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Meistä
Enrique Tessieri on sosiologi ja entinen toimittaja, joka on kirjoittanut kirjoja ja 
artikkeleita maahanmuuttoon liittyvistä aiheista. Hän perusti Migrant Tales -blogin 
vuonna 2007 ja on ollut jäsenenä lukuisissa rasisminvastaisissa kansalaisjärjestöissä 
sekä Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) ja Euroopan uskonnon ja 
vakaumuksen verkoston (ENORB) johtokunnan jäsenenä. Hänen journalistinen 
uransa on kestänyt yli 20 vuotta. Hän on työskennellyt ulkomaankirjeenvaihtajana 
Suomessa, Espanjassa, Italiassa, Argentiinassa ja Kolumbiassa.

Leif Hagert, on Suomen romaniyhdistyksen puheenjohtaja. Hänet valittiin vuonna 
2021 Vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi, ja hän puhuu avoimesti romanien 
oikeuksista Suomessa.

Yahya Rouissi, muutti Suomeen vuonna 2019 ja opiskelee tieto- ja 
viestintätekniikkaa. Tunisialaisena hän oli todistamassa jasmiinivallankumousta, 
kipinää, joka sytytti arabikevään. Kotimaassaan hän ymmärsi median voiman ja sen, 
miten media voi muuttaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla tulisi olla ääni ja jossa kaikilla 
pitäisi olla yhtäläiset oikeudet. Jasmiinivallankumous toi mukanaan myös paljon 
pettymyksiä.

Shirlene Green Newball on toimittaja, sisällöntuottaja, dokumenttien tuottaja, 
feministi ja aktivisti. Tällä hetkellä hän kirjoittaa Women Wheel -blogiin, jossa 
kehitellään erilaisia naisiin liittyviä aiheita hänen ja muiden kokemusten pohjalta.

Raporttimme ja hankkeemme mahdollistaa ENARin (European 
Network Against Racism) Empowerment & Resilience Fund 
-rahasto.

Kiitokset
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Esipuhe

Kun uutisjutuista jätetään pois konteksti, jätetään ovi auki 
puolueellisuudelle.

Suomen mediaseurantakollektiivi (Smk) pyrkii edistämään suomalaisten 
tiedotusvälineiden tasapuolista ja täsmällistä raportointia aliedustetuista 
kulttuurisista, rodullisista, etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä. Kulttuurisen 
monimuotoisuuden kasvaessa Suomessa media muokkaa yhä voimakkaammin 
yleistä mielipidettä ja asenteita vähemmistöjä kohtaan.

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat suosittu aihe suomalaisessa mediassa. 

Maaliskuun 13. päivän 2022 ja maaliskuun 13. päivän 2023 välisenä aikana ilmestyi yhteensä 1 
380 juttua (3,78 päivässä), joissa oli avainsana ”maahanmuuttajia”. Sosiaalisen median julkaisuja 
puolestaan ilmestyi 14 600 (40 päivässä). Jaettuna kahteen jaksoon, ennen ja jälkeen Ruotsin 
parlamenttivaalien 11. syyskuuta, uutisjutut kasvoivat 101,6 prosenttia 920:een, kun taas sosiaalisessa 
mediassa postaukset nousivat 315,5 prosenttia 11,8 tuhanteen.



Ruotsin parlamenttivaalit ovat keskeinen jakolinja tässä raportissa. 
Ruotsidemokraatit, puolue, jolla on uusnatsistiset juuret, ja konservatiivinen 
moderaattipuolue käyttivät aihetta menestyksekkäästi kampanjoissaan 
ja saavuttivat vaalivoiton. Kuten historia osoittaa, radikaalioikeistolainen 
perussuomalainen puolue (PS) houkutteli vuosien 2011, 2015 ja 2019 
eduskuntavaaleissa äänestäjiä uutisjutuilla, jotka kertoivat maahanmuuttajien 
ja turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista. Yksi monista suurista 
”maahanmuuttajaskandaaleista”, joita PS haluaa hyödyntää huhtikuun vaaleissa, on 
”nuorisojengien”[1] uhka. Toiset puoluet, kuten Kokoomus, haluavat hyötyä samast 
aiheesta. 

Median, poliitikkojen ja instituutioiden, kuten poliisin, valta voi asettaa suomalaiset 
vähemmistöt vihamielisten syytösten armoille ja leimata heidät kielteisesti, jolloin 
heillä ei ole juurikaan mahdollisuuksia puolustautua. Kohtelu on joskus hyvin 
epäreilua.

Tällä hetkellä saatavilla on vain vähän empiiristä tietoa siitä, miten suomalainen 
media kuvaa vähemmistöjä. Havaintojemme perusteella uutisjutut ovat kuitenkin 
usein yksipuolisia. Uutisointi keskittyy pääasiassa negatiivisiin tapahtumiin. 
Vähemmistöihin kuuluville henkilöille annetaan liian harvoin mahdollisuus ilmaista 
näkemyksiään mediassa. Lisäksi tarinat kehystetään vähemmistöjen identiteettiä 
koskevien stereotyyppisten oletusten perusteella eikä niinkään raportoitaviin 
tapahtumiin liittyvien erityisolosuhteiden ja niiden kontekstin perusteella. Tämän 
seurauksena vähemmistöryhmät joutuvat usein tiukempaan tarkkailuun. Tuloksena 
on syyttelyn ja epäilyksen noidankehä.

Esimerkiksi Oulun seksuaalirikostapaukset vuoden 2018 lopulla ja vuoden 2019 
alussa saivat osakseen paljon huomiota ja uutisointia mediassa. Nämä tapaukset 
olivat surullinen esimerkki siitä, miten alas rima voi laskea suomalaisessa 
journalismissa. Koska näin tapahtui silloin, pelkäämme, että näin voi tapahtua 
uudelleen.

Oulun tapauksissa noin kahdeksan entistä turvapaikanhakijaa tuomittiin alaikäisten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kuitenkin median, poliitikkojen ja poliisin toiminnan 
vuoksi kertomuksesta muodostui vääristynyt ja negatiivinen, lähes hysteerinen.

[1] Ruotsissa ei käytetä käsitettä ”nuorisojoukko”. Tällaisia ryhmiä kutsutaan rikollisjengeiksi, jotta
vältettäisiin kaikkien nuorten leimaaminen.

mailto:https://www.migranttales.net/%3Fs%3Da%2Bperilous%2Bwatershed?subject=
mailto:https://www.migranttales.net/%3Fs%3DTapanila?subject=
mailto:https://www.migranttales.net/52776-2/?subject=
mailto:https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009451245.html?subject=
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Marraskuun 14. päivän 2018 ja helmikuun 13. päivän 2019 välisenä aikana Yle julkaisi aiheesta 77 
juttua. 14. tammikuuta julkaistiin 13 juttua yhden päivän aikana. Sen sijaan maaliskuussa 2019 esiin 

tullutta pedofiilirengastapausta, jossa valkoisia suomalaisia miehiä syytettiin 6–15-vuotiaiden poikien 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä, käsiteltiin mediassa vain viikko, ja Yle julkaisi siitä vain seitsemän juttua. 

Kiinnostus Oulun seksuaalirikosjuttua kohtaan hiipui huhtikuun 2019 
vaalien jälkeen, ja samoin käy todennäköisesti myös meneillään olevalle 
”nuorisojengijutulle”. Kun analysoidaan uutisointia ”nuorisojengeistä”, 
vaikuttaako siltä, että media on ottanut opikseen noin neljän vuoden takaisesta 
seksuaalirikosjuttujen uutisoinnista? Vaikka uutisointi ”nuorisojengeistä” on 
myrkyllistä ja haitallista vähemmistönuorille, se ei ole saavuttanut samaa tasoa kuin 
uutisointi Oulun tapauksista.

Tämä voisi viitata jonkinasteiseen anteeksipyyntöön ja siihen, ettei media enää 
suhtaudu poliitikkojen ja poliisin retoriikkaan yhtä hyväuskoisesti.

“Ikävin juttu tästä keskustelusta jengirikollisuudesta on, että kaikki 
(vähemmistöjen) nuoret leimataan”, sanoi Jari Taponen, Helsingin 
poliisi ylikomisaari.

mailto:https://yle.fi/a/3-11700573?subject=
mailto:https://yle.fi/a/3-11700573?subject=
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Huhtikuun eduskuntavaalien alla olemme valinneet kaksi uutisaihetta – 
”nuorisojengit” ja vartijaskandaalin – tuodaksemme esiin, miten suomalaiset 
tiedotusvälineet (Helsingin Sanomat, Yle, Iltalehti, Ilta-Sanomat ja MTV)  
kirjoittavat vähemmistöistä. Raporttimme osoittaa, että uutiskertomukset ovat 
usein yksipuolisia ja ruokkivat haitallisia yleistyksiä, leimaamista ja stereotypioita. 
Hyvässä journalismissa tulisi pyrkiä julkaisemaan oikeudenmukaisia ja tosiasioihin 
perustuvia uutisia.

Artikkeleja ”nuorisojengeistä” on ilmestynyt mediassa jo pitkään. Vuonna 
2014 PS:n kansanedustaja Tom Packalén väitti, että nuorisojoukot terrorisoivat 
valkoisia suomalaisia Itä-Helsingissä. Vuonna 2020 Helsingin Sanomat 
herätti kohua väittämällä, että Helsingin keskustassa liikkuu ”vaarallisia 
maahanmuuttajataustaisia nuoria”. Tällaisia tarinoita kerrotaan tänäkin päivänä. Ne 
sisältävät negatiivisia ja pelottavia kuvia, jotka edistävät narratiivia, jonka mukaan 
maahanmuuttajanuoret ovat väkivaltaisia ja uhka yhteiskunnalle.

Suomen ”vakavaa” ja ”kasvavaa” nuorisojengiongelmaa käsittelevä nykyinen 
mediakirjoittelu on haitallista, koska se leimaa kaikki maahanmuuttajataustaiset 
nuoret potentiaalisiksi rikollisiksi. Herää toinen kysymys: Keitä nämä niin sanotusti 
maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat? Ovatko he muslimeja? Afrikkalaisia? 
Venäjänkielisiä?

Kertomus Suomen ”nuorisojengiongelmasta” sai vauhtia 11. syyskuuta Ruotsissa 
pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen. On syytä huomauttaa, että Ruotsin 
rikollisjengiongelma on vakava ja EU:ssa ainutlaatuinen.

Johdanto

mailto:https://www.migranttales.net/sensational-stories-about-youth-crime-by-brown-finns-tom-packalen-in-2014-lari-malmberg-in-2020/?subject=
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Ennen Ruotsin eduskuntavaaleja (maaliskuun 13. päivän ja syyskuun 10 päivän 2022 välisenä 
aikana) Yle julkaisi kaksi juttua, joissa oli avainsana ”katujengit.” Syyskuun 11. päivän ja maaliskuun 
13. päivän välisenä aikana juttujen määrä kuitenkin ampaisi 27:ään. Kasvua oli siis 1 250 prosenttia.
Helsingin Sanomien ”nuorisojengejä” käsittelevien juttujen määrä kasvoi 333,3 prosentilla kolmesta
kolmeentoista, ja MTV:n uutisoinnissa kasvua oli 150 prosenttia ( juttujen määrä nousi neljästä
kymeneen). Kuitenkin Ilta-Sanomissa uutisointi aiheesta väheni 66,6 prosentilla mutta kasvoi
Iltalehdessä 200 prosentilla. Vuoden aikana viisi edellä mainittua tiedotusvälinettä julkaisivat
yhteensä 75 juttua ja kaikki tiedotusvälineet yhteensä 436 juttua. Sosiaalisen median (SoMe)
kirjoitusten määrä kasvoi 567 prosentilla,  913 kirjoituksesta (13.3.2022–10.9.2022) 6 090 kirjoitukseen
(11.9.2022–13.3.2023).

Radikaalioikeistolainen Perussuomalaiset (PS) alkoi levittää samaa narratiivia 
Suomessa. 
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Muita tekijöitä, kuten sosioekonomista asemaa tai mielenterveyttä, mainitaan 
raportoinnissa vain harvoin. Viranomaiset eivät myöskään ole yksimielisiä siitä, 
kasvaako vai pieneneekö ”nuorisojoukkojen” määrä ja onko se ongelma, joka vaatii 
laajaa huomiota tiedotusvälineissä.

Vartijoiden systemaattinen voimankäyttö sen sijaan on esitetty mediassa eri 
tavalla. Jotkin tiedotusvälineet, kuten Yle, ovat julkaisseet juttuja, joissa pyritään 
osoittamaan, kuinka ”ammattimaisesti” vartijat tekevät työtään. Tv-ohjelma 
A-studio jopa kutsui Avarn Securitiesin toimitusjohtajan Niclas Sacklénin ja
Securitaksen Jarmo Mikkosen vähättelemään ongelmaa ja pyytämään anteeksi
yleisöltä. Tällaisissa keskusteluohjelmissa on nähty myös maahanmuuttovastaisia
kansanedustajia, kuten perussuomalainen Mari Rantanen, jotka väittävät, ettei koko
alaa pidä leimata muutaman huonon vartijan takia.

Löysimme 27.12.2022 ja 1.3.2023 väliseltä ajalta yhteensä 159 juttua vartijaskandaalista: Helsingin 
Sanomista 49, Ilta-Sanomista 42, Iltalehdestä 24, Yleltä 23 ja MTV:ltä 21. Kaikkien Avarn Securityä 
käsittelevien juttujen haku tuotti 309 uutista ja Securitasta 173 uutista.
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Menetelmät
Sosiologiset välineet, kuten kriittinen diskurssianalyysi (KDA) ja narratiivinen 
analyysi (NA), ovat sopivia välineitä analysoitaessa sitä, millaisessa kehyksessä 
tiedotusvälineet esittävät vähemmistöt. Esimeriksi KDA auttaa paljastamaan, miten 
yhteiskunnan asenteet ja diskurssit näkyvät tekstissä. NA puolestaan auttaa meitä 
ymmärtämään, miten kerronta muokkaa maailmaamme ja tekee siitä järkevän. 

Me olemme erityisen kiinnostuneita analysoimaan uutisjuttuja vähemmistöjen 
näkökulmasta. Käytämme analyysin ohjaamiseen kuutta muuttujaa:

01. Otsikko:
Kuvastaako se tarkasti jutun sisältöä, vai onko se
sensaatiohakuinen?

02. Kuvat:
Vahvistavatko ne stereotypioita tai väärinkäsityksiä?

03. Lähteet:
Ovatko lähteet uskottavia, vai perustuvatko ne
salaliittoteorioihin?

04. Avainsanat:
Kehystävätkö tietyt termit tarinaa puolueellisella tai syrjivällä
tavalla?

05. Vähemmistöjen äänten puuttuminen:
Ovatko vähemmistöryhmien ja asiantuntijoiden äänet ja
näkökulmat riittävästi edustettuina?

06. Mitä tarinasta on jätetty pois?
Puuttuuko tärkeitä asiayhteyksiä tai tietoja?

Analysoidessamme satoja uutisjuttuja olemme havainneet, että kaksi muuttujaa 
puuttuu usein: vähemmistöjen äänien sisällyttäminen (05.) ja tärkeä konteksti tai 
tieto (06.).
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Rajoitukset

Vaikka tämä raportti on yksi ensimmäisistä laatuaan Suomessa, 
tunnustamme sen puutteet. Myönnämme, ettei meillä ole 
resursseja käsitellä kaikkea sitä, mitä tiedotusvälineissä 
puhutaan etnisistä, uskonnollisista, kulttuurisista ja rodullisista 
vähemmistöistä. Myönnämme myös, ettei tämä raportti 
kata muita vähemmistöjä (esim. sukupuoli-, LGBTQ+- ja 
vammaisvähemmistöjä). Aiomme laajentaa tulevia raporttejamme 
tällaisella aineistolla ja otamme mielellämme vastaan palautetta.



Kirjoituksia 
”nuorisojengeistä”

CASE STUDY 
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Vaikka sellaisilla julkaisuilla kuin esimerkiksi UMV, Suomen Uutiset, Kansalainen, 
Laiton lehti? ja PT-media on selkeä maahanmuuttovastainen agenda, valtamedian, 
kuten MTV:n ja valtion omistaman Ylen, tilanne on ristiriitainen. Myös Yle ja MTV 
käyttävät provosoivia kuvia ja otsikoita. Niiden uutisoinnista voi löytää kuvan 
poliisista uhkaavan veitsen tai pesäpallomailan vieressä. Myös huutavat jengiläiset, 
poliisiautot, kaaos ja vaara kehystävät aihetta.

KATUJENGIT RUOTSI

RIKOS RYÖSTÖT

KATUJENGIT KATUJENGIT

Onko ”nuorisojengien” väkivalta niin suuri yhteiskunnallinen ongelma Suomessa, että MTV:n on 
aiheellista turvautua provosoiviin kuviin, otsikoihin ja äänenpainoihin ongelman kehystämiseksi? 
Ovatko vähemmistöt helppoja kohteita median kiusattavaksi?

Lähde: MTV

Kirjoituksia ”nuorisojengeistä”
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Myös Yle käsittelee aihetta sensaationhakuisesti. Esimerkiksi A-studion talk 
show’ssa juontaja Marja Sannikka johdatteli ”nuorisojengi”-aiheeseen kuin 
rikostrilleriin: ”Teräasita, raakaa väkivaltaa, kostoja – suomalainen katujengi 
rikollisuus kasvaa huolestuttavaa vauhtia.” Harva ohjelma on kuitenkaan 
analysoinut aiheen käsittelyä mediassa. Ylen Viimeinen sana -keskusteluohjelma 
on yksi harvoista poikkeuksista. Siitäkin huolimatta ohjelman vieraat heikensivät 
sen uskottavuutta. Juontaja ei kysynyt MTV:n Tiina Palménilta, miksi MTV:n 
nettisivuilla näytettiin uhkaavia ja provosoivia kuvia ja otsikoita. Viimeisen sanan 
toisella vieraalla, poliisi Marko Forssilla, on kyseenalainen historia vähemmistöjen 
ja maahanmuuttajien suhteen. Sen lisäksi, että hän vitsaili romaneista rasistisesti 
julkisesti vuonna 2012, hän oli salaisen rasistisen Facebook-ryhmän ylläpitäjä. 
Long Playn paljastamaan ryhmään kuului arviolta 2 800 poliisia. Viimeinen 
sana -keskusteluohjelman ongelmana oli myös se, ettei paikalla ollut yhtään 
vähemmistöä.

Lähde: Ylen Viimeinen sana

mailto:https://areena.yle.fi/1-50949233?subject=
mailto:https://areena.yle.fi/1-50949233?subject=
mailto:https://www.migranttales.net/internet-policeman-marko-forss-criticized-by-deputy-ombudsman-for-spreading-stereotypes-of-the-roma/?subject=
mailto:https://www.longplay.fi/lyhyet/rasismi-rehottaa-poliisien-salaisessa-facebook-ryhmassa?subject=
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Toinen esimerkki siitä, miten media kehystää vähemmistöjä negatiivisesti, oli 
Ylen Jengien juuret -niminen juttu, jossa oli uhkaavia välkkyviä kuvia pelottavasta 
naamioituneesta henkilöstä. Vaikka jutussa pyrittiin antamaan monipuolinen kuva 
ongelmasta, kuvien käyttö pilasi jutun. Eräs Helsingin Sanomien juttu puolestaan 
käsitteli aihetta rap-musiikin kautta ja kysyi, onko Suomi samalla tiellä kuin Ruotsi. 
Jutussa kirjoitettiin yhteiskunnallisista epäkohdista, kuten nuorten tekemistä 
rikoksista, hyödyntäen kuvia, joihin oli liitetty erikoistehosteita.

Source: Yle

”Nuorisojengi”-narratiivi sai lisää vauhtia joulukuussa, kun presidentti Sauli Niinistö 
varoitti, että Suomi on nuorisoväkivallan suhteen samalla tiellä kuin Ruotsi. 
Tasavallan presidentin varoitus ei ainakaan vähentänyt kaikkien ei-valkoisten 
suomalaisnuorten epäoikeudenmukaista leimaamista.

Kirjoituksia ”nuorisojengeistä”

mailto:https://yle.fi/a/74-20008459?subject=
mailto:https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000009274303.html?subject=
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Opittua

• Aseta tarinat asiayhteyteen: ansaitsevatko arviolta 100–200
jengiin kuuluvaa nuorta nykyistä mediahuomiota?

• Toimittajien tulisi kysyä poliitikoilta, käyttävätkö he aihetta
houkutellakseen äänestäjiä vaalivuonna.

• Tiedotusvälineiden tulisi selventää, millaisesta nuorisoväkivallasta
ne raportoivat: Mikä on ikäryhmä? Ovatko kyseessä yksittäiset
nuoret vai rikollisjengit? Onko nuorisorikollisuus kasvussa vai
laskussa? Jos on, niin missä ikäryhmässä?

• Sen sijaan, että todetaan meidän olevan samalla tiellä kuin
Ruotsi, tulisi pohtia, mitä virheitä Ruotsi on tehnyt. Miten me
voimme välttää ne?

• Poliisiviranomaisten tulisi selventää, että ”jengeihin” kuuluvat
nuoret edustavat vain pientä osaa koko ryhmästä.

• Meidän pitäisi seurata Ruotsin esimerkkiä, lopettaa kokonaisten
ryhmien leimaaminen ja alkaa kutsua nuorisojoukkoja
rikollisjengeiksi.

• Vältä provosoivien kuvien ja otsikoiden käyttämistä jutuissa.

• Ota keskusteluun mukaan myös muita ääniä, kuten
vähemmistöyhteisöt.



Vartijaskandaali

CASE STUDY 
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Vartijaskandaali

Vartijaskandaali alkoi 27. joulukuuta, kun ilmoitettiin, että Avarnin vartijoita oli 
pidätetty liiallisen voimankäytön vuoksi. Tammikuun alussa erään naisen traaginen 
kuolema Securitaksen vartijoiden käsissä lisäsi öljyä liekkeihin. Media kuitenkin 
käsittelee aihetta eri tavalla kuin ”nuorisojengejä”. Vartijoita käsittelevissä jutuissa 
mainitaan harvoin laittomasta etnisestä profiloinnista tai profiloinnista yleensä. 
Suomen ensimmäinen kattava tutkimus etnisestä profiloinnista julkaistiin vuonna 
2018. Se toteaa, että etninen profilointi on poliisin, rajavartijoiden ja vartijoiden 
yleinen käytäntö. Yksikään media ei kuitenkaan maininnut etnistä profilointia 
jutuissaan.

Ylhäältä vasemmalta oikealle: Securitaksen turvamiehet pidättämässä Iso Omena 

-kauppakeskuksessa kuollutta naista (MTV). Nainen kuoli lauantaina 7. tammikuuta (Ilta-Sanomat).

Alhaalla: Avarn Securityn vartijat pahoinpitelemässä uhria (Helsingin Sanomat).

mailto:https://yle.fi/a/74-20010580?subject=
mailto:https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009313535.html?subject=
mailto:https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009313535.html?subject=
mailto:https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/15438-ethnic-profiling-remains-a-problem-in-finland-suggests-survey.html?subject=
mailto:https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/olivatko-nama-isossa-omenassa-kuolleen-uhrin-viimeiset-lauseet-poliisilta-odotetaan-nyt-tietoa-miksi-vartijat-paattivat-ottaa-naisen-kiinni/8613970%23gs.p6c4bi?subject=
mailto:https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/olivatko-nama-isossa-omenassa-kuolleen-uhrin-viimeiset-lauseet-poliisilta-odotetaan-nyt-tietoa-miksi-vartijat-paattivat-ottaa-naisen-kiinni/8613970%23gs.p6c4bi?subject=
mailto:https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009297716.html?subject=
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Tuoreen skandaalin synnytti se, että FS Securityn johtaja julkaisi TikTokissa videon, 
jossa esitti olevansa romaniyhteisön jäsen myymälävarkaissa. Videon julkaiseminen 
viittaa siihen, että etninen profilointi on vartiointialalla yleisempää kuin luullaan. 
Ilta-Sanomat ei paljastanut yrityksen tai kyseisen pääjohtajan nimeä.

Smk:n jäsen Leif Hagert kirjoitti tapauksesta Helsingin Sanomille:

“On yhteinen asiamme huolehtia, että vähemmistöihin kuuluvilla 
on oikeus turvalliseen tilaan sosiaalisessa mediassa ja julkisissa 
tiloissa. Toivomme, että vartijoiden romaneihin kohdistuvat 
erityistoimenpiteet lopetettaisiin ja romaneja kohdeltaisiin kuten 
muitakin ihmisiä”

mailto:https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009409809.html?subject=
mailto:https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009416586.html?subject=
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Opittua

• Vaikka tiedotusvälineet ovat käsitelleet asiaa laajasti, uhreihin
kiinnitetyn huomion puute herättää kysymyksiä. Monissa
sosiaalisessa mediassa ja verkkojulkaisuissa julkaistuissa
tarinoissa on mukana etnisen profiloinnin uhreja, mutta
tiedotusvälineet eivät ole käsitelleet tätä näkökohtaa riittävästi.

• Vain yhdessä Helsingin Sanomien jutussa käsitellään
nimenomaan romanivähemmistöä. Ilta-Sanomien jutussa
mainitaan ulkomaalaistaustainen henkilö. Iltalehden siteeraama
nimetön vartija kuvaa kuitenkin alalla laajalle levinnyttä
väkivallan ja rasismin kulttuuria.

• Median raportointia voisi parantaa lisäämällä tutkivaa
journalismia, joka keskittyy myös etniseen profilointiin ja
syrjintään.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009315763.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009296486.html
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7d948792-c9b3-4588-90ff-943b058b072f
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Raporttimme on paljastanut tiedotusvälineiden roolin vähemmistöjä koskevan 
julkisen keskustelun muokkaajana. On pettymys, ettei mikään media ole 
kyseenalaistanut tarpeeksi voimakkaasti sitä, miten poliitikot käyttävät hyväkseen 
”nuorisojengi”-aihetta, ja pohtinut, onko sillä yhteyksiä Ruotsin ja Suomen 
eduskuntavaaleihin.  

Lisäksi ”nuorisojengitapaus” on paljastanut, miten media, poliisi ja poliitikot yhdessä 
levittävät tietynlaista tarinaa marginaaliryhmistä. Kullekin kolmesta tahosta 
vähemmistöjä koskevien tarinoiden hyödyntämisestä on omanlaistaan etua:

· Tiedotusvälineet saavat katsojia ja mainostuloja.
· Poliisi voi saada lisää rahoitusta rikollisuuden torjuntaan.
· Poliitikot vetoavat äänestäjiin.

Uutistoimituksen monipuolistaminen on tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta sitä 
ei pidä pitää taikaluotina. Helsingin Sanomien 130-vuotisjuhlavuotta juhlistavassa 
artikkelissa vuonna 2019 oli kuva pääosin ”valkoisesta” uutistoimistosta. 
Tilastokeskuksen mukaan, vuonna 2021 jo 17,3 prosenttia helsinkiläisistä puhui 
äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Vastaava luku Espoossa oli 
20,1 prosenttia ja Vantaalla 23,0 prosenttia. 

Eräs suomalaisen median edustaja ilmaisi hiljattain turhautuneisuutensa siihen, 
että vähemmistöyhteisöt tukeutuvat enemmän sosiaaliseen mediaan kuin 
perinteiseen mediaan. Vaikka tiedotusvälineillä on tärkeä rooli vähemmistöjen 
kansalaisoikeuksien ja demokratian puolustamisessa, liian monet vähemmistöt 
eivät luota tiedotusvälineisiin. Tällaisen uskottavuuskuilun ymmärtäminen on 
ratkaisevan tärkeää, jos haluamme ottaa kulttuurisesti ja etnisesti monimuotoisten 
yhteisöjemme jäsenet tasavertaisiksi yhteiskuntamme jäseniksi.

Johtopäätökset

Suomella on kaikki resurssit ja yhteiskunnallinen tietotaito, joita 
tarvitaan, jotta voidaan ryhtyä toimiin näiden yhteisöjen kanssa, 
kuunnella heidän huolenaiheitaan ja tarjota tarkkaa ja osallistavaa 
raportointia heidän luottamuksensa saavuttamiseksi.

Toivomme voivamme toimia kohtuullisen oikeudenmukaisuuden lähteenä 
tässä tärkeässä prosessissa, erityisesti kulttuurisesti ja etnisesti monimuotoisten 
yhteisöjemme äänenä.

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006308542.html
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