa. 
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6   Pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön idea lähti liikkeelle siitä, kun olin ammattitoimittajien lailla yhtä 

turhautunut nykyjournalismin tilanteeseen. Eniten turhautumista aiheutti se, kuinka entistä 

useampi uutinen tuntuu rakentuvan vastakkainasettelun varaan. Klikkiotsikoilla, draaman 

luomisella ja asioiden yksinkertaistamisella lisätään bensaa liekkeihin jo valmiiksi 

tulehtuneeseen yhteiskunnalliseen keskusteluilmapiiriin. 

 

En voi kuitenkaan varsinaisesti syyttää toimittajia. Aivan kuten johdannossa todettiin, 

vastakkainasettelut tuntuvat kiinnostavan lukijoita. Tätä havainnollistaa konkreettisesti 

esimerkiksi eduskuntavaaliehdokkaista tehdyt jutut, jotka loistavat luetuimpien juttujen 

listojen kärkipaikoilla. Näitä listoja ja muuta analytiikkaa tutkimalla toimittajat selvittävät 

lukijoita kiinnostavat jutut. Tämän myötä toimituksissa tehdään lisää juttuja suosituista 

aiheista. Toisaalta voin vasta-argumenttina todeta, ettei analytiikasta varsinaisesti selviä, 

miksi jutut kiinnostavat lukijoita. 

 

Toimittajan työn muutos ja ylipäänsä journalismin murros selittävät vastakkainasettelun ja 

dramaattisen kerronnan yleisyyttä. Mediataloissa ajatellaan entistä tuloskeskeisemmin, 

mikä on johtanut sisällön kehittämistavoitteiden, tuottamisen tapojen ja johtamisen 

muuttumiseen. Tänä päivänä jutun kiinnostavuus ratkaisee yleisön valinnat, minkä takia 

kysyntävetoinen uutisteollisuus tuottaa kaupaksi menevää sisältöä (Pietilä 2007, 244). 

 

Tällainen uutistuotannon teollistuminen on johtanut siihen, että juttuja viihteellistetään ja 

draamaan aineksia käytetään tehokkaammin uutiskerronnassa. Pietilän mukaan 

”draamaan perustuva kerronnallinen esitystapa mahdollistaa kiinnostavan esityksen 

luomisen myös silloin, kun todellisia uutisia ei ole” (Pietilä 2007, 251). 

 

Sillä on suuri merkitys, miten toimittajat kehystävät aiheitaan ja representaatioivat niitä. 

Toimittajat kehystävät aiheita valitsemalla sanoja, kuvia ja näkökulmia. Nämä valinnat 

vaikuttavat suoraan siihen, millainen mediaesitysten maailma lukijoille avautuu. 

(Seppänen & Väliverronen 2012, 90). Koska representaatiot, eli asioiden esittämistavat, 

esittävät ja rakentavat todellisuutta tietystä näkökulmasta (Seppänen & Väliverronen 

2012, 90), ne vaikuttavat lukijoiden tulkintaan ympäröivästä maailmasta. 

 

Tästä seuraakin mielenkiintoinen havainto. Vastakkainasetteluiden ja draaman varaan 

rakentuvat jutut voivat muodostaa sellaisen maailmankuvan, jonka mukaan ihmiset vain 

riitelevät keskenään.  
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Vuoden 2017 Digital News Report selvityksessä tutkittiin uutistenlukua. Tämän selvityksen 

mukaan osa suomalaisista välttelee uutisia. Syiksi luetellaan esimerkiksi uutisten 

kielteinen vaikutus mielialaan, epäluottamus uutisten totuudenmukaisuuteen ja uutisten 

johtaminen väittelyihin, joita vastanneet haluaisivat välttää. (Digital News Report 2017, 

18.) Tämä kertoo siitä, että osa lukijoista haluaisi uutisia, jotka rakentuisivat vähemmän 

vastakkainasetteluiden, riitojen ja negatiivisuuden varaan. 

 

Samaan aikaan analysoiduista jutuista kävi ilmi, että konfliktin osapuolet haluavat vain 

tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Kun osapuolet tulivat kuulluiksi ja ymmärretyiksi, he 

pääsivät sopuun varsin nopeasti.  

 

Tämä osoittaa sen, kuinka sovittelujournalismille on tarvetta. Sovittelujournalismin 

tarjoamat työkalut mahdollistavat uudenlaisen lähestymistavan konfliktiherkille aiheille. 

Kuten esimerkkijutut osoittivat, näillä työkaluilla konfliktien käsittely on paljon helpompaa. 

 

Sovittelevalla otteella tehdyt jutut eivät ehkä kiinnosta yhtä paljon lukijoita kuin draaman 

varaan rakentuvat jutut. Toisaalta sovittelujournalistiset jutut ovat antoisampia monella 

muulla tasolla. Ne rakentuvat yhteisymmärrykselle, tasapuoliselle kuuntelemiselle ja 

yhdenvertaiselle kohtelulle. Nämä auttavat ennaltaehkäisemään konfliktin muodostumisia 

nykypäivän tulehtuneessa keskusteluilmapiirissä. Samaan aikaan eri näkemysten 

kuunteleminen mahdollistaa sen, että ihminen saattaa oivaltaa sellaisia asioita, joita hän 

ei itse tullut edes ajatelleeksi. 
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7    Oppimisprosessi opinnäytetyön aikana 

 

En ole aiemmin tehnyt tutkimusta, joten lähdin mielenkiinnolla työstämään opinnäytetyötä. 

On toki myönnettävä, että alussa epäilin mahdollisuuksiani saada opinnäytetyötä 

valmiiksi. Epäilyksiin liittyi kokemattomuus tutkimuksen tekemisestä ja tiukka aikataulu. 

Käytännössä helmikuun 2019 ja huhtikuun 2019 välinen aika kattoi koko 

opinnäytetyöprosessin. Samaan aikaan viimeistelin kahden viimeisen lukukauden 

kursseja kevään 2019 aikana. Osalla kursseista oli käynnissä isompia projekteja. 

 

Tiesin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mistä aihepiiristä halusin tehdä opinnäytetyön. Olin 

turhautunut jatkuvaan mediassa esiintyvään vastakkainasetteluun, joten halusin perehtyä 

sovittelujournalismiin. Minulla oli kuitenkin vaikeuksia rajata aihetta, sillä aluksi aihe oli 

liian laaja. Lopulta sain kuitenkin rajattua aihetta paremmin, kun päätin tutkia 

Sovittelujournalismi-tutkimushankkeen aikana tehtyjä juttuja. 

 

Minulle ei tullut vastaan isoja ongelmia opinnäytetyöprosessin aikana. Ne ongelmat, joita 

kohtasin, ratkesivat nopeasti. Pähkäilin esimerkiksi tietoperustan kanssa. Pohdin, mitä 

kaikkea haluan käsitellä tietoperustassa. Päätin lopulta jatkaa juttujen keräämistä ja 

alustavaa analysointia. Juttuja lukiessani sain lisää ideoita tietoperustaan. 

 

Minulla ei ollut asetettuna kalenteriin tiettyjä päiviä, jolloin olisin tehnyt opinnäytetyötä. 

Toisin kuin yleensä neuvotaan, päätin työstää opinnäytetyötä silloin kun huvitti. Koska 

aihe oli kiinnostava, minua huvitti tosi usein työstää opinnäytetyötä eteenpäin. En 

kuitenkaan suosittelisi tällaista toimintatapaa muille. Minulla oli kuitenkin konkreettinen 

deadline, johon mennessä opinnäytetyö tuli saada valmiiksi. 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tekeminen meni yllättävän hyvin, kun ottaa huomioon 

olosuhteet. Opinnäytetyöprosessi vei paljon aikaa, mutta päättäväisyydellä ja 

konkreettisella deadlinella sain työn valmiiksi. Minut yllätti se, etten turhautunut tai ollut 

epätoivoinen prosessin aikana. Jatkoin vain opinnäytetyön tekemistä päättäväisesti 

loppuun asti. 

 

Opin tosi paljon itsestäni opinnäytetyön aikana. Ymmärsin, että epäilin alussa itseäni 

aivan turhaan. Vaikka työ oli laaja, kaikki muutkin olivat selvinneet opinnäytetyön 

tekemisestä. Tajusin myös, ettei työn tekemistä kannata ottaa liian vakavasti! Kyseessä oli 

kuitenkin ensimmäinen tutkimus elämäni aikana. En ollut myöskään aiemmin kirjoittanut 

useampaa kymmentä sivua putkeen.  
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Nyt voin todeta olevani helpottunut siitä, että urakka on ohi. Voin tyytyväisenä todeta, että 

tein parhaani. Ja se riittää! Olen kiitollinen siitä, että sain ohjausta ja kannustusta työn 

tekemiseen. Uskon, että näillä asioilla oli paljon vaikutusta positiiviseen asenteeseen, jota 

pidin yllä koko opinnäytetyöprosessin aikana. Sain opinnäytetyöstä paljon eväitä 

tulevaisuutta varten, sillä sovittelujournalismin opeista on hyötyä niin työelämässä kuin 

arjen ihmissuhteissakin. 
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JUTTU PÄÄMETODI JUTTUMALLI JULKAISTU 

1. Juttukokonaisuus 

”Vegaani maatilalla” 

Kohtaaminen Sipulimalli Maaseudun 

Tulevaisuus 

2. Rautatientorin telttaleirit Kuunteluttaminen Sipulimali Seura 

3. Lääketiede ja 

täydentävät hoidot 

Jännitteen 

selkiyttäminen 

Aurinkomalli YLE 

4. Ulkomaalaistaustaisten 

palkkaaminen 

Kohtaaminen Sipulimalli Savon Sanomat 

5. Köyhän asiointi Kelassa Kuunteleminen Sipulimalli Aamulehti 
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Liite 2. Kuvakaappaus Maaseudun Tulevaisuuden juttukokonaisuudesta 
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Liite 3. Kuvakaappaus Seuran jutusta 
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Liite 4. Kuvakaappaus Ylen jutusta 
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Liite 5. Kuvakaappaus Savon Sanomien jutusta 
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Liite 6. Kuvakaappaus Aamulehden jutusta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Liite 7. Sanavalinnat Maaseudun Tulevaisuuden juttukokonaisuudesta ”Vegaani 

maitotilalla” 

 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Kiinnostus turvalliseen 

ruokaan yhdistää 

vegaania ja viljelijää 

2. Aleksi Kallioja ymmärtää 

 

1. Vegaanin ruokakoriin 

ei löydy tarpeeksi 

kotimaisia vaihtoehtoja 

2. Hän [vegaani Aleksi] 

aprikoi 

3. Harri analysoi 

4. Harri kertoo 

5. Harri sanoo 

6. Aleksi toteaa 

7. Hän lohkaisee 

8. Harri tuumii 

9.  Harri napauttaa 

10. Nuori viljelijä viestittää 

 

1. Silmästä silmään 

2. [Vierailu] ei muuttanut 

vegaani Kalliojan käsityksiä 

3. Harri selitti vieraalleen 

4. Aleksi myöntää vierailun 

jälkeen 

5. Perustelut [vasikan 

hyvinvoinnin seurannalle] 

eivät vakuuttaneet 

6. Harrin tapa pitää lehmiä 

saa Aleksilta lähtökohdat 

huomioiden synninpäästön 

7. Mutta sitten tulee se 

mutta… 
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Liite 8. Sanavalinnat Seuran jutusta ”Rautatientorin telttaleirit kaivautuvat yhä 

syvemmälle – Miksi kukaan ei yritä sovitella?” 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Tule apuun Ahtisaari 

2. Sama pelko 

1. Pitääkö huolestua 

2. Rautatientorin 

telttaleirit ja raskaat 

viikot 

2. Kamula sanoo 

3. Haikas sanoo 

4. Kirsi seuraa aktiivisesti – 

maahanmuuttokeskustelua 

5. Erik Kamula ja lopulta 

Carlos-nimiseksi 

esittäytynyt videokuvaaja 

ovat sitä mieltä, että… 

1. Rautatientorin 

telttaleirit kaivautuvat 

yhä syvemmälle – Miksi 

kukaan ei yritä sovitella? 

2. Olen laiska 

3. Rautatientorin 

telttaleirit konfliktissa 

valtion kanssa 

4. Sataa äärilaariin 

5. Kamulan kaltainen 

patriootti 

6. Seuraa luento 

[turvapaikanhakijoista 

7. Haikas, yleistät paljon. 

Onko se vähän laiskaa 

ajattelua? 

8. Osapuolet ovat hajallaan 

ja haluavat eri asioita 
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Liite 9. Sanavalinnat Ylen jutusta ”Lääketieteen ja täydentävien hoitojen 

vastakkainasettelu ei auta potilasta” 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Lääketieteen ja 

täydentävien hoitojen 

vastakkainasettelu ei 

auta potilasta * 

2. Ei vaihtoehtoisia, vaan 

täydentäviä hoitoja 

3. Lääketiede ja 

täydentävät hoidot 

sopuisasti rinnakkain…? 

4. …yhteisenä tavoitteena 

potilaan tervehtyminen? 

 

* Myönteinen, koska tämä 

pääotsikko oli molempien 

osapuolien yhteinen toteamus 

 

1. Potilaat suhtautuvat 

hoitoihin käytännöllisesti 

2. Arvokasta elämää 

syövän kanssa 

3. Dosentti Pauliina Aarva 

käyttää käsitettä 

täydentävät hoidot 

4. Vesa Kataja sanoo 

5. Pia Vuolanto ottaa esiin 

tutkimuskulttuurien 

epäsuhdan 

6. Pia Vuolanto tiivistää 

7. Vesa Kataja painottaa 

8. … kertoo tutkija Pia 

Vuolanto 

9. … summaa tutkija Pia 

Vuolanto 

10. … ehdottaa tutkija Pia 

Vuolanto 

 

1. Yhteinen kieli puuttuu 
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Liite 10. Sanavalinnat Savon Sanomien jutusta ”Ura tyssää jo ennen paperien 

saantia” 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

1. Al-Sammarraie, Aziz ja 

toimitusjohtaja Pitkänen 

istuvat alas 

keskustelemaan 

 

1. … tiivistää Al-

Sammarraie 

2. … kertoo Al-Sammarraie 

3. … kertoo Oikarinen 

4. Kumonin Pitkänen 

uskoo, että… 

5. … toteaa Pitkänen 

6. … kysyy Aziz 

 

1. Ura tyssää jo ennen 

paperien saantia 

2. … kysyy Mohammed Al-

Sammarraie rauhallisesti ja 

tuijottaa toimitusjohtaja 

Pasi Pitkästä suoraan 

silmiin 

3. ”Teidät on koulutettu 

meidän verovaroillamme” 
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Liite 11. Sanavalinnat Aamulehden jutusta ”Kelan asiakas: Köyhän elämä käy 

työstä – ’Kelaan oltava yhteydessä jopa kahdeksan kertaa viikossa’” 

 

MYÖNTEISET NEUTRAALIT KIELTEISET 

 1. Eveliina Korpela uskoo 

2. Eveliina Korpelan 

mielestä olisi parasta, jos… 

3. Eveliina Korpela 

toteaa… 

4. Sosiaalitoimistossa oli 

helpompi asioida 

1. Kelan asiakas: Köyhän 

elämä käy työstä - 

"Kelaan oltava 

yhteydessä jopa 

kahdeksan kertaa 

viikossa" 

2. Moni antaa periksi ja 

putoaa 

3. Nettisivuilla on 

mutkikasta asioida 

4. Lapsi olisi jäänyt ilman 

lääkkeitään * 

5. Jos rahaa on, se riittää 

peruselämiseen * 

5. Kunhan ensin pääsee 

puhelimella läpi [Kelan 

puhelinpalveluun] … 

6. Eveliina Korpela 

naurahtaa, että vaikka hän 

on työtön, hän ei ole 

työtöntä päivää nähnyt 

7. … paperisota, johon 

köyhä joutuu 

8. TE-toimisto on sittemmin 

korjannut päätöksen, mutta 

Korpela huokaa… 

 

* Kielteisiä, koska niistä 

välittyy epätoivo ja 

syyttelevä asenne 

 

 


