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Johdanto ja kiitokset

WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan erityisesti työelämän tasa-arvokysymyksiä ja pyritään selvittämään 
intersektionaalista näkökulmaa hyödyntäen moninaisten ihmisten asemaa työelämässä (Yhteiskunnallisesti 
ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot 
Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman rahoit-
tama (2015–2020, hankenumero 292883). Hankkeessa on mukana tutkijoita kolmesta yliopistosta: Helsingin yli-
opisto (Sukupuolentutkimus ja Ruralia-instituutti), Jyväskylän yliopisto (Kauppakorkeakoulu) ja Hanken Svenska 
Handelshögskolan (Johtamisen ja organisaation laitos). 

Tämän raportin ja siihen liittyvän aineiston tuotantoon osallistui tutkijoita kaikista hankkeessa mukana ole-
vista organisaatoista. Media-aineiston keruuta ohjasi vanhempi tutkija Jukka Lehtonen ja häntä on avustanut 
harjoittelijana ja tutkimusavustajana toiminut tohtorikoulutettava Henri Hyvönen Helsingin yliopistosta (suku-
puolentutkimus). Aineiston keruuseen ja raportin tekoon osallistuivat heidän lisäkseen hankkeen johtaja Marjut 
Jyrkinen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa, tutkijat Merja Lähdesmäki ja Timo Suutari 
Ruralia-instituutista, apulaisprofessori Charlotta Niemistö Hanken Svenska Handelshögskolanista sekä tutkijat 
Emilia Kangas ja Suvi Heikkinen Jyväkylän yliopistosta. 

Tässä raportissa kuvataan ja analysoidaan aineistoa, joka kerättiin vuoden 2016 tammi- ja huhtikuun välisenä 
aikana seuraavista suomalaisista medioista: Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, 
Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous ja YLE:n verkkouutissivut. Näistä medioista 
kerättiin 1.1.–30.4.2016 välisenä aikana 2555 jutun media-aineisto.

Tämän raportin tarkoitus on tarjota tietoa siitä, millainen kerätty media-aineisto on, jotta aineistoa olisi helpompi 
hyödyntää laadullisessa analyysissa. Aineisto on tallennettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja se on siten 
laajemman tutkijayhteisön käytössä. Raportissa annetaan ohjeita ja ideoita aineiston jatkokäyttöön. 

Raportin toinen tehtävä on antaa yleiskuvaus WeAll-hankkeen keskeisten teemojen esiintymisestä mediassa. 
Raportista saa käsityksen siitä, miten tietyistä työelämän ja koulutuksen kannalta keskeisistä aihealueista tarjo-
taan tietoa mediassa. Raportti on siten paitsi aineistonkuvaus myös alustava analyysi.

Raportin kolmas tehtävä on kuvata media-aineiston keruuta. Raporttiin voivat viitata tutkijat, jotka hyödyntävät 
aineistoa omissa laadullisissa analyyseissaan. Siinä pohditaan keruuseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä ku-
vataan aineistoa myös kriittisesti.

Raportti rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa kerrotaan aineistonkeruuprosessista. Toisessa osassa 
kuvataan aineistoa ja tehdään alustavaa analyysia määrällisten tulosten perusteella. Kolmannessa osassa annetaan 
ohjeita ja ideoita aineiston jatkokäyttöön.

Kiitän aineiston keruuseen ja analysointiin osallistuneita tutkijoita sekä kaikkia niitä, jotka ovat kommentoinnil-
laan ja tuellaan auttaneet aineiston keruussa ja raportoinnissa. Näitä ovat muun muassa WeAll-hankkeen tutkijat 
professori Anna-Maija Lämsä, professori Sami Kurki, tutkija Annamari Tuori, tutkija Tytti Steel ja tutkimuskoor-
dinaattori Mira Karjalainen. Kiitän raportin taittajaa Hanna Siiraa ja Hankenin julkaisusarjan toimittajaa Barbara 
Cavoniusta sekä julkaisusarjan puolesta raportin arvioinutta professori Tuomo Takalaa. Kiitän yhteistyöstä myös 
Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa ja raportin julkaissutta Hanken Svenska Handelshögskolania.

Helsingissä 8.3.2017
Jukka Lehtonen

http://weallfinland.fi


7

KIRJOITTAJAT

SUVI HEIKKINEN post-doc tutkija, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

HENRI HYVÖNEN tohtorikoulutettava, Sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto

MARJUT JYRKINEN työelämän tasa-arvon tutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen apulaisprofessori, 

Sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto

JUKKA LEHTONEN vanhempi tutkija, Sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto

EMILIA KANGAS tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

MERJA LÄHDESMÄKI vanhempi tutkija, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto

CHARLOTTA NIEMISTÖ post-doc tutkija, Hanken Svenska Handelshögskolan

TIMO SUUTARI tohtorikoulutettava, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto



8

TIIVISTELMÄ

Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset 
mediassa

WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan työelämän tasa-arvokysymyksiä ja pyritään selvittämään 
intersektionaalista näkökulmaa hyödyntäen moninaisten ihmisten asemaa työelämässä (Yhteiskunnallisesti 
ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot 
Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman 
rahoittama (2015–2020, hankenumero 292883). WeAll-hankkeen kahdeksan tutkijaa kokosi laajan media-aineiston 
(2555 artikkelia) kahdeksasta mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n 
verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). Tässä raportissa kuvataan, miten 
aineisto kerättiin ja millaista aineisto on sekä miten sitä voi hyödyntää jatkossa laadullisissa tutkimuksissa. Aineistoa 
kerättiin WeAll-hankkeen näkökulmasta merkityksellisistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä työelämä- 
ja koulutusteemoista. Näiden teemojen osalta tallennettiin tietoja artikkeleissa esiintyvistä eronteoista, jotka on 
mainittu yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolainsäädännössä tai ovat muuten merkittäviä, kuten sosioekonomiset ja 
alueelliset erot. Lisäksi tallennettiin tietoja esimerkiksi kuvituksesta, tekstien kirjoittajien sukupuolesta, teksteissä 
esiintyvistä toimijoista ja juttutyypeistä. Tallennustietoja analysoimalla voi paitsi esittää alustavaa analyysia siitä, 
miten työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksiä käsitellään suomalaisessa mediassa, myös koota mielekkään 
aineiston jatkotutkimusta ajatellen. Media-aineiston alustava määrällinen analyysi osoittaa, että median työelämän 
ja koulutuksen tasa-arvokysymysten käsittely vaihtelee medioittain ja sisältää monia sukupuolittuneita ja muihin 
eroihin liittyviä piirteitä. Median työelämä- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat 
usein esillä, kun taas monia vähemmistöryhmiä käsiteltiin niissä harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmistö 
oli naisia, työelämää ja koulutusta käsittelevissä jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan vähemmistöjen 
esiintyminen kuvituksessa oli vähäistä. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu näkyi juttujen 
kuvituksessa sekä nais- ja miestoimittajien aihevalinnoissa. Tyypillisiä hahmoja työelämäaiheiden kuvituksessa 
olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja miestutkijat. Naiset kirjoittivat selvästi miehiä useammin esimerkiksi 
perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä ”tavallisista ihmisistä”, kun miehille suhteellisen tyypillisiä aiheita olivat 
asevelvollisuus, etuudet ja johtajat. 

AVAINSANAT: media, työelämä, koulutus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sukupuoli, erot, intersektionaalisuus

http://weallfinland.fi
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SAMMANDRAG

Mediernas hantering av jämställdhetsfrågor inom 
arbetsliv och utbildning

Forskningsprojektet WeAll analyserar jämställdhetsfrågor inom arbetslivet och strävar efter att belysa den inter-
sektionella aspekten genom att ta fasta på många olika slags människors situation inom arbetslivet (Ett framtida 
socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv: politik och handling, jämlikhet och intersektionella skillnader i Finland, 
weallfinland.fi). Forskningskonsortiet WeAll är finansierat av Rådet för strategisk forskning vid Finlands 
Akademi (2015–2020, projektnummer 292883). Åtta forskare vid WeAll-projektet samlade en stor mängd material 
(2555 artiklar) från åtta olika medier (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE-nyheter 
på nätet, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). Rapporten redogör för hur materialet 
samlades och vad materialet består av, och hur man i fortsättningen kan dra nytta av det i kvalitativa undersök-
ningar. Det samlade materialet rör ämnesområdet jämställdhet och likabehandling inom arbetsliv och utbildning 
som ur WeAll-projektets synpunkt är ett betydande temaområde.  Sedan lagrades informationen från berörda 
artiklar avseende åtskillnader föreskrivna i lag om likabehandling och i lag om jämställdhet, eller avseende andra 
väsentliga åtskillnader såsom socioekonomiska och regionala skillnader. Dessutom lagrades data beträffande 
bildval, kön på artikelförfattarna samt personer och ämnen som förekom i texterna. Genom att analysera de 
samlade data kan man förutom att presentera en preliminär analys om hur jämställdhetsfrågor inom arbetsliv 
och utbildning behandlas i finska medier även lagra viktiga data med tanke på fortsatt forskning. Den prelimi-
nära kvantitativa analysen av mediematerialet visar att behandling av jämställdhetsfrågor inom arbetsliv och 
utbildning varierar beroende på media och innehåller flera inslag av könsskillnader och andra åtskillnader. Vad 
gäller artiklar om arbetsliv och utbildning var de socioekonomiska skillnaderna särskilt ofta framträdande men 
vad gäller många minoritetsgrupper berördes dessa sällan. Trots att majoriteten av artikelförfattarna var kvinnor 
förekom ofta bilder på män i artiklar som handlade om arbetsliv och utbildning. Däremot var bilder på minoriteter 
i minsta laget. I samhället så vanligt förekommande könsindelning kom fram även vid bildval i artiklar skrivna av 
både kvinnliga och manliga journalister. Centrala personer på artikelbilder med arbetslivet som tema var ledande 
manliga politiker, manliga chefer och manliga forskare. Kvinnliga journalister skrev klart oftare än manliga kol-
legor om hur man får familj och arbete att gå ihop samt om ”vanliga människor” när det för manliga journalister 
relativt typiska teman var värnplikt, förmåner och ledare. 

NYCKELORD: media, arbetsliv, utbildning, jämställdhet, likabehandling, kön, skillnader, intersektionalitet

http://weallfinland.fi
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ABSTRACT

Workplace and educational equality issues in the 
media

The purpose of  the WeAll research project is to analyse equality at work and to identify the position of  diverse 
people in the workplace through an intersectional lens (Social and Economic Sustainability of  Future Working 
life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland, weallfinland.fi). The project is funded by the Strategic 
Research Council (SRC) at the Academy of  Finland (2015–2020, project number 292883). Eight members of  the 
WeAll research team collected an extensive pool of  material (2,555 articles) from eight media outlets (Helsingin 
Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Yle News website, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, 
Ilkka, Tekniikka&Talous). This report describes the material, how it was collected, and how it can be later used 
in qualitative research. The collected material deals with equality and equity at work and in education in a way 
that is relevant from the WeAll project’s point of  view. The research team combed the articles for occurrences 
of  differentiation with regard to those mentioned in equality legislation or that are otherwise significant, such 
as socio-economic and regional differences. The team also collected data on, for example, the images used to 
illustrate the articles, the writer’s gender, the actors represented in the texts, and article types. Analysing the data 
provides not only a preliminary view of  how equality issues related to working life and education are handled in 
the Finnish media but also a meaningful pool of  material for further research. A preliminary quantitative analysis 
of  the material indicates that the way the media handles equality issues related to working life and education 
varies from one media outlet to another and contains several characteristics related to gender and other types 
of  differentiation. Socio-economic differences, in particular, featured often in articles about working life and 
education, whereas many minority groups were rarely mentioned. Even though the majority of  the writers were 
women, articles about working life and education were more often illustrated with images of  men. Minorities, on 
the other hand, seldom featured in the illustrations. The gender division prevalent in the society could be seen in 
the way the articles were illustrated and in the topics women and men chose to write about. Persons most often 
used to illustrate articles about working life included prominent male politicians, leaders, and scholars. Women 
wrote considerably more often about, for example, work–family balance and “ordinary people” than men, while 
relatively typical topics for men were military service, benefits, and leadership. 

KEYWORDS: media, working life, education, equality, equity, gender, differences, intersectionality

http://weallfinland.fi
http://www.aka.fi/en/about-us/SRC/
http://www.aka.fi/en/about-us/SRC/
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OSA 1 Media-aineiston keruuprosessi

Hankkeen tausta ja keruuprosessin kulku

WeAll-hankkeessa tutkitaan, millaiset tekijät tukevat ja toisaalta rajoittavat erilaisten ihmisten toimintaa ja 
mahdollisuuksia työelämässä. Väestörakenteen muutokset, alueelliset erot, työn ja yksityiselämän yhdistäminen 
sekä organisaatioiden ja johtamisen käytännöt vaikuttavat näihin mahdollisuuksiin. Hankkeessa tarkastellaan 
työelämää iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman, etnisyyden, seksuaalisuuden ja asuinpaikan näkökulmista. Siinä 
tuotetaan tutkimustietoa työelämän tasa-arvoa ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon vuoro-
puhelussa hankkeen sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tutkijat osallistuvat tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta koskevaan organisaatiotasoiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän näkökulmasta 
koskien erityisesti hoivavastuita, työurien pidentämistä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista, joustavia työjärjes-
telyitä, työllistymistä sekä moninaisten ihmisten pääsyä työelämään. Lisäksi osallistutaan keskusteluun kestäväs-
tä johtajuudesta, joka tukee työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisätietoa hankkeesta löytyy muun muassa sen 
kotisivuilta (weallfinland.f i) ja facebookista (facebook.com/WeAllFinland).

Hankkeessa työskentelee kolme tutkimustiimiä: muuttuvat hoivavastuut ja työ-perhesuhteet, sosiaalinen ja inhi-
millinen kestävyys työorganisaatioissa sekä moninaisten ihmisten pääsy työelämään. Kussakin tiimissä on kolme 
tutkimusteemaa, jotka täsmentävät ongelmanasettelua. Hankkeeseen osallistuvien tutkijoiden tutkimushankkeet 
ja –interessit sijoittuvat useampaan teemakokonaisuuteen, joten tutkimustiimien ja niiden teemojen välillä on 
vuorovaikutusta. 

Taulukko 1. WeAll-konsortion tutkimustiimit ja niiden teemat

TIIMI 1: Muuttuvat 
hoivavastuut ja  
työ-perhesuhteet

TIIMI 2: Sosiaalinen ja 
inhimillinen kestävyys 
työorganisaatioissa

TIIMI 3: Moninaisten ihmisten 
pääsy työelämään 

A. Muuttuva vanhemmuus ja työ-
elämä

A. Työn ja muun elämän välisten 
rajojen kestävä johtaminen

A. Positiivinen kierre työelämään 

B. Organisatoriset mahdollisuudet 
ja rajoitteet, sosiaalietuudet ja työ-
perhesuhde

B. Työssä jaksaminen, ikä ja epätasa-
arvoisuudet 

B. Työ, ura ja moninaisuus: nuorten 
näkökulma 

C. Maahanmuuttajat työvoimana 
maaseudun pk-yrityksissä

C. Monimuotoisuus, epätasa-arvoi-
suudet ja hiljaisuus

C. Normit, diskurssit ja politiikat 
koulutuksen, tutkimuksen ja 
(sosiaalisen) median teksteissä

TIIMI 1: MUUTTUVAT HOIVAVASTUUT JA TYÖ-PERHESUHTEET
Tämän tiimin tarkoituksena on tuottaa tietoa naisten urakehityksen sekä naisten ja maahanmuuttajien toi-
mintamahdollisuuksien edistämiseen työelämässä. Lisäksi tuotetaan tietoa, joka tukee työssä käyvien miesten 
mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe-elämä. Tiimissä keskitytään pääasiassa työ-perhesuhteeseen uran alku-
vaiheessa olevien naisten sekä eri-ikäisten ja eri asemassa olevien isien kannalta. Tutkimus kohdistuu kolmeen 
pääteemaan. Ensimmäisessä teemassa selvitetään vanhemmuuden ja työn suhdetta. Toinen teema tarkastelee 
työ- ja perhepolitiikoiden ja käytäntöjen juurtumista organisaatioissa sekä niiden suhdetta sosiaalietuuksiin. 
Kolmas teema keskittyy maahanmuuttajien mahdollisuuksiin ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen maaseudun 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 

http://www.weallfinland.fi
https://www.facebook.com/WeAllFinland/
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TIIMI 2 : SOSIAALINEN JA INHIMILLINEN KESTÄVYYS TYÖORGANISAATIOISSA 
Tämän tiimin tarkoituksena on tuottaa tietoa työkyvyn ylläpitämiseen, työurien pidentämiseen ja työelämän 
tasa-arvoon, ja se keskittyy työn ja muun elämän rajojen hämärtymiseen ja työssä jaksamiseen 24/7-taloudessa. 
Tiimissä tarkastellaan työn ja muun elämän rajoihin liittyvää johtamista, organisaatiokäytäntöjä sekä sitä, miten 
työn ja muun elämän välisistä rajoista puhutaan ja ei puhuta työelämässä. Aihetta selvitetään erityisesti iän, su-
kupuolen ja aseman kannalta. Tiimi tarkastelee kolmea pääteemaa. Ensimmäinen pääteema käsittelee kestävän 
johtamisen mahdollisuuksia työn ja muun elämän välisten rajojen hallinnassa. Toisessa teemassa tarkastellaan 
työssä jaksamista, ikää ja osaamista sekä niihin liittyvää eriarvoistumista. Kolmas teema keskittyy työn ja muun 
elämän rajoja koskeviin hiljaisuuksiin painopisteenä eri ryhmien väliset epätasa-arvoisuudet.

TIIMI 3 : MONINAISTEN IHMISTEN PÄÄSY TYÖELÄMÄÄN
Tässä tiimissä tutkitaan haavoittuvassa asemassa ja vähemmistössä olevien ihmisten pääsyä työelämään sekä ke-
hitetään keinoja edistää heidän asemaansa. Erityisenä tarkastelukohteena ovat yli 50-vuotiaat, maahanmuuttajat ja 
ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret sekä heidän kokemuksensa koulutusjärjestelmästä, koulutus- ja uravalinnoista 
ja työelämän aloittamisesta. Ensimmäinen teema selvittää yli 50-vuotiaiden sekä maahanmuuttajien työllisty-
mistä ja etsii keinoja työllistymisen esteiden purkamiseen. Toinen teema analysoi työelämään ja uravalintoihin 
liittyviä kysymyksiä erityisesti nuorten moninaisuuden näkökulmasta. Kolmas teema selvittää keskustelutapoja, 
joita työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta rakentuu erilaisilla merkityksellisillä areenoilla, kuten ope-
tussuunnitelmissa ja oppikirjoissa, tiedotusvälineissä ja (sosiaalisessa) mediassa. 

Hankkeen kolmannen teemaosion ”Moninaisten ihmisten pääsy työelämään” yhtenä tutkimuksellisena tavoitteena 
on tutkia työelämään ja koulutukseen liittyviä keskustelutapoja, joita mediassa ja muilla foorumeilla (esimerkiksi 
sidosryhmien verkkosivuilla, opetussuunnitelmadokumenteissa ja oppikirjoissa sekä tutkimuskyselyissä) rakenne-
taan ja tuotetaan. Tässä erityisenä ideana on tarkastella erilaisia erontekoja ja niiden risteävyyksiä (intersektionaa-
lisuus) sekä normeja. Vastuuhenkilönä tässä osiossa on Jukka Lehtonen. 

Lehtonen suunnitteli tekevänsä aluksi itsenäisen media-aineistoon liittyvän aineistonkeruun ja tutkimuksen. Hän 
ideoi keruun joulukuussa 2015 ja aloitti keruun tammikuussa kolmen median osalta (Helsingin Sanomat, Turun 
Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus). Näiden kolmen median osuus kaikista kerätyistä teksteistä on 66 prosenttia. 
Lehtosen tutkimusintressit vaikuttivat siihen, että aineistoa kerättiin myös koulutusteemoista eikä pelkästään 
työelämän aiheista, jotka ovat hankkeessa muuten keskeisempiä. 

Hankkeen tutkijatapaamisessa tammikuussa 2016 Seinäjoella Ruralia-instituutissa Lehtonen kertoi keruusuunni-
telmasta muille tutkijoille. He ideoivat keruuseen liittyvää kyselypohjaa ja koko keruusuunnitelmaa sekä osoittivat 
kiinnostuksensa osallistua media-aineiston keruuseen. Muiden media-aineistojen osalta keruu käynnistyi maalis-
kuun alussa (Hufvudstadsbladet/Marjut Jyrkinen, Kainuun Sanomat/Suvi Heikkinen, Ilkka/Emilia Kangas, Merja 
Lähdesmäki ja Timo Suutari, Tekniikka&Talous/Charlotta Niemistö, YLE:n verkkouutissivut/Henri Hyvönen). 
Lehtonen kokosi ohjeet aineiston kerääjille. Ohjeita täydennettiin aineistonkeruun aikana, kun huomattiin tarve 
tarkentaviin ohjeistuksiin. Keruusta myös keskusteltiin ja annettiin lisäohjeistusta tarpeen mukaan sähköpostitse 
ja suullisesti.

Helmikuun lopussa hankkeeseen palkattiin harjoittelija, jolla oli keskeinen rooli media-aineiston keruuprosessissa. 
Harjoittelijaksi valittiin Henri Hyvönen. Hän osallistui media-aineiston keruussa tarvittavan kyselypohjan tekni-
seen toteutukseen ja aineistonkeruuseen monin tavoin. Lehtosen suunnittelema ja muiden tutkijoiden kommentoi-
ma kyselypohja sijoitettiin internetiin (Helsingin yliopiston E-lomakeohjelma, johon pääsi käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla), johon tutkijat tallensivat tiedot jokaisesta kerätystä artikkelista eli jutusta. Näiden tietojen keruu oli 
välttämätöntä, jotta laajan aineiston jatkokäyttö olisi mahdollista ja jotta saataisiin määrällistä tietoa aineiston ku-
vausta ja analyysia varten. Kyselypohja toimi samalla myös mallina siitä, mitä aineistoa medioista oli syytä kerätä. 
Hyvönen tallensi tietoja kyselypohjaan paitsi YLE:n verkkouutissivuilta valitsemistaan jutuista myös Lehtosen 
valitsemista lehtileikkeistä kolmesta muusta mediasta (eli 81 % kaikista tallennuksista). Lisäksi hän tarkasti ja 
korjasi tarpeen mukaan muiden tutkijoiden tallennustietoja, ja myös neuvoi keruuprosessissa muita tutkijoita. 



13

Aineistonkeruun alussa tavoitteet oli asetettu keruun osalta toteutunutta laajemmiksi. Lehtosen oli tarkoitus ke-
rätä lehtiaineistoa kolmesta mediasta huomattavasti pidemmän jakson – aluksi jopa koko vuodelta 2016, lopulta 
kesäkuun loppuun asti. Muista julkaisuista kerättäviä aineistoja oli tarkoitus koota kolmen kuukauden ajalta (maa-
lis-toukokuussa), mutta päätettiin, että keruu päättyy huhtikuun 2016 loppuun kaikkien medioiden osalta. Lisäksi 
WeAll-hankkeen tutkijat ideoivat keräävänsä useista muista medioista lehtijuttuja. Suunnitelmissa oli keruukoh-
teina seuraavat mediat: Kaleva, Keskisuomalainen, Kauppalehti, Vasabladet ja Aamulehti. Kalevan lehtijuttujen 
keruu aloitettiinkin, mutta tietoja niistä ei tallennettu. Keruun käynnistyttyä selvisi, että se on erittäin paljon 
aikaa ja energiaa kuluttavaa, ja monilla tutkijoilla oli samanaikaisesti paljon muita tehtäviä hoidettavanaan. Mediat 
rajautuivat täten suppeammaksi kuin alussa oli ideoitu. Yhtenä syynä aineistonkeruun päättämiseen suunniteltua 
aikaisemmin ja suppeampaan mediajoukkoon oli se, että aineistoa kasaantui suurin määrin jo tehdyllä rajauksella 
ja että se oli sisällöllisesti varsin moninaista. 

Aineistoa keränneet tutkijat tallensivat keräämistään jutuista tiedot salasanalla suojattuun verkkokyselyyn. He 
koodasivat jokaisen jutun ja ottivat lehtijutusta sekä paperisen kopion että sähköisen tallennusversion. Kyselypohjan 
tiedoissa, sähköisessä ja paperisessa arkistokappaleessa on sama koodi, joka muodostettiin siten, että ensin merkit-
tiin leikkeen järjestysnumero lehdittäin, sitten lehden tunnusmerkki ja lopuksi päivämäärä (esimerkiksi Helsingin 
Sanomien ensimmäinen juttu merkittiin koodilla 1HS0101). Lehtosen ohjauksessa harjoittelijana toiminut 
Hyvönen ideoi ja toteutti hankkeen yhteisen sähköisen ja paperisen media-aineiston arkistoinnin kevään ja kesän 
2016 aikana. Kaikista medialeikkeistä löytyy paperinen versio lehdittäin aikajärjestyksessä mapitettuna Helsingin 
yliopiston WeAll-hankkeen arkistosta. Sähköinen arkisto sijaitsee selainpohjaisella Google Drive -alustalla, johon 
hankkeen tutkijat pääsevät yhteisellä tunnuksella ja salasanalla. Siellä sähköiset tiedostot – jokainen lehtijuttu 
omana tiedostonaan – on jaoteltu lehdittäin järjestysnumeron mukaiseen järjestykseen. Hyvönen tarkisti ja muok-
kasi tarpeen mukaan koodeja ja yhdisti lehtileikkeitä ohjeita vastaaviksi. Kiireen ja aineistonkeruun moninaisuuden 
takia juttujen koodauksessa ja juttujen arkistoinnissa on ollut erilaisia käytäntöjä, joita on pyritty osin jälkikäteen 
tarkentamaan ja korjaamaan epätarkkuuksia. Kerääjät saattoivat merkitä vahingossa saman koodin useampaan 
juttuun tai jättää välistä järjestysnumeroita käyttämättä. Kerääjä saattoi tallentaa tietoa saman jutun eri sivuilla 
olevista kohdista omina kokonaisuuksinaan, mutta nämä on muokattu muotoon, jossa juttukokonaisuus on yhden 
koodin alla. Koko media-aineisto on tallennettu keväällä 2017 Yhteyskuntatieteelliseen tietoarkistoon (fsd.uta.
fi). Sieltä aineiston saa jatkokäyttöön vapaasti 30.6.2018 lähtien (tätä ennen tulee pyytää lupa WeAll-hankkeelta).

Keruun jälkeen Lehtonen lähetti kaikille aineiston kerääjille keruuseen liittyvistä teemoista palautekyselyn, johon 
he vastasivat. Hän piti itse tutkimuspäiväkirjaa oman aineistonkeruun aikana (1.1–30.4.) ja oli suositellut tätä myös 
muille. Hyvönen keräsi lähinnä määrällistä tietoa tekemistään töistä omana keruujaksonaan (1.3.–30.4.). Muut 
eivät ehtineet pitämään tutkimuspäiväkirjaa. He arvioivat sen sijaan keruuprosessia kyselyn vastauksissa, joita 
analysoidaan erikseen myöhemmässä luvussa.

Tämän raportin alustavan käsikirjoituksen on kirjoittanut Lehtonen ja siinä häntä on avustanut erityisesti Hyvönen, 
joka on Lehtosen ohjauksessa koostanut raportin taulukot. Koko kirjoitusprosessin ajan muut kirjoittajat ovat 
kommentoineet tai ideoineet tekstiä ja raportin sisältöä. Lehtonen ja Hyvönen ovat esittäneet alustavan analyysin 
tuloksia kotimaisissa tutkimuskonferensseissa (Työelämäntutkimuksen, Sosiaalipolitiikan ja Kasvatustieteen päi-
vät vuonna 2016) ja saaneet työryhmäesityksiinsä palautetta, joka on otettu huomioon raportissa.
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Aineiston rajaukseen liittyviä asioita

Mediat, joista juttuja kerättiin, valittiin kolmesta syystä. Yhtenä perusteena käytettiin median levikkiä, toisena 
median saavutettavuutta ja helppoutta tutkimuskeruun kannalta ja kolmantena aineiston rakentumista monipuo-
liseksi. Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Turun Sanomat ovat kaikki kymmenen suurimman median 
joukossa1. Myös YLE:n verkkosivujen uutiset ovat hyvin luettuja. Ne oli helppo saada analysoitavaksi netin kautta. 
Osa medioista oli sellaisia, että niistä tietoa kerännyt tutkija asui lehden päälevikkialueella tai lehti oli jo entuu-
destaan tuttu, eikä siten vaatinut suurta kynnystä etsiä lehdestä juttuja. Monipuolisuutta aineistoon saatiin otta-
malla mukaan sekä suurimpien kaupunkien että maakuntien ja maaseutualueiden medioita (Helsingin Sanomat, 
Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Ilkka, Kainuun Sanomat) ja valitsemalla mukaan kielivähemmistön lehti 
(Hufvudstadsbladet) ja työelämän erikoislehti (Tekniikka&Talous). YLE:n verkkosivut edustivat julkista mediaa, 
kun muut olivat yksityisessä omistuksessa. Aineistosta muodostui varsin monipuolinen kokonaisuus, vaikka sisäl-
lyttämällä useampia medioita keruukohteiksi olisi voitu rakentaa vieläkin moninaisempi kuva mediakeskustelusta.

Aineistoa päätettiin koota erityisesti aiheista, jotka ovat keskeisiä WeAll-tutkimushankkeessa (ks. Liite 1). 
Tarkoitus on ollut koota aineisto, joka tukisi muuta tutkimusta ja asettuisi hedelmälliseen vuoropuheluun muun-
laisen hankkeessa tuotetun aineiston ja tehdyn analyysin kanssa. Tämän vuoksi aiheiksi valittiin useita keskeisiä 
työelämän ja koulutuksen teemoja, joista tiedettiin jo hankkeen alkuvaiheessa tehtävän tutkimusta.

Kerättäviä aihekokonaisuuksia olivat seuraavat:
a  työn ja perheen yhteensovittaminen
b  työn ja vapaa-ajan rajat
c  johtajuus työelämässä
d  työssä jaksaminen/väsyminen/masennus
e  kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä
f  syrjintä työelämässä
g  etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.)
h  työttömyys
i  työelämään pääsy ja siellä pysyminen
j  ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat
k  työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
l  koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

m  työelämän segregaatio
n  koulutuksen segregaatio
o  vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä
p  vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa
q  asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset
r  muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe

Kerätyissä jutuissa esiintyy siis yksi tai useampi edellisistä aiheista. Aiheista keskusteltiin tammikuussa 2016 
pidetyssä tutkijatapaamisessa ja niistä neuvoteltiin myös keruuprosessin aikana. Yksittäiset tutkijat sisällyttivät 
keskenään hieman eri tavoin juttuja aineistoon ja tulkitsivat omalla tavallaan aiheita. Kunkin aiheen kohdalla pyy-
dettiin mainitsemaan, onko aihe pää- vai sivuteema jutussa. Juttujen keruu ei siis ollut teknistä, kuten esimerkiksi 
sanahakuun pohjautuvassa menetelmässä, vaan tutkijat keräsivät juttuja osin sen perusteella, miten näkivät niiden 

1 Medioiden levikkitiedoista löytyy tietoa MediaAuditFinlandin sivuilta sekä  
Tnsmetric-sivuilta. Tietoa lehtien lukijamääristä: http://mediaauditfinland.fi /wpcontent/uploads/2016/09/

KMTS15K16_Lukijam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t_ ja_kokonaistavoittavuudet.pdf, 
Levikkitiedot (eli montako kappaletta kyseistä lehteä painetaan):  
http://mediaauditfinland.fi /wp-content/uploads/2016/06/LTtilasto2015.pdf, 
Tilastoja verkkopalveluista: http://tnsmetrix.tns-gallup.fi /public/.

http://mediaauditfinland.fi/wpcontent/uploads/2016/09/KMTS15K16_Lukijam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t_ja_kokonaistavoittavuudet.pdf
http://mediaauditfinland.fi/wpcontent/uploads/2016/09/KMTS15K16_Lukijam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t_ja_kokonaistavoittavuudet.pdf
http://mediaauditfinland.fi/wp-content/uploads/2016/06/LTtilasto2015.pdf
http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/
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sopivan aineistokokonaisuuteen. Sanahakuun perustuva menetelmä olisi jättänyt aineistosta pois useita nyt kerät-
tyjä juttuja. Tällöin esimerkiksi se, että jutussa mainittiin ”työtön” ei välttämättä tarkoittanut jutun lisäämistä 
aineistoon kohtaan ”työttömyys”. Toisaalta aineistoon saattoi sisällyttää juttuja (kohta r), vaikka ne eivät sopineet 
suoraan mihinkään mainituista aiheista. Juttu saattoi siitä huolimatta tuntua mielekkäältä osalta aineistoa. Näin 
tapahtui esimerkiksi joidenkin juttujen osalta, joissa teemana olivat vähemmistöryhmät, vaikka koulutusta tai 
työelämää vain sivuttiin niissä. Näiden tulkintojenkin osalta tilanne vaihteli tutkijoittain. Voisi siis sanoa, että 
aineisto on laadullisesti kerätty. 

Jukka Lehtosen aineistoa keräävälle tutkijaryhmälle lähettämien sähköpostiviestien otteet kertovat tilanteesta:

”Tässä varmasti tulee tulkintakohtia ja rajanvetoja. Jokainen kerää varmaan hieman omalla tavallaan. Ei 
kannata huolestua tästä asiasta liikaa. Itse en ole ottanut mukaan juttuja, joissa on sivuttu työllisyyttä tai 
työllistymistä kovin ohimennen esim. keskusteltaessa tuottavuusloikasta tai yhteiskuntasopimusneuvotte-
luista, koska muuten juttuja olisi ihan hirveästi. Sen sijaan, jos jutussa on käsitelty esimerkiksi vammaisuut-
ta tai sukupuolen moninaisuutta (mikä ei kovin yleistä) ja vain sivuttu työelämä- tai koulutusteemoja, olen 
ottanut mukaan, koska muuten niistä teemoista ei saisi tarpeeksi juttuja kasaan. Tällöin olen merkinnyt 
edellä listattuun kohtaan rastin sivuteeman kohtaan. Eli keräystapa ei perustu sanahakuun tai ole täysin 
tekninen, vaan juttujen valintaan liittyy valintoja.” (s-posti 25.2.2016)

”Olen saanut palautetta keruuseen liittyen ja yhdeksi ongelmaksi todettu se, ettei mukaan nykyisellä ai-
neistonkeruurajauksella tule sellaisia juttuja, joissa työelämästä puhutaan sukupuolisokeasti tai muuten 
normatiivisesti, ellei siis suoraan nimetty kiusaamiseen, jaksamiseen, etuisuuksiin tai työn ja perheen 
yhteensovittamiseen ym. liittyväksi. Tämä on totta, mutta rajauksia pitää tehdä ihan jo juttujen suuren 
määrän takia. Nyt juttuja on koossa jo yli 1000 ja useita tuhansia lisää kertyy keruun aikana. Näissä 
olemassa olevissa jutuissakin on paljon analysoitavaa sukupuolisokeuden ja muiden normien kannalta, en 
olisi siis kovin huolissani tästä ongelmasta aineiston osalta. Lisäksi nettikyselyssä on mahdollisuus valita 
kysymys 12 r) vaihtoehto ”muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä?”, jolloin voi 
ottaa kiinnostavan jutun mukaan, vaikka se ei olisi suoraan rajauksen sisällä (Kys. 12 muiden vaihtoehto-
jen osalta). Tällöin kannattaa laittaa kysymys 15 kohtaan infoa siitä, miksi juttu on otettu mukaan, jotta 
sen jäljille olisi helpompi päästä. Tämä helpottaisi jutuntyypin löytämisessä myöhemmin, jos esim. etsii 
juttuja sukupuolisokeuden esimerkkeinä. Minäkin käytän tätä kohtaa, jos tulee juttuja joissa teemana esim. 
romanit, vammaiset, trans-ihmiset, vaikka työelämästä/koulutuksesta ei olisi paljon mitään - ainakaan 
rajauksiin sopivaa- ja merkitsen r) -kohtaan sivuteema. Näistä leikkeitä syntyy varsin vähän ja tällä yritän 
varmistella, että olisi enemmän aineistoa analysoitavaksi.” (s-posti 5.3.2016)

Erontekojen osalta kyselyyn pyydettiin mainitsemaan, esiintyikö kerätyissä jutuissa seuraavia erontekoja:
a  Sukupuoli
b  Sukupuolen moninaisuus (trans ym.)
c  Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki)
d  Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)
e  Ikä: ikääntyneet
f  Ikä: nuoret
g  Seksuaalinen suuntautuminen
h  Terveydentila
i  Vammaisuus
j Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit)
k  Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset)
l  Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtolaiset

m  Kielivähemmistöt
n  Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset)
o  Perheen moninaisuus
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p  AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus
q  Muu eroihin liittyvä aihe

Tässä lähtökohtaideana oli ottaa huomioon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännön syrjintäperusteet. Mukaan 
valittiin myös kaksi muuta tutkimuksissa yleisesti käytettyä erontekoa: alueelliset erot ja sosioekonomiset erot. 
Lisäksi mukaan otettiin perheiden moninaisuus teemana. Iän osalta aihe jaoteltiin ikääntyneisiin ja nuoriin. 
Etnisyyden ja kulttuurin osalta jako tehtiin kolmeen erilliseen ryhmään: perinteiset vähemmistöt, turvapaikanha-
kijat ja maahanmuuttajat sekä ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtolaiset. Näin pyrittiin 
tekemään aineiston käytöstä helpompaa ja erottelemaan jo valmiiksi eroihin liittyviä ryhmittelyjä, joita voitiin 
soveltaa jatkotutkimuksessa. Tässäkin jaottelussa ideana oli helpottaa WeAll-hankkeen tutkijoiden analyysimah-
dollisuuksia siten, että aineistosta voisi poimia sopivia kokonaisuuksia, joista tiedettiin tehtävän hankkeessa tut-
kimusta, kuten ikääntyneiden naisen työelämätilanteesta tai turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajataustaisten 
työelämään pääsystä. Pelkkä yhdenvertaisuuslainsäädännön termistö ei olisi tässä auttanut (ikä, etnisyys). Myös 
tässä kohtaa oli mahdollisuus sisällyttää muitakin erontekoja mukaan (kohta q, muu eroihin liittyvä aihe). Tietojen 
tallennuksen yhteydessä pyydettiin mainitsemaan, oliko aihe pää- vai sivuteema. Kyselyn kohtaan ei ollut pakollista 
vastata, mutta se oli suositeltavaa, ja useimmiten niin tapahtuikin.

Pakollisia kysymyksiä tallennuslomakkeessa olivat media, ilmestymispäivämäärä ja -kuukausi sekä se, oliko jutus-
sa kuvitusta. Kuvituksesta kysyttiin, oliko mukana kuvia, ja jos oli, olivatko ne valokuvia, piirroksia tai muita ku-
vioita. Näistä pystyi valitsemaan useamman. Lisäksi kysyttiin, oliko mukana ihmishahmoja vai ei. Mikäli kuvissa 
oli ihmishahmoja, pyydettiin kertomaan, onko siinä:

a  Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia
b  Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia
c  Sekä nais- että mieshahmoja
d  Sukupuolivähemmistöön kuuluvia
e  Sukupuolettomia, selkeästi sellaisiksi tarkoitettuja tai sukupuoleltaan epäselväksi jääviä
f  Seksuaalivähemmistöön kuuluvia
g  Etnisiin, kulttuurisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia, maahanmuuttajia tai ei-valkoisia
h  Vammaisia
i  Vain aikuisia
j  Vain lapsia
k  Sekä aikuisia että lapsia
l  Epäselvä tai muu, mikä?

Tällä tavalla haluttiin koota tietoa analyysia varten kuvituksessa esiintyvästä moninaisuudesta ja haastaa perinteis-
tä kaksijakoista sukupuolijäsennystä. Tässäkin kysymyksessä esiintyi hieman vaihtelua tulkinnoissa medioittain 
ja tutkijoittain eivätkä kaikki pystyneet tiiviissä aikataulussa vastamaan kovin seikkaperäisesti kaikkiin kohtiin.

Tallennuslomakkeeseen koottiin lisäksi tietoa juttutyypeistä (pääkirjoitus, uutisjuttu, ulkopuolisen asiantunti-
jan teksti jne.), jutun tekijän sukupuolesta (nainen/naiset, mies/miehet, sekä nainen että mies, en osaa sanoa, ei 
nimeä), siinä esiintyvistä asiantuntijaryhmistä (ei nimettyä, poliitikko, viranomainen, tutkija, järjestön edustaja, 
johtaja jne.) sekä WeAll-hankkeen toimijoista ja sidosryhmistä (esim. WeAll-hankkeen tutkija, SAK, STTK, 
Akava). Näissäkin kysymyksissä ideana oli tukea tiedonkeruuta WeAll-hankkeen lähtökohdista käsin. Lomakkeen 
suunnittelun yhteydessä päätettiin esimerkiksi lisätä asiantuntijaryhmä/toimijakohtaan ”johtaja/yrittäjäpomo”, 
sillä hankkeessa tehdään tutkimusta myös johtamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tallennuslomake itsessään toimi 
keruuprosessia avustavana vinkkilistana siihen, mitä tutkijat keräsivät (ks. Liite 1). 

Seuraavassa luvussa on esimerkkejä tutkijoiden kokemuksista keruuprosessista ja myös niistä ongelmallisista 
tulkintakysymyksistä, joita he joutuivat tekemän valitessaan ja rajatessaan aineistoa.
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Keruuprosessin raaka todellisuus

Keruuprosessin jälkeen toukokuussa 2016 Lehtonen lähetti kaikille aineiston keruuseen osallistuneille tutkijoille 
pienimuotoisen palautekyselyn, jolla oli tarkoitus kerätä tietoa paitsi tutkijan keruukokemuksista myös siitä, mitä 
ongelmia aineistossa ja sen keruussa mahdollisesti esiintyi. Vastaajia pyydettiin vastaamaan vapaamuotoisesti ja 
heille kerrottiin, että vastauksia hyödynnetään tässä raportissa. Lähetetyt kysymykset olivat seuraavat:

1   Millaisia haasteita koit media-aineiston kokoamisessa ja tietojen tallentamisessa? Oliko vaikea 
tehdä rajanvetoja poimittavien juttujen osalta ja siinä, mitä tietoja niistä tallentaa nettikyselyyn? 
Kuvaile tilannetta tai kerro esimerkkejä.

2   Millaisia ajatuksia ja tunteita oman mediasi lukeminen ja juttujen etsintä siitä herättivät? 
Millainen kuva mielestäsi työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoista rakentui lehden/
median perusteella? Oliko joissain lehden/median näkökulmissa jotain yllättävää?

3   Entä aineiston keruun jälkeen, millaisia mietteitä? Oletko lukenut lehteä tai muuta mediaa uusista 
näkökulmista? Onko mieleesi tullut ideoita siitä, mitä aineiston avulla voisi tutkia? 

Kaikki aineistoa keränneet lukuun ottamatta Lehtosta palauttivat vastauksia kysymyksiin. Lehtonen oli kirjoit-
tanut tutkimuspäiväkirjaa kootessaan aineistoa ja siinä yhteydessä kirjoittanut myös teemoista, joita kyselyssä 
kartoitettiin. Seuraavaksi analysoidaan hänen tutkimuspäiväkirjamerkintöjään ja lyhyen sähköpostikyselyn vas-
tauksia aineiston keruuprosessista. Sitaatteja on muokattu luettavuuden ja anonymiteetin lisäämiseksi.

Vastauksissa ja päiväkirjamerkinnöissä tulivat esiin media-aineiston keruun raskaus ja hankaluus löytää sille riit-
tävästi aikaa. Tämä tuli esiin myös tutkijatapaamisissa suusanallisesti.

”Aikaa vievä keruumenetelmä, vaikka seurasin vain yhtä lehteä.”

”Aineiston kerääminen tuolloin päivittäin on kyllä melko sitovaa homma, ja esimerkiksi työmatkojen takia 
ja muiden töiden takia lehtiä meinasi kertyä liian iso pino analysoitavaksi. Ehkä jatkossa osaisin paremmin 
aikatauluttaa tuon työn.”

Mikäli lehtiä ei ehtinyt lukea päivittäinen esimerkiksi matkan takia, niiden kertyminen myöhemmin luettaviksi 
pinoiksi saattoi tuntua raskaalta.

”Lehtien lukeminen oli pääsääntöisesti mukavaa ja miellyttävää. Toisaalta välillä oli päiviä, jolloin oli 
paljon muita töitä, enkä ehtinyt lukemaan lehtiä ollenkaan ja ne kasautuivat. Sitten edessä olikin oikein 
lukumaratoni.”

”Seitsemän tunnin lukemisen ja leikkelyn jälkeen on edellispäivien lehdet luettu. Nyt pitäisi vielä lukea 
tämän päivän eli lauantain lehdet, mutta ehkä päiväunien ja lounaan jälkeen (nousinkin jo klo 3).”

Toisaalta alkuvaiheen jälkeen aineiston keruuseen sai tottumusta ja se alkoi tuntumaan helpommalta.

”Kaiken kaikkiaan, media-aineiston kerääminen muuttui luonnollisesti ensimmäisten päivien jälkeen hel-
pommaksi ja siihen tuli hyvä rutiini.”

Useimmat aineiston kerääjät olivat hyvin huojentuneita, kun projektissa tehtiin päätös lopettaa aineistonkeruu 
huhtikuun loppuun toukokuun lopun sijasta. Tämä vähensi huomattavasti työmäärää kaikilta keruuseen osal-
listuneilta. Jokainen tutkija teki tätä keruuta muiden työtehtäviensä ohessa tai rinnalla. Kiire ja keruun työläys 
saattoivat vaikuttaa myös siihen, miten juttuja poimittiin aineistoon mukaan ja miten niitä tulkittiin.
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Rajanvetokysymykset herättivät keskustelua ja ajatuksia tutkijatapaamisissa ja -keskusteluissa. Ne näkyivät monin 
tavoin myös sähköpostikyselyn vastauksissa ja tutkimuspäiväkirjamerkinnöissä.

”Osa rajanvedoista aineiston sisällyttämisessä otokseen oli hyvinkin vaikeita. Osa sukupuolentutkimuksel-
lisesti mielenkiintoisista artikkeleista ei sivunnut työelämä- ja koulutusaiheita tai liittyi niihin vain hyvin 
löyhästi. Toisaalta osa otsikon perusteella WeAll-hankkeen keskeisiä asioita koskevista teksteistä oli niin 
lyhyitä ja epäanalyyttisiä, että tuntui yhtä vaikealta ottaa ja olla ottamatta niitä mukaan. Esimerkiksi am-
mattiliittoja käsittelevät uutiset olivat usein vain parin rivin mittaisia katsauksia työtaistelun etenemiseen.”

”Kieltämättä rajanvetojen tekeminen oli joissain tapauksissa hankalaa. Esimerkiksi mieleeni jäi juttu, jossa 
haastateltiin naista, joka johti kuoroa. Jutun yleissävy oli sellainen, että tässä on ”nuori nainen kuoronjoh-
tajana”. Mutta jutusta ei käynyt ilmi, onko kyse hänen ammatistaan vai kuoroharrastuksesta, joten juttu jäi 
ottamatta mukaan. Yritin pitää lähtökohtana sen, että työelämän tai opiskelun näkökulma esiintyisi yhdessä 
jonkin erojen tuottamisen näkökulman kanssa. Itselleni jäi kieltämättä tunne, että olinko nettikyselyä 
tallentaessani riittävän tarkka ja huolellinen ja olisiko juttuja pitänyt lukea vielä tarkemmin, että sieltä 
olisi noussut mahdollisia useampia ulottuvuuksia. Nyt täydensin lomakkeet kussakin jutussa esiintyvän 
ilmeisimmän näkökulman mukaan.”

Tutkijoittain ja medioittain saattoi vaihdella, mitä juttuja otettiin mukaan ja mitä jäi ottamatta mukaan. Tämä 
heijastui ehkä enemmän rajapinnalla olevien juttujen osalta, joista osan olisi voinut merkitä sivuaiheena mukaan, 
muttei pääaiheena.

”Juttujen löytäminen ts. miettiminen minkä otan mukaan oli osin haastavaa. Osa jutuista oli ilmiselviä 
tapauksia ottaa mukaan, mutta esimerkiksi johtajuus-teemasta otin loppujen lopuksi aika laajalti mukaan 
juttuja, vaikka ne olivat osin vähän kaukana alkuperäisestä lähtökohdasta. Esim. sisällytin poliittisen joh-
tajuuden juttuja (merkitsin ne tallenteeseen), vaikka niissä johtaminen on omanlaistaan verrattuna muun 
työn johtamiseen. Toisaalta katsoin, että niissä oli usein muuta aihealuettamme liippaavaa asiaa.”

Hankkeen näkökulmasta työelämäaiheet olivat keskiössä ja koulutusaiheet enemmänkin Lehtosen tutkimukseen 
liittyvää. Tämäkin heijastui aineistonkeruussa.

”Samoin koulutukseen liittyvät jutut, joita otin mukaan, olivat osin aika kaukana koko hankkeemme yti-
mestä, mutta toisaalta linkittyvät esim. [Lehtosen] kiinnostuksen alueisiin ja toisaalta välillisesti työelä-
mäasioihin sitten jatkossa ko. ihmisten osalta.”

Erontekojen osalta esiintyi rajantekovaikeuksia. Oli hankala määritellä milloin oli kyse alueellisista, sosioekonomi-
sista tai esimerkiksi sukupuoleen liittyvistä teemoista, etenkin jos sitä ei ollut selvästi sellaiseksi jutussa sanoitettu.

”Erontekojen osalta koin joskus haasteelliseksi tilanteen, jossa työelämän tasa-arvoon liittyvää erontekoa 
tuotettiin työssä käyvien ja työttömien välille. En ollut varma, että onko tämän eronteon oletettu sisälty-
vän sosioekonomiseen luokkaan. Ajattelin kuitenkin pelata varman päälle ja merkitsin sen kohtaan ’muu 
eronteko’ (ja lisäsin kuvauksen ’työlliset-työttömät’).”

Harvinaisemmat teemat pääsivät mukaan aineistoon muita joustavammin perustein.

”Kiinnostavaa, että heti ensimmäisessä lehdessä oli juttu intersukupuolisuudesta, jossa onneksi mainittiin 
myös koulukokemukset. Muuten en olisi sitä voinut ottaa mukaan. Kokoan seksuaalisen suuntautumisen 
ja sukupuolen moninaisuuden osalta tarkemmalla seulalla työelämä- ja koulutusta sivuavia juttuja kuin 
muiden teemojen osalta. Esimerkiksi maahanmuuttajuuteen liittyvissä jutuissa on paljon aihetta sivuavaa, 
mutta juttujen määrä moninkertaistuisi, jos kokoaisin niistä jutut yhtä kevyin perustein. Mietin myös, otan-
ko mukaan jutun, jossa asiakas oli joutunut syrjityksi ihonvärin/kielen takia apteekissa, ja siinä kuvattiin 
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tilanteeseen liittyviä työntekijöiden tekoja. Päätin ottaa mukaan.”

Yksi rajausteema liittyi siihen, että paljon keskustelua herättäneet teemat kuten kilpailukykysopimus olivat jutuis-
sa esillä hyvin paljon ja niiden mukaan ottamisessa otettiin tiukempi seula. 

”Rajanveto-ongelmia löytyi muun muassa siinä, otanko eläkettä koskevia juttuja ja kasvuun liittyviä jut-
tuja, joissa työllisyys mainittu, mukaan. Päätin, etten, ellei niissä olisi selkeästi eläkkeelle jäämiseen tai 
työttömäksi joutumiseen tai työttömän työelämään pääsyyn tai työttömänä elämiseen liittyvä aihe. En 
myöskään siis kokoa työelämää koskevia juttuja, joissa teemana työ yleisesti. Pohditutti myös se, otanko 
mukaan työtapaturmat, jotka tietty voivat vaikuttaa työssä pysymiseen. Nyt mukaan tuli yksi sellainen 
juttu. Lisäksi ongelmia tuli siitä, otanko mukaan julkkisten henkilöhaastatteluja, joissa sivutaan ura-, 
koulutus- ja työelämänkulkuteemoja. Nyt otin ja mukaan tuli muutama sellainen juttu. Tässä joutunen 
tekemään rajausta myöhemmin.”

Monilla linja tiukkeni keruun edetessä.

”Alussa haasteena oli eräänlainen runsaudenpula – työelämään liittyviä juttuja on sanomalehdissä niin val-
tavasti, että tuntui vaikealta päättää, mitkä jutuista otetaan mukaan aineistoon. Toisin sanoen, keräämisen 
alussa jännitti hieman se, että teenkö liian tiukkoja tai väljiä tulkintoja tasa-arvosta työelämässä (esi-
merkiksi luen asioita rivien välistä). Varsinkin irtisanomisiin liittyviä uutisia oli paljon, ja niiden suhteen 
yritin pohtia tarkasti sitä, että onko jutussa eksplisiittisesti työelämän tasa-arvokeskustelua, eli en ottanut 
mukaan sellaisia juttuja, jotka vain toteavat irtisanomisten tapahtuneen.”

”Aineiston keräämisen aluksi tuntui vaikealta rajaus, ja erityisesti pohdin myös sitä, että mikä kuuluu 
suomalaiseen työelämään ja mikä esim. kansainvälisyysaspektin suhde on. Myös rajaukset politiikkaan ja 
yhteiskuntasopimukseen liittyen tuntuivat aluksi hankalalta. Lehteä oppi myös lukemaan analyyttisem-
min, kunhan oli muutaman viikon aineistoa kerännyt.”

Medioittain tilanne vaihteli ja jo niiden ilmestymisaikataulu vaikutti tilanteeseen.

”Mieleen jäi, että lehdissä kovin erilaiset osastot ja ryhmittelyt ja joissain enemmän pääkirjoituksia ja 
mielipidekirjoituksia kuin toisissa. MT tietty vielä kovin erilainen ja ilmestyy harvemmin. Eli vertailu 
ongelmallinen monin tavoin eikä sitä voine asettaa perusjuonteeksi analyysissa. HS on siis painos, joka on 
otettu muualle maalle lähteviin, eli joskus joku viimehetken juttu on päässyt pääkaupunkiseudun lehteen, 
mutta jäänyt pois Turussa jaetusta. En usko tämän juuri haittaavan, sillä harvoin kokoamiini juttuihin 
vaikuttanut.”

Erityislehtenä Tekniikka&Talous herätti toisenlaisen rajaustilanteen kuin muut mediat.
 

”Ensinnäkin rajanveto; aihepiirimme on niin laaja, että jos ihan pienikin kytkös työelämään riittäisi, olisi 
Tekniikka&Talous -lehden lähes kaikki artikkelit mukana analyysissä. Kuitenkin yrittäessäni olla hakusa-
nojen suhteen tarkka, artikkeleja tuli suhteellisen vähän.”

Rajanvetopohdintoja aiheuttivat sisällöllisten teemojen lisäksi myös juttutyypit ja juttujen pituus.

”Rajauksia mietin esimerkiksi isyyslaista, julkisesta imettämisestä ja pienen kylän jaetuista lasten haku-
matkoista hoitopaikasta koskevissa jutuissa. Niitä en ottanut mukaan koska ei mainittu työelämää tai kou-
lutusta. Perheiden moninaisuutta Helsingissä koskevan jutun otin mukaan, kun siinä mainittu mm. koulu 
ja sateenkaariperheet. Vähän pienestä voi olla kiinni siis, mikä juttu valikoituu mukaan. Otin mukaan myös 
lyhyen vuorotteluvapaajutun, mutta mietin kuinka pieniä juttuja kannattaisi ottaa mukaan (riittääkö yksi 
rivi?). Mietin myös, tarvitaanko mukaan aina etusivun ilmo aiheesta, jos siinä ei ole sisällöllisesti mitään 
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kiinnostavaa. Nyt olen ottanut nämä puffijutut mukaan.”

Rajanvetokysymyksiä aiheuttivat myös tallennusvalinnat, mitä tietoja jutuista tallennetaan kyselylomakkeelle ja 
millaisin perustein.

”Tietojen tallentamisessa haasteita ilmeni lähinnä kysymyksiin 10 ja 12 vastaamisessa. Kysymyksessä 10 
vaivaa tuotti ”esiintymisen määritelmä”, sillä jos kirjoituksen on laatinut esimerkiksi poliitikko, tuntuu 
luontevalta mainita, että siinä myös ”esiintyy” poliitikko. Toisaalta tällä logiikalla jokaisella kirjoituksella 
on kirjoittaja, joka esiintyy omassa tekstissään, joten vaihtoehto ”ei mainittua” jää ikään kuin turhaksi. 
Rajanveto onkin usein ollut tulkinnanvarainen. Kysymyksessä 12 hankaluutta toivat tekstit, jotka eivät 
liity varsinaisesti työelämään, mutta jotka kuitenkin on valikoitu korpukseen mukaan. Itse keräämässäni 
aineistossa ongelma oli vähäinen, sillä tiesin mitä itse olin ajatellut poimiessani artikkelin talteen. Muiden 
keräämissä aineistoissa ongelma korostui, sillä en tiennyt, tulkitsinko aineistoa alkuperäisen intention 
vastaisesti.”

”Tallennuslomakkeessa kysyttiin myös se, mitä WeAll-sidosryhmiä sanomalehtijutuissa esiintyi tai mitä 
muita sidosryhmiä oli tunnistettavissa. Tulkinta siitä että, oliko jutuissa muita sidosryhmiä (jotka siis 
tulkitsin ryhmiksi, joilla olisi annettavaa hankkeelle tai joihin hankkeen toiminta voisi vaikuttaa) oli joskus 
hieman haastavaa.”

”Aineiston tallentaminen oli helppoa ja joissakin kohdissa jäin miettimään, että mitkä ovat ns. pääteema/
sivuteema, ja joissakin kohdissa myös ns. eroihin liittyvä teema oli monisäkeinen ja ns. pallukan valinta 
tuotti tuskaa ja välillä jäi tunne, että kun valitsen tämän pallukan tästä jää syvempi merkitys nyt aivan 
toissijaiseksi.”

Jutut, joissa rajauksen mukaiset työelämä- tai koulutusaiheet ovat esillä pääaiheena, ovat mitä todennäköisemmin 
mukana kaikista medioista riippumatta kiireestä, rajanvedon vaikeuksista tai muista syistä. Enemmän vaihtelua 
voisi arvioida olevan niissä jutuissa, joissa aihe ei ollut selkeästi sijoitettavissa mihinkään kerätyistä aiheista. 
Tällöin osa otti sen mukaan aineistoon sivuaiheisena tai jätti ottamatta. 

Medioiden seuraaminen ja keruu aiheuttivat tunteita ja ajatuksia tutkijoissa. Niitä aiheuttivat keruuprosessiin 
liittyvien tekijöiden lisäksi itse jutut. 

”Yleisfiiliksenä lehtien luvun jälkeen on ahdistus. Inhottavaa lukea jatkuvasti rasismista ja peloista ja 
vihasta.”

”Tunnetasolla YLE-aineiston keräämiseen liittyi epämielenkiintoisuutta, tylsyyttä, pitkästymistä. 
Aineisto oli helppoa ja nopeaa analysoitavaa, eikä haastanut lukijaa.”

Tutkijana mediat saattoivat näyttää toisenlaisilta kuin niitä arkisin lukiessa oli tottunut.

”Läpäisevänä oli mielestäni sukupuolen puuttuminen jutuista. Näemmä sukupuoli ohitetaan myös sellaisis-
sa aiheissa, jotka olisivat aivan selkeästi nimenomaan sukupuoleen keskittyviä ja siihen vaikuttavia teemoja. 
Siten itselleni jäi tuntu, että näennäinen sukupuolineutraalisuus on vielä paljon voimakkaampaa kuin mitä 
itse sen olen mieltänyt olevan. Myös muut eronteot sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olivat usein enem-
män implisiittisesti läsnä kuin nimettyinä.”

”Vaikka oma artikkelien keräämisajanjaksoni oli kohtalaisen lyhyt, olin kuitenkin yllättänyt hieman siitä, 
miten vähän maahanmuuttajien työllistymiseen ja tasa-arvoon liittyviä juttuja lehdestä löytyi. Etukäteen 
uskoin niitä löytyvän jonkin verran, esimerkiksi siksi, että Etelä-Pohjanmaalla on meneillään mielenkiintoi-
sia projekteja esimerkiksi pakolaisten työllistymismahdollisuuksien kehittämisessä. Mutta saattaa olla, että 
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lyhyt keruuaika vaikutti tähän kokemukseen juttujen vähäisyydestä. Toinen yllättävän vähälle jäänyt teema 
erontekojen suhteen oli maaseutu-kaupunki – eronteko, jonka uskoin heijastuvan jonkin verran kyseisessä 
maakuntalehdessä. Omasta lehdenlukujaksostani päällimmäiseksi jää mieleen juttujen keskittyminen työt-
tömyyden haasteisiin ja työelämään pääsyn ongelmiin, keskustelu esimerkiksi erilaisten vähemmistöryh-
mien asemasta työelämässä oli todella vähäistä. Keskustelu työelämästä oli lehdessä hyvin valtavirtaista, 
kritiikitöntä ja yllätyksetöntä. Hieman syvällisempää analyysia työelämän tasa-arvon liittyvistä teemoista 
ei oman lukujaksoni aikana ollut muutamaa juttua enempää.”

”Lehti, joka esitteli miesjohtajia ja kirjoitti muutoinkin ”insinööreille perusinsinööriasiaa”. Kriittisiä artik-
keleja ei löytynyt ja kaikenlainen moninaisuus loisti suuresti poissaolollaan. Olin hyvin yllättynyt. Tuo lehti 
on tullut meille kotiin jo vuosikausia ja lueskelen sitä joskus hyvin satunnaisesti. En ollut edes tajunnut, 
miten yksipuolisesti tuo lehti kuvailee työelämää. WHAM-insinöörit sekä heidän johtamansa yritykset 
olivat lähes ainoa kuva, joka jutuista välittyi - eikä mikään kyseenalaistanut tätä kuvaa.”

Kuvitukseen liittyvistä havainnoista kerrottiin.

”Mielenkiintoista oli myös huomata, että itseasiassa lehdessä usein oli miesjutun tekijä ottanut miesku-
via, ja nainen usein ottanut naiskuvia. Vähemmistöjä tai muita kuvia oli todella vähän. Kuvien merkitys 
jollakin tavalla nousi minun ymmärryksessä uudelle tasolle, ja miten ne ohjaavat itse asiassa koko juttua 
ja siitä luotavaa tarinaa.”

Toisaalta ennakko-oletukset saattoivat käydä toteen.

”Paljon oli STT:n toimittamia juttuja sekä sellaisia, joissa esimerkiksi työn ja muun elämän yhteensovitta-
minen oli nostettu ikään kuin sivumennen esiin. Ehkä kirjoittelu yleisesti ottaen oli sellaista kuin lehdessä 
olisi voinut ennakolta arvella olevankin.”

”Työelämän tasa-arvo oli useimmiten jutuissa ’sivuteemana’.  Näkökulmat eivät olleet kovin yllättäviä, aika 
usein jutuissa oli paikallinen konteksti esillä.”

Eroja medioiden kesken todettiin ja seuratun median ominaispiirteitä avattiin. 

”HBL eroaa aika lailla esim. Hesarista. Ruotsin kielen asema ja sitä kautta näkökulmat (myös maantieteel-
lisesti) ovat vahvasti esillä.”

”Lehdessä nousi mielestäni usein nuorten työelämään liittyvät kysymykset (koulutus, työttömyys) ja tämä 
alueellinen kysymys. Seksuaalivähemmistöjuttuja oli todella vähän, tai laisinkaan.”

”YLE:n kirjoitukset eroavat huomattavasti muusta lehtiaineistosta. Otsikot ovat huomattavasti pidempiä 
– ne eivät useimmiten edes mahtuneet kokonaan lomakkeen otsikkokenttään, jonka maksimipituus jäi epä-
huomiossa oletusasetukselle eli liian pieneksi. Otsikko kuvaili kirjoituksen sisältöä sanomalehtitradition 
vastaisesti hyvinkin tarkasti. Sisältö on sähkemäisempi ja toimittajan ääni jää usein taustalle. Etenkin pi-
demmissä kirjoituksissa on usein haastatteluaineistoa ja kulloistakin aihetta käydään läpi jonkun kokemus-
asiantuntijan näkökulmasta. Työelämää koskevat artikkelit ovat usein epäuutismaisia: ”tällaista on puusepän 
arki”- tai ”maanviljelijän ahdinko” -tyyppisissä artikkeleissa on usein vain yksi suhteellisen mielivaltaisesti 
valittu haastateltava, jonka puhetta vuoroin siteerataan ja parafraasataan. Työelämä- ja koulutusteemat 
ovat YLE:ssä melko keskeisiä, mutta niiden käsittely on joko ajanvietelukemiston tyyliä tai vaihtoehtoisesti 
populistista alimmalle työntekijäportaalle näyttäytyvien ongelmien listausta ilman laajempaa viitekehystä.”

”Jos ajattelee tammikuuta kokonaisuutena, sillä leimallista yleisellä tasolla ovat olleet keskustelu 
maahanmuuttajista (kotoutuminen, työllistäminen, seksuaalinen häirintä, koululuokat), pakkolait ja 
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yhteiskuntasopimusneuvottelut sekä muutamien lakien uudistaminen (kauppojen aukiolo) sekä yt-menette-
lyt ja taloustilanne/kasvukeskustelut. Myös naisen ja miehen kotitöistä ja vallankäytöstä isohko keskustelu. 
Eroja lehdissä ainakin siten, että Turun Sanomissa paljon juttuja koulushoppailusta, sosioekonomisista 
eroista kouluvalintojen suhteen ja erityiskoulu/päiväkotijuttuja. Maaseudun Tulevaisuudessa useampi jut-
tu lomittajarenkaista ja maaseudun yrittäjistä. Helsingin Sanomissa enemmän juttuja maahanmuuttajista 
ja nais/mies-kotitöistä. Helsingin ja Turun Sanomissa oli koulutusliitteet tammikuussa, joissa siis useita 
juttuja.”

 
Medioiden seuraaminen vaikutti monien tutkijoiden myöhempään lukukokemukseen ja herätti erilaisia näkemyk-
siä siitä, miten jatkotutkimuksessa aineistoa voisi hyödyntää. Osa oli huojentunut aineistonkeruun päättymiseen, 
lukukokemuksesta saattoi taas nauttia. Osa koki, ettei kyseiseen mediaan halua enää kajota.

”Nyt kyseisen lehden lukeminen on kevyttä :)”

”YLE-uutisia en ole lukenut aktiivisesti keruujaksoa ennen tai sen jälkeen. Asenteeni YLE:ä kohtaan lienee 
kriittisempi uutisjuttujen heikon tason vuoksi. Työelämäaiheissa yksittäinen uutisaihe poiki usein lisäteks-
tejä, joissa puhuviksi päiksi oli valittu satunnaisen tuntuisia hahmoja. Heidän kertomansa liittyi usein vain 
siihen, miltä työ heistä tuntuu ja kuinka mukavaa/raskasta sen tekeminen on.”

”Itse asiassa olen lukenut lehteä paljon vähemmän aineiston keräys urakan jälkeen. Olen palannut ns. leh-
den selailuun, luen todella harvat jutut lehdestä. Ja menee helposti monta päivää, etten lue lehteä ollenkaan, 
enkä tietysti enää keräysajan jälkeen lue vanhoja lehtiä.”

Osa sai aineistonkeruun kautta uusia näkökulmia median seuraamiseen.

”Erontekojen ”puuttuminen” on jäänyt luennassa päälle.”

”Olen seurannut nyt mediaa enemmän siitä näkökulmasta, että ”tuossakin voisi olla hyvää WeAll-
aineistoa”. En ole kuitenkaan systemaattisesti kerännyt esimerkiksi maaseudun maahanmuuttajia koskevia 
artikkeleita, mutta joitain yksittäisiä keskusteluja on tullut laitettua talteen.”

”Olen ehkä yleisemminkin seurannut mediaa uteliaammin ja juuri tarkastellen muuta mediaa suhteessa 
Tekniikka&Talous -lehteen ja sen välittämään kuvaan.”

Tutkimusaiheita löytyi jo media-aineiston keruun aikana, mutta sen käyttökelpoisuus myös mietitytti tietyn ai-
heen osalta.

”YLE:n osalta mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi olla haastateltavien asiantuntijaposition perustelussa 
käytetyt ratkaisut ja ne asiat, joiden ilmaiseminen heppoisin perustein valittu asiantuntijuus mahdollistaa.”

”Hankkeessa kertyvää mittavaa aineistoa olisi todella mielenkiintoista käyttää mm. kaupunki-maaseu-
tu-ulottuvuuden tarkasteluun eri näkökulmista, kuten juuri maahanmuuttoteemassa, mutta myös maaseu-
dun toiseuden teemaan liittyen.”

”Aineisto antaa varmasti kokonaiskuvan, miten aihetta käsitellään, ja mietin että esimerkiksi sukupuoleen 
ja alueellisiin eroihin liittyvään tutkimuskysymykseen juuri keräämäni aineisto voisi antaa tarkastelumah-
dollisuuksia. Erityisesti nuoriin liittyvät kysymykset tulivat sillä tavalla esille mitä ei muissa lehdissä ole.”

”Olen miettinyt esim. sitä, voisiko esim. systemaattisella Tekniikka & Talouden analyysillä tutkia työelä-
män näkymättömyyksiä ja hiljaisuuksia.”
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Kaikki eivät löytäneet keräämästään aineistoa kiinnostavia puolia tutkimusaiheeksi asti.

”Olen miettinyt paljon, miten hanke tai itse voisi käyttää aineistoa, mutta en ole keksinyt vastausta. Uskon 
että esimerkiksi Helsingin Sanomissa aineisto voi olla mielenkiintoisempaa, mutta oman aineistonkeruun 
pohjalta en koe, että aineisto sopisi kovin hyvin omiin tutkimusteemoihini.”

Edellä kuvatuista haasteista ja rajoitteista huolimatta aineistosta muodostui moniulotteinen ja -tasoinen laadul-
liseen analyysiin soveltuva kokonaisuus. Suuritöinen tietojen kerääminen media-aineistosta kyselypohjalle ja ai-
neiston sähköinen tallennus mahdollistavat aineiston monipuolisen jatkokäytön. Omaa tiedonintressiään ajatellen 
tutkija pystyy valitsemaan kysymyksenasettelun tietokannasta, jolla hän pystyy rajaamaan itseään kiinnostavan 
aineiston.
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OSA 2 Media-aineiston kuvaus ja alustava 
määrällinen analyysi

Yleiskuva medioittain keräysajan ja aiheiden mukaan 
tarkasteltuna

Media-aineiston juttuja oli yhteensä 2555. Eniten juttuja on määrällisesti medioittain tässä järjestyksessä: Helsingin 
Sanomat (HS), Turun Sanomat (TS), Yle-verkkosivut (YL), Hufvudstadsbladet (HB), Maaseudun Tulevaisuus 
(MT), Ilkka (IK), Kainuun Sanomat (KS) ja Tekniikka&Talous (TT). Tämä ei suoraan kerro siitä, kuinka usein 
keruuaihepiireihin sopivia juttuja medioista löytyy, sillä kolmesta mediasta (HS, TS, MT) juttuja kerättiin neljän 
kuukauden ajan, kun muista vain kahden kuukauden ajan. Kun otetaan huomioon vain maalis- ja huhtikuun välinen 
aika, järjestys olisi seuraava: HS, YL, TS, HB, IK, KS, MT, TT. Helsingin Sanomissa ja YLE-verkkosivuilla oli yhtä 
monta juttua ja samalla selvästi useammin kuin muissa medioissa, mutta tammi-helmikuussa Helsingin Sanomista 
kerättiin useampi juttu kuin maalis-huhtikuussa. Mikäli koko keräysaikaa käytettäisiin yleisyyslaskennassa, olisi 
HS:n juttujen ilmestymisprosentti korkeampi kuin YLE:n verkkosivujen. Toisaalta on otettava huomioon, ettei 
lehtien keskinäisessä lukumäärävertailussa ole täysin mieltä, sillä eri lehdet ilmestyvät vaihtelevasti: toiset lehdet 
ilmestyvät päivittäin, toiset harvemmin (esimerkiksi MT kolme kertaa viikossa, TT kahdesti kuussa). Silti voi 
sanoa, että Helsingin Sanomia, Turun Sanomia, Hufvudstadbladetia ja YLE:n verkkosivuja päivittäin lukevat tör-
määvät useammin tässä tutkimuksessa kerättyihin juttuihin verrattuna muita julkaisuja lukeviin.

Kerätyt jutut jakaantuivat medioittain ja ajallisesti seuraavasti (ks. taulukko 2 ja 3).

Taulukko 2. Medioissa ilmestyneet jutut lukumääräisesti kokonaisuutena ja ajanjaksolla maalis-huhtikuu 2016 (N, %).

Media: Määrä (N, %) Määrä maalis-huhti (N,%)

Helsingin Sanomat (HS) 857 (34 %) 393 (24 %)

Turun Sanomat (TS) 616 (24 %) 297 (17 %)

YLE-verkkosivut (YL) 393 (15 %) 393 (24 %)

Hufvudstadsbladet (HB) 224 (9 %) 224 (13 %)

Maaseudun Tulevaisuus (MT) 194 (8 %) 93 (5 %)

Ilkka (IK) 152 (6 %) 152 (9 %)

Kainuun Sanomat (KS) 96 (4 %) 96 (8 %)

Tekniikka ja talous (TT) 23 (1 %) 23 (1 %)

Kaikkiaan 2555 (100 %) 1671 (100%)

Taulukko 3. Medioissa ilmestyneet jutut kuukausittain (N, %).

Media: Tammikuu (N, %) Helmikuu (N, %) Maaliskuu (N, %) Huhtikuu (N, %)

Helsingin Sanomat (HS) 234 (54 %) 230 (51 %) 205 (23 %) 188 (24 %)

Turun Sanomat (TS) 158 (37 %) 161 (36%) 162 (18 %) 135 (17 %)

YLE-verkkosivut (YL) - - 224 (25 %) 169 (21 %)

Hufvudstadsbladet (HB) - - 109 (12 %) 115 (15 %)

Maaseudun Tulevaisuus (MT) 40 (9 %) 61 (13 %) 47 (5%) 46 (6 %)

Ilkka (IK) - - 65 (7 %) 87 (11 %)

Kainuun Sanomat (KS) - - 58 (7 %) 38 (5 %)

Tekniikka ja talous (TT) - - 11 (1 %) 12 (1 %)

Kaikkiaan 432 452 881 790
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Kuukausittain esiintyi jonkin verran vaihtelua juttujen määrissä. Tämä kertonee osittain paitsi siitä, että keräyksen 
aihepiiriin sopivia juttuja esiintyy lehdissä vaihtelevasti, myös keräystavasta. Kerääjiltä saadun tiedon perusteella 
keräysväsymys sekä tiukemman keräysvalintapäätöksen kehittyminen aiheuttivat sen, että keräysjakson lopulla 
juttuja kerättiin tiukemmalla seulalla. Laskeva suuntaus näkyy seuraavissa medioissa: HS, YL, KS. Toisaalta muis-
sa medioissa vastaava suuntaa ei voi havaita. Ilkka-lehdestä juttuja keräsi kolme tutkijaa, joista yksi ensimmäisen 
kuukauden ja kaksi jaetusti toisen kuukauden. Tässä julkaisussa jälkimmäisellä kuukaudella oli selvästi enemmän 
koottuja juttuja, mikä voi kertoa keräysvalintojen eroista.

Useimmat tutkimuksen työelämään ja koulutukseen liittyvät aihepiirit esiintyivät lähes kaikissa medioissa. 
Arvatenkin harvemmin ilmestyvissä tai harvasivuisemmissa medioissa, joista myös kerättyjen juttujen kokonais-
määrä oli muita pienempi, oli useammin aiheita, joista ei löytynyt yhtään juttua (KS, IK, MT, TT). 

Tarkastelussa aiheet on jaettu työelämä- ja koulutusteemoihin (ks. Liite 2: Taulukko 4). Työelämäteemoihin liit-
tyviä aiheita ovat työn ja perheen yhteensovittaminen, työn ja vapaa-ajan rajat, johtajuus työelämässä, työssä 
jaksaminen, väsyminen tai masennus, kiusaaminen, nimittely tai häirintä työssä, syrjintä työelämässä, etuudet 
(lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.), työttömyys, työelämään pääsy ja siellä pysyminen, 
työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työelämän segregaatio sekä vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa 
olevat työelämässä. Koulutukseen liittyviä aiheita ovat ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat, koulutuksen tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus, koulutuksen segregaatio, vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa sekä 
asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset. Tässä yhteydessä vaihtoehto (r) muu työelämään 
tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe on jätetty huomiotta, koska se on vaikeasti sijoitettavissa kahteen pää-
kategoriaan. Se oli useimmissa medioissa hyvin harvoja vastauksia kerännyt vastausvaihtoehto. Tosin joissain 
medioissa (HB pääaihe N=39, 17%, TT pääaihe N=5, 22%) siihen liittyviä juttuja oli suhteellisesti monta. Näitä 
aiheita ovat muun muassa ”uusiutuva työelämä”, ”irtisanomisuhka” ja ”kilpailukykysopimus”.

Helsingin Sanomissa työelämäteemoista yleisimmin käsiteltyjä olivat pääteeman mukaan tarkasteltuna työelä-
mään pääsy ja siellä pysyminen (pääteema N=545, 64%) työssä jaksaminen, väsyminen tai masennus (N=372, 43%) 
ja työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (N=348, 41 %). Jutuista siis enemmistössä (64%) käsiteltiin työelämään 
pääsyä ja siellä pysymistä. Myös YLE:n verkkosivuilla ja Turun Sanomissa vastaavat aihepiirit olivat yleisiä. 
Työelämään pääsyä ja siellä pysymistä käsiteltiin YLE:n verkkosivuilla (60%) ja Turun Sanomissa (60 %) usein, 
samoin kuin työssä jaksamista/väsymistä/masennusta (YL 47% ja TS 44%). Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus -aiheet olivat HS:n lisäksi myös TS:ssa (35%) ja YL:lla (30%) kolmanneksi yleisimpiä aiheita. Myös Maaseudun 
Tulevaisuudessa (56%) ja Ilkassa (18%) työelämään pääsy ja siellä pysyminen oli yleisin työelämäaihe. Maaseudun 
Tulevaisuudessa puhuttivat myös työssä jaksaminen/väsyminen/masennus (43%) sekä etuudet (28%). Ilkassa 
toiseksi yleisin teema oli etuudet (15%) ja kolmanneksi yleisin työttömyys ja samalla sijalla kuin aihe työelämän 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (13%). Sen sijaan Hufvudstadsbaldetissa (22 %) ja Tekniikka& Talous-lehdessä (22 
%) yleisin aihe oli johtajuus työelämässä. Hufvudstadsbladetissa toiseksi yleisin aihe oli työelämään pääsy ja siellä 
pysyminen (11 %) sekä etuudet (9%). Tekniikka&Talous-lehdessä vastaavasti työelämään pääsy ja siellä pysyminen 
(22 %) ja työn ja vapaa-ajan rajat (13%). Kainuun Sanomissa työttömyys oli yleisin aihe (28 %). Kainuun Sanomissa 
puhuttivat myös etuudet (8%) ja työn ja vapaa-ajan rajat (7%).

Aiheittain tarkasteltuna näyttää siltä, että työelämäteemat ovat monipuolisimmin käsiteltynä Helsingin Sanomissa. 
Seuraavat aiheet olivat eniten esillä HS:n jutuissa verrattuna muihin medioihin (prosentuaalisesti tarkasteltuna): 
työn ja perheen yhteensovittaminen, kiusaaminen, nimittely tai häirintä työssä, syrjintä työelämässä, etuudet, 
työelämään pääsy ja siellä pysyminen ja työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Muiden aiheiden osalta ykkös-
sijan veivät seuraavat: työn ja vapaa-ajan rajat (TT 13%), johtajuus työelämässä (TT 26%), työssä jaksaminen, 
väsyminen tai masennus (YL 47 %), työttömyys (KS 28%), työelämän segregaatio (IK 3 %, KS 3%), vähemmistöt 
ja haavoittuvaisessa asemassa olevat (TS 27%). 
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Koulutusaiheiden osalta tilanne näytti siltä, että yleisin aihe medioissa oli ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat. Se 
oli yleisin HS:ssa (45 %), TS:ssa (42%), YLE:n verkkosivuilla (40%), MT:ssa (34 %) ja TT:ssa (17%). Koulutuksen 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oli yleisin aihe seuraavissa medioissa: IK (12 %), HB (8%) ja KS (8%). Se oli yleinen 
aihe myös useissa muissa medioissa (TS 31 %, HS 27% ja YL 19%). Koulutuksen segregaatio ja asevelvollisuus 
olivat aiheina harvoin, mutta joissain lehdissä vähemmistöt ja haavoittuvaisessa asemassa olevat puhuttivat varsin 
usein (TS 23 % ja HS 18 %).

Koulutusaiheiden osalta HS oli ykkönen ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (45%) ja koulutuksen tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus (27%) aiheiden osalta, mutta TS aiheissa vähemmistöt ja haavoittuvaisessa asemassa olevat (23%) 
ja asevelvollisuus (2%). KS:ssa puhuttiin suhteellisesti useimmiten koulutuksen segregaatiosta (3 %).

Työelämä- ja koulutusaiheiden esiintyminen medioittain on eritelty raportin lopussa (Liite 2 Taulukko 4). Aiheet 
on eritelty siinä pää- ja sivuteemoittain ja lukumääräisesti ja prosentuaalisesti.

Aiheiden kuukausittaisessa tarkastelussa medioittain ei ole paljonkaan mieltä. Arvatenkin tietyt teemat saattavat 
nousta uutisaiheissa useammin esiin tiettyinä aikoina, mutta kerättyjen juttujen osalta tällainen vertailu on vaikeaa. 
Toisaalta se, että tammi-helmikuussa juttuja kerättiin vain kolmesta mediasta painottaa myös aiheiden suhteellista 
osuutta siten, että HS:ssa, TS:ssa ja MT:ssa usein esiintyvät jutut näkyvät myös alkuvuoden prosenttiosuuksissa 
suurina. Vertailtaessa maalis- ja huhtikuussa kerättyjen juttujen suhteellisia osuuksia medioittain vaikuttaa siltä, 
ettei suuria eroja ollut kuukausien kesken (poikkeuksena oli aihe työelämään pääsy ja siellä pysyminen, josta huh-
tikuussa kerättiin selvästi useampi juttu (N=433, 55 %) verrattuna maaliskuuhun (N=379, 43%). 

Eroista yleisimmin käsiteltyjä olivat ”sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)”, ”ay-jäsenyys, mielipide, poliit-
tinen suuntaus”, ”alueelliset erot (maaseutu-kaupunki)”, ”sukupuoli” sekä ”ikä: nuoret” (ks. Liite 2 Taulukko 5). 
Helsingin Sanomissa ja YLE:n verkkosivuilla sosioekonomiset erot olivat yleisin aihe. Ay-jäsenyys, mielipide 
tai poliittinen suuntaus oli yleisin aihe Turun Sanomissa. Alueelliset erot puolestaan oli yleisin aihe Maaseudun 
Tulevaisuudessa ja Kainuun Sanomissa. Nuoret oli yleisin aihe Tekniikka&Talous -lehdessä ja sukupuoli Ilkassa ja 
Hufvudstadsbaldetissa. 

Näissä korostuivat paitsi lehtien painotukset myös kerääjien ja tietojen tallentajien omat tulkinnat. Erontekolistaus 
tehtiin pääosin yhdenvertaisuuslain pohjalta ja siihen lisättiin mukaan kaksi yleisesti hyväksyttyä keskeistä ero-
tekoa – sosioekonomiset erot ja alueelliset erot – sekä perheiden moninaisuus. Yhdenvertaisuuslaissa mainitaan 
ay-jäsenyys, mielipide ja poliittinen suuntaus tekijöinä, joiden perusteella ei saa syrjiä. Joidenkin medioiden osalta 
(HS, TS, MT, YL) tätä on tulkittu hyvin laaja-alaisesti eikä pelkästään syrjintänäkökulmasta. Tämä selittää lu-
kumääräeroja sen osalta medioittain. Kun se jätetään huomiotta voi sanoa, että lehtijutuissa eroista korostuivat 
sosioekonomiset erot, alueelliset erot, sukupuoli ja ikä varsinkin nuorten osalta. Varsin usein esiintyneitä aiheita 
olivat myös terveydentila, ikääntyneet ja maahanmuuttajataustaiset. Toisaalta selvästi vähemmän yleisiä eroja 
olivat sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, etnisyys (kuin tarkastellaan muita 
kuin maahanmuuttajataustaisia), kielivähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt sekä perheiden moninaisuus.

Medioittaisessa tarkastelussa näkyivät erilaiset painotukset erontekojen osalta. Sosioekonomiset erot olivat voimak-
kaimmin esillä isoissa medioissa pääaiheittain tarkasteltuna (HS 54%, TS 38%, YLE 38%), mutta Tekniikka&Talous 
-lehdessä mainintoja ei ollut lainkaan. Alueelliset erot olivat runsaasti esillä Maaseudun Tulevaisuudessa (41 %) 
ja YLE:llä (34%) sekä Turun Sanomissa (25%). Hufvudstadsbladetissa (3%) ja Tekniikka&Talous -lehdessä (9%) ne 
eivät sen sijaan nousseet juurikaan esille. Sukupuolesta puhuttiin useimmiten Hufvudstadsbladetissa (13%), mutta 
teema oli varsin paljon esillä myös muutamassa muussa mediassa (HS 19%, MT 14%, IK 14%). Nuori ikä eroja 
luovana asiana oli esillä varsinkin Turun Sanomissa (48%), Helsingin Sanomissa (39%) ja YLE:llä (32%), mutta 
selvästi harvemmin Hufvudstadsbaldetissa (8%) ja Ilkassa (8%). 
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Ikääntyneet olivat aiheina useimmin YLE:llä (11%), Helsingin Sanomissa (11%) ja Turun Sanomissa (10%), mutta 
harvoin Ilkassa (1%). Tekniikka&Talous -lehdessä aiheesta ei ollut lainkaan juttuja. Terveydentilasta kirjoitettiin 
eniten Helsingin Sanomissa (21%), Turun Sanomissa (21%) ja YLE:n verkkosivuilla (20%). Aihe ei ollut lainkaan 
esillä Kainuun Sanomissa ja Tekniikka&Talous -lehdessä. Maahanmuuttajataustaiset (turvapaikanhakijat, ei-län-
simaiset) olivat useimmiten esillä Helsingin Sanomissa (19%) ja Turun Sanomissa (17%), harvinaista se oli Kainuun 
Sanomissa (5%) ja Ilkassa (5%). 

Harvoin esiin nousseiden aiheiden osalta on vaikea tehdä tulkintoja medioiden linjauksista, mutta joitain huomioita 
voidaan nostaa esiin. Sukupuolen moninaisuus oli jossain määrin esillä Helsingin Sanomissa (4%), Turun Sanomissa 
(2%) ja Hufvudstadsbladetissa (2%), mutta poissaolollaan se loisti Kainuun Sanomien, Ilkan ja Tekniikka &Talous 
-lehden osalta. Seksuaalinen suuntautuminen oli samoissa medioissa esillä (TS 3%, HS 2%), mutta sitä ei käsitelty 
pääaiheena seuraavissa medioissa: MT, IK, YL, TT. Vammaisuudesta oli juttuja eniten HS:ssa (3%), TS:ssa (2%) 
ja HB:ssa (2%), muttei lainkaan KS:ssa ja TT:ssa. Suomen perinteiset etniset vähemmistöt kuten saamelaiset ja 
romanit olivat useimmiten esillä HS:ssa (2%) ja MT:ssa (2%), kun taas YLE:llä, KS:ssa ja TT:ssa niihin liittyviä 
juttuja ei keräysjaksolla ollut lainkaan. Ulkomaan kansalaisia tai länsimaisia siirtolaisia koskevia juttuja oli eniten 
HS:ssa (7%), TS:ssa (6%) ja HB:ssa (4%), sen sijaan vähiten Tekniikka&Talous -lehdessä (0%) ja Kainuun Sanomissa 
(1%). Kielivähemmistöt olivat useimmiten esillä HB:ssa (5%), kun taas Kainuun Sanomissa, Ilkassa ja TT:ssa niitä 
ei käsitelty lainkaan. Uskonnolliset vähemmistöt olivat useimmiten esillä aiheena HS:ssa (4%) ja TS:ssa (3%), mutta 
KS, IK ja TT ei käsitellyt niitä. Perheiden moninaisuus puhutti useimmiten TS:ssa (6%) ja HS:ssa (5%), vähiten 
siitä julkaisivat juttuja IK, TT ja HB.

Näiden edellä mainittujen erojen tarkastelussa on korostettava sitä, että aiheet liittyivät nimenomaan työelämä- ja 
koulutusteemoihin. Medioissa saattoi muuten esiintyä aihepiirin juttuja, mutta ne eivät perusrajauksen takia pääs-
seet mukaan aineistoon. Kaiken kaikkiaan lukumääräiset tulokset eivät ole erityisen yllättäviä: Moninaisuusteemat 
erityisesti yhdenvertaisuuslain mainitsemien erojen osalta olivat useimmiten esillä kaupunkilehdissä (HS, TS, 
HB), mutta niiden käsittely oli harvinaisempaa niin sanotuissa maakuntalehdissä ja ammatillisissa erityislehdissä 
(KS, IK, TT). Tämän voi arvella  liittyvän lukijakunnan koostumukseen mutta myös alueellisiin tilanteisiin. 

Juttutyypit medioittain ja aiheiden mukaan tarkasteltuna

Media-aineistoon valitut tekstit jakautuivat juttutyypeittäin niin, että uutisjuttuja oli eniten (N=1416, 56 %), sen 
jälkeen mielipidekirjoituksia (N=379, 15 %) ja henkilöhaastatteluja (N=342, 13 %) (ks. Taulukko 6). Pääkirjoituksia 
oli jutuista yhteensä 81 (3 %). Kaikista medioista löytyi ainakin yksi pääkirjoitus. Uutisjuttuja oli suhteessa eniten 
YLE:n verkkosivuilla (YL) (77%) ja Tekniikka&Talous -lehdessä (TT) (70 %). YLE:n verkkosivuilla uutisjuttu-
tyyppi on muutenkin tavanomaisin, joten se heijastuu myös työelämä- ja koulutusaiheisiin juttuihin. Ulkopuolisen 
asiantuntijan tekstejä oli yhteensä 70 (3 %). Lukumääräisesti niitä oli eniten isoissa päivälehdissä (HS 22, TS 21, 
MT 14). Kainuun Sanomissa ei ollut lainkaan ulkopuolisen asiantuntijan kirjoituksia tutkimuksen aihepiiristä. 
Mielipidekirjoituksia oli suhteellisesti eniten Hufvudstadsbladetissa (N=34, 15) ja Helsingin Sanomissa (N= 217, 25 
%), mutta ei lainkaan YLE:n verkkosivuilla tai TT:ssa. Kolumneja tai pakinoita löytyi jokaisesta mediasta, suhteel-
lisesti useimmiten Hufvudstadsbladetissa (N=11, 5 %) ja lukumääräisesti eniten Helsingin Sanomissa (N=48, 6%). 
Henkilöhaastattelut olivat tyypillisimpiä Hufvudstadsbladetissa (N=6, 3 %) ja Maaseudun Tulevaisuudessa (N=41, 
21%), mutta eniten niitä löytyi määrällisesti Helsingin Sanomissa (N=119, 14%) ja YLE:n sivuilta (N=76, 14%). 
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Taulukko 6. Juttutyypit medioittain ja niiden kokonaismäärät (N, %).

Juttutyyppi HS (N, %) TS (N, %) YL (N, %) HB (N, %) MT (N, %) IK (N, %) KS (N, %) TT (N, %) Kaikkiaan

Pääkirjoitus 20 (2 %) 9 (1 %) 2 (1 %) 22 (10 %) 9 (5 %) 12 (8 %) 6 (6 %) 1 (4 %) 81 (3 %)

Uutisjuttu 366 (43 %) 355 (58 %) 299 (77 %) 144 (64 %) 87 (45 %) 94 (62 %) 55 (59 %) 16 (70 %)
1416 (56 
%)

Ulkopuolisen  
asiantuntijan teksti

22 (3 %) 21 (3 %) 2 (1 %) 4 (2 %) 14 (7 %) 5 (3 %) 0 (0 %) 2 (9 %) 70 (3 %)

Mielipidekirjoitus 217 (25 %) 91 (15 %) 0 (0 %) 34 (15 %) 15 (8 %) 6 (4 %) 16 (17 %) 0 (0 %) 379 (15 %)

Kolumni tai  
pakina

48 (6 %) 41 (7 %) 2 (1 %) 11 (5 %) 15 (8 %) 5 (3 %) 3 (3 %) 1 (4 %) 126 (5 %)

Henkilöhaastattelu 119 (14 %) 68 (11 %) 76 (19 %) 6 (3 %) 41 (21 %) 21 (14 %) 10 (11 %) 1 (4 %) 342 (13 %)

Muu, mikä? 63 (7 %) 30 (5 %) 9 (2 %) 3 (1 %) 13 (7 %) 9 (6 %) 4 (4 %) 2 (9 %) 133 (5 %)

Kaikkiaan 855 615 390 224 194 152 94 23 2547

Medioittainen juttutyyppien tarkastelu ei sinänsä ole kiinnostavaa, mutta se auttanee myöhemmässä laadullisessa 
analyysissa ja medioiden valinnassa, kun tutkijat etsivät omaa aihettaan koskevia juttuja. Esimerkiksi mielipide-
kirjoituksia analysoivat voivat jättää suoraan tarkastelusta YLE:n ja TT:n jutut. Mielipidekirjoitusten vähäisyys 
näissä medioissa kertoo niiden rakenteesta ja toimintatavasta. Toki se kertoo myös siitä, miten tavanomaisia 
työelämä- ja koulutusaiheet ovat esimerkiksi eri juttutyypeissä, kirjoitetaanko niistä pääkirjoituksissa tai julkais-
taanko aihepiiriin liittyviä mielipidekirjoituksia. 

Pääkirjoituksia oli yhteensä 81 ja niissä käsiteltiin kaikkia muita työelämään ja koulutukseen liittyviä aiheita paitsi 
asevelvollisuutta. Useimmiten työelämäaiheista käsiteltiin pääkirjoituksissa työelämään pääsyä ja siellä pysymis-
tä (pääteema N=30, 37%), etuuksia (N=23, 28%) sekä työttömyyttä (N=18, 22%). Koulutusaiheista koulutuksen 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oli yleisin aihe (N=18, 22%). Pääkirjoituksissa eroihin liittyvistä aiheista yleisimpiä 
olivat sosioekonomiset erot (N=31, 38%), nuoret (N=21, 26%) ja alueelliset erot (N=18, 22%). Kaikista muistakin 
eroihin liittyvistä aiheista oli joitakin mainintoja pääkirjoituksissa, mutta vammaisuutta ei käsitelty lainkaan 
niissä pääaiheena. Pääkirjoituksissa näkyi sama trendi kuin kaikkien juttujen analyysissa: samat aiheet olivat 
suosittuja pääkirjoituksissa kuin jutuissa yleensä. Harvoin pääkirjoituksiin nostettuja aiheita olivat vammaisuu-
den lisäksi kielivähemmistöt, perinteiset etniset vähemmistöt (romanit, saamelaiset), terveydentila, seksuaalinen 
suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus. Pääkirjoituksissa vähän tilaa saivat myös työelämän ja koulutuksen 
segregaatio, kiusaaminen, nimittely/häirintä työssä sekä työn ja vapaa-ajan rajat.

Uutisjuttuja oli jutuista enemmistö (N=1416). Työelämäaiheista niissä käsiteltiin useimmin työelämään pääsyä 
ja siellä pysymistä (pääteema N=695, 49 %), työssä jaksamista, väsymystä ja masennusta (N=424, 30 %) sekä 
työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (N=413, 29 %). Koulutusaiheina toistuivat useimmiten ura-, ammatin- 
ja koulutusvalinnat (N=449; 32 %), koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (N=310, 22 %) sekä vähemmistöt ja 
haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa (N=189, 13 %). Uutisjutuissa käsiteltiin useimmiten sosioekonomisia 
(N=481, 34 %) ja alueellisia (N=356, 25 %) eroja; myös nuoren henkilön ikä (N=459; 32 %) oli uutisjutuissa usein 
mainittu aihe erojen osalta. Muita aiheita käsiteltiin huomattavasti harvemmin.

Ulkopuolisen asiantuntijan teksteissä (N=70) suosituimpia aiheita olivat työelämään pääsy ja siellä pysyminen 
(pääteema N=33, 47 %), työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (N=29, 41 %) sekä työssä jaksaminen, väsy-
minen ja masennus (N=27, 39 %). Koulutusteemoista yleisin aihe oli ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (N=24, 
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34 %). Eroista yleisimpiä aiheita olivat nuoret (N=27, 39 %), sosioekonomiset erot (N=25, 36 %) ja alueelliset 
erot (N=14, 20 %), mutta myös turvapaikanhakijoista (N=12) ja terveydentilasta (N=11, 16 %) ilmestyi useampi 
kirjoitus. Ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoituksiin eivät päässeet pääaiheina mukaan asevelvollisuus ja työelä-
män segregaatio. Seksuaalista suuntautumista lukuun ottamatta kaikkia muita eroja oli käsitelty ulkopuolisten 
asiantuntijoiden teksteissä. 

Mielipidekirjoituksissa (N=379) työelämä- ja koulutusaiheista kaikki muut paitsi asevelvollisuus olivat 
käsiteltävänä. Niissä käsiteltiin myös paljon erilaisia eroja, vaikkakaan vammaisuudesta ei listattu yhtään mieli-
pidekirjoitusta, jossa aihe olisi ollut pääteemana. Suosituimpia työelämäaiheita olivat työelämään pääsy ja siellä 
pysyminen (pääteema N=214, 56 %), työssä jaksaminen, väsyminen tai masennus (N=131, 35 %) sekä työelämän 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (N=130, 34 %). Mielipidekirjoituksissa käsiteltiin paljon myös etuuksia ja työttö-
myyttä. Koulutusaiheista suosituimpia olivat ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (N=133, 35 %) sekä koulutuksen 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (pääteema N=128, 34 %). Asevelvollisuuden lisäksi työelämän ja koulutuksen segre-
gaatio puhuttivat harvoja mielipidekirjoittajia. Mielipidekirjoitukset käsittelivät hyvin harvoin perinteisiä etnisiä 
vähemmistöjä, vammaisia ja seksuaalista suuntautumista.

Kolumnien ja pakinoiden (N=126) huomattavasti muita useammin toistuvia työelämäaiheina olivat työssä jaksa-
minen, väsyminen tai masennus (pääteema N=58, 46 %), työelämään pääsy ja siellä pysyminen (N=55, 44 %) sekä 
työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (N=42, 33 %). Koulutusaiheista selkeästi yleisimpiä olivat ura-, ammatin- 
ja koulutusvalinnat (N=37, 29 %; N=12, 10 %). Kolumnien ja pakinoiden aiheita erojen osalta olivat useimmiten 
sosioekonomiset erot (N=49, 39 %), nuoruusikä ja nuoret (N=45, 36 %) sekä sukupuoli (N=31, 25 %).

Henkilöhaastatteluissa (N=342) työelämäaiheista suosituimpia olivat työelämään pääsy ja siellä pysyminen (pää-
teema N=232, 68 %), työssä jaksaminen, väsyminen tai masennus (N=193, 56%) sekä työn ja perheen yhteensovit-
taminen (N=69, 20 %). Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (pääteema N=191, 56 %) oli koulutusaiheista tyypilli-
simmin käsitelty aihe henkilöhaastatteluissa. Kaikkia aiheita käsiteltiin, mutta asevelvollisuutta sekä koulutuksen 
ja työelämän segregaatiota vähiten. Seksuaalisesta suuntautumisesta ja vammaisuudesta ei henkilöhaastatteluissa 
puhuttu pääaiheina, mutta muista eroista kylläkin. Useimmiten erot liittyivät sosioekonomisiin eroihin (N=137, 
40%), nuoreen ikään (N=106, 31 %), terveydentilaan (N= 74, 22 %) ja alueellisiin eroihin (N=78, 23 %). Myös 
sukupuoli oli usein esillä (N= 60, 18 %). 

Kyselyssä oli mahdollisuus tuoda esiin myös muunlaisia juttutyyppejä merkitsemällä kohdan ”Muu, mikä?”. Tähän 
vastatattiin 133 kertaa (5%). Tällöin kyse oli usein ”viikonlopun ei-ajankohtaisesta lukujutusta”, joka ei sopinut 
mihinkään valmiiksi annettuun juttutyyppiin tai ”muut lehdet” -palstasta. Se saattoi olla myös muistokirjoitus, 
menovinkki, kritiikki, asiantuntijan kysymys-vastaus -palsta, pilakuva, HS 50 vuotta sitten -palsta, novelli, ruo-
kajuttu, urheilujuttu tai televisio-ohjelman puffijuttu. Työelämä- ja koulutusteemat esiintyivät siis monenlaisissa 
juttutyypeissä, mutta selkeä enemmistö niistä mahtui nettikyselyn etukäteen suunniteltuun luokitukseen. 
 
Kun juttutyyppejä tarkastelee aiheiden näkökulmasta, näkyy selviä painotuseroja. Henkilöhaastatteluissa käsitel-
tiin muita juttutyyppejä suhteellisesti useammin työn ja perheen yhteensovittamista, työn ja vapaa-ajan rajoja, 
johtajuutta työelämässä, työssä jaksamista, väsymistä tai masennusta, työelämään pääsyä ja siellä pysymistä 
sekä ura-, ammatin- ja koulutusvalintoja. Eli näiden aiheiden osalta on tyypillistä haastatella jotain ihmistä ja 
tehdä juttu henkilökohtaisen kokemuksen kautta tarkasteltuna. Kiusaamista, nimittelyä tai häirintää ja syrjintää 
työssä käsiteltiin suhteessa muihin juttutyyppeihin useimmiten pakinoissa ja kolumneissa. Myös ulkopuolisen 
asiantuntijan teksteissä ja mielipidekirjoituksissa näitä aiheita käsiteltiin varsin usein. Niin ikään etuuksia käsi-
teltiin usein mielipidekirjoituksissa ja ulkopuolisen asiantuntijan teksteissä. Työttömyys oli usein käsitelty teema 
mielipidekirjoituksissa ja pääkirjoituksissa. Työelämän ja koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olivat aiheina 
useimmiten esillä ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoituksissa ja mielipidekirjoituksissa. Työelämän ja koulutuk-
sen segregaatio oli suhteessa muihin juttutyypeihin useimmiten esillä pääkirjoituksissa. Vähemmistöt ja haavoit-
tuvaisessa asemassa olevat sekä työelämän että koulutuksen osalta olivat useimmiten esillä mielipidekirjoituksissa. 
Asevelvollisuus oli useimmiten esillä uutisjutuissa. 
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Sukupuolta, sukupuolen moninaisuutta, perinteisiä etnisiä vähemmistöjä, maahanmuuttajia sekä uskonnollisia 
vähemmistöjä käsiteltiin suhteessa muihin juttutyppeihin useimmiten kolumneissa ja pakinoissa. Alueellisia 
eroja käsiteltiin useimmiten uutisjutuissa. Sosioekonomisia eroja käsiteltiin tyypillisimmin mielipidekirjoituksissa 
samoin kuin nuoria. Ikääntyneet, vammaisuus ja terveydentila olivat useimmiten esillä henkilöhaastatteluissa. 
Seksuaalinen suuntautuminen ja kielivähemmistöt olivat suhteessa muihin juttutyyppeihin useimmiten esillä 
pääkirjoituksissa. Siirtolaisia käsiteltiin useimmiten ulkopuolisen asiantuntijan teksteissä. Perheen moninaisuus 
oli useimmiten esillä pääkirjoituksissa ja henkilöhaastatteluissa. 

Lukumääräisesti eniten kaikkia WeAll-tutkimushankkeen keskeisiä aiheita käsiteltiin uutisjutuissa, mutta työn ja 
perheen yhteensovittamista ja työn ja vapaa-ajan rajoja koskevia aiheita käsiteltiin paljon myös henkilöhaastatteluis-
sa. Myös eroja koskevia aiheita käsiteltiin lukumääräisesti tarkasteltuna eniten uutisjutuissa. Yksityiskohtaisempi 
esitys työelämä- ja koulutusaiheiden sekä erojen esiintymisen osalta juttutyypeittäin löytyy liitteen 2 taulukosta 7, 
jossa on kerrottu pää- ja sivuteemojen esiintymisestä aineistossa.

Kuvitus yleisesti, medioittain ja aiheiden mukaan tarkasteltuna

Kerätyistä jutuista (N=2555) useimmissa (N=1742, 68%) oli jonkinlaista kuvitusta mukana. Noin kolmasosassa 
(N=813, 32%) jutuista ei ollut kuvitusta. Osassa oli monen tyyppisiä kuvia mukana (valokuva, piirros tai muu 
kuvio), mutta pääosassa vain valokuvia. Valokuva esiintyi kerätyistä jutuista enemmistössä (N=1601, 63%). Piirros 
oli mukana 125 (5%) jutussa ja muu kuvio 46 (2%) jutussa.

Ihmishahmoja löytyi usein niistä jutuista, joissa ylipäänsä oli mukana kuvia. 1483 (86%) kuvituksen sisältävässä 
jutussa oli nimenomaan ihmishahmoja. Vain 235 (14%) kuvallisessa jutussa näin ei ollut. 

Mieshahmoja (N=556, 32%) esiintyi ihmishahmoja sisältävien juttujen kuvissa useammin kuin naisia (N=402, 
23%). Nais- ja mieshahmoja esiintyi yhtä aikaa jutun kuvituksessa myös usein (N=506, 29%). Kaikista jutuista 
(N=2555) mieshahmo löytyy siis kuvituksena 1062 (61%) jutusta ja naishahmo 908 (52%) jutusta. Aina ei toki ole 
selvää kuvituksen ihmishahmojen sukupuolen tulkinta ja näissäkin edellä mainituissa kohdissa tallennustietojen 
kohdalla oli käytetty termejä ”vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia” ja ”vain mies/miehiä tai sellaiseksi 
oletettavia”. Lisäksi vastausmahdollisuutena oli kertoa, esiintyikö kuvissa sukupuolivähemmistöön kuuluvia (N=5, 
0%) tai ”sukupuolettomia, selkeästi sellaiseksi tarkoitettuja tai sukupuoleltaan epäselväksi jääviä” (N=107, 6%). 
Nämä eivät sulkeneet toisiaan pois, vaan kuvituksessa saattoi olla esimerkiksi transmies, joka on sekä mies että 
sukupuolivähemmistöön kuuluva. Epäselväksi sukupuoleltaan jäävät ihmishahmojen kuvat voivat olla esimerkiksi 
piirroksia, joissa ei ole tarkoituskaan kertoa hahmon sukupuolesta. Näitä oli kuitenkin vähemmistö ihmishahmoi-
sista kuvista ja suurimmassa osassa oli selvää, oliko jutun kuvituksessa nais- ja/vai mieshahmoja.

Seksuaalivähemmistöön kuuluvia löytyi kuuden jutun kuvituksesta (pyöristettynä 0%) eli hyvin harvoin. Myös 
vammaisia oli kuvituksessa harvoin (N=23, 1%). Sen sijaan ”etnisiin, kulttuurisiin tai uskonnollisiin vähemmistöi-
hin kuuluvia, maahanmuuttajia tai ei-valkoisia” löytyi kuvituksessa useammin (N=137, 8%). 

Ihmishahmot olivat kuvissa tyypillisesti pelkästään aikuisia (N=968, 56%). Näin oli enemmistössä ihmishahmoi-
sista kuvista. Pelkästään lapsia (N=86, 5%) oli harvoin, ja lapsia ja aikuisia yhdessä melko usein (N=197, 11%).

Kuvitustietoja kerättäessä jutuista oli mahdollisuus valita vaihtoehto ”muu, mikä?”, jos kuva oli epäselvä tai jos 
kuvaan sisältyi muuta kiinnostavaa aineistonkeruun näkökulmasta. Tähän oli vastattu vain 35 kertaa (2 % kaikista 
kohdan vastauksista). Kuvituksena saattoi olla esimerkiksi pelkkä käsi, tikku-ukkoja tai muita piirrettyjä hahmoja, 
patsas, nukke ja pehmoeläimiä, epäselviä ratsastajahahmoja tai muita epäselväksi jääneitä ihmishahmoja, eläimiä 
tai sukupuolitettuja mutta iättömiä hahmoja. Nämäkin hahmot siis saattoivat sisältää sukupuoleen tai muihin 
erontekoihin liittyviä piirteitä, vaikka niitä ei olisi pystynyt suoraan sijoittamaan nettikyselyn muihin kohtiin.
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Ihmishahmoisista juttujen kuvista voi tehdä sen johtopäätöksen, että niissä on lähinnä aikuisia, heteroseksuaalisia 
(ainakin oletetusti), valkoisia, uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin kuulumattomia, vammattomia ja sukupuo-
leltaan selvästi joko miehiä tai naisia (kuitenkin useammin miehiä kuin naisia) (ks. Taulukko 8). 

Taulukko 8. Kuvitus, yleiskuvaus lukumääräisesti ja prosentuaalisesti tarkasteltuna (N, %).

Ihmishahmojen tyyppi Lukumäärä (N, %)

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 402 (23 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 556 (32 %)

Sekä nais- että mieshahmoja 506 (29 %)

Sukupuolivähemmistöön kuuluvia 5 (0 %)

Sukupuolettomia, selkeästi sellaisiksi tarkoitettuja tai sukupuoleltaan epäselväksi jääviä 107 (6 %)

Seksuaalivähemmistöön kuuluvia 6 (0 %)

Etnisiin, kulttuurisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia, maahanmuuttajia tai ei-valkoisia 137 (8 %)

Vammaisia 23 (1 %)

Vain aikuisia 968 (56 %)

Vain lapsia 86 (5 %)

Sekä aikuisia että lapsia 197 (11 %)

Epäselvä tai muu, mikä? 35 (2 %)

Kaikkiaan 1718

Ajallisesti tarkasteltuna ihmishahmoja esiintyi kuvituksessa yhtä usein kuukaudesta riippumatta. Kokonaan ku-
vattomia juttuja oli jonkin verran useammin alkuosassa keräysaikaa (tammi-helmikuu, HS, TS, MT) verrattuna 
loppujaksoon, jolloin juttuja kerättiin kaikista medioista. Alkukuukausina oli suhteellisesti useammin jutuissa vain 
aikuisiin sekä etnisiin, kulttuurisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin liittyviä kuvia.

Medioittain tarkasteltuna näkyy se, että vaikka kaikissa medioissa kuvitusta on enemmistössä jutuista, niiden 
välillä on suuriakin eroja. YLE:n verkkosivuilla on melkein aina valokuva (N=379, 96%) ja vain harvoin muu 
kuvio (piirros N=7, 2%, muu kuvio N=3, 1%) tai kuvaton juttu (N=5, 1%). Helsingin Sanomissa löytyy useimmiten 
juttu, jossa ei ole lainkaan kuvitusta (N=383, 45%). Muut mediat asettuvat johonkin näiden medioiden välille 
kuvattomien juttujen osalta: KS 41%, TS 35%, MT 35%, IK 31%, TT 26%, HB 22%.  

Ihmishahmoisia kuvia löytyy useimmiten Turun Sanomista (N=367, 92%) ja Helsingin Sanomista (N=426, 91%), 
kun vähiten niitä löytyi Tekniikka &Talous -lehdestä (N=14, 61%) ja Kainuun Sanomista (N=45, 63%). 

Sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna mieshahmoja löytyi suhteessa naishahmoihin useammin kaikissa muissa 
medioissa paitsi Ilkassa (jossa miehiä oli 25% jutuista ja naisia 40%:ssa) ja TT:ssä, jossa molempia oli yhtä usein 
(36%:ssa jutuista oli pelkästään naisia, pelkästään miehiä, sekä miehiä että naisia). Eniten mieshahmoja oli suh-
teessa naishahmoihin Hufvudstadsbladetissa (66% mieshahmoisia juttuja ja 20% naishahmoisia). Myös YLE:llä 
(mies 36% - nais 21%) ja Kainuun Sanomissa, Turun Sanomissa sekä Maaseudun Tulevaisuudessa mieshahmoja oli 
lähes kymmenen prosenttiyksikköä enemmän. HS:ssa ero mies- ja naishahmojen lukumäärän välillä oli pienehkö 
(mies 34% - nais 30%). Sukupuolivähemmistöhahmoja löytyi vain kolmesta mediasta (HB 3%, HS 1 %, TS 1 %). 
Sukupuolettomia tai epäselväksi jääneitä löytyi useimmiten YLE:n sivuilta (16%) lukumääräisesti tarkasteltuna 
toisinaan myös HS:ssa (N=23) ja TS:ssa (N=16). 

Seksuaalivähemmistöön kuuluvien kuvia löytyi vain kolmesta mediasta (MT, TS, HB). Vammaisiakin esiintyi 
kuvituksessa vain harvoin, eikä KS:ssa, IK:ssa ja TT:ssa lainkaan. Useimmiten niitä löytyi HS:ssa (N=11, 3%). 
Etnisiin ja muihin vähemmistöihin kuuluvia löytyi useimmiten HS:ssä (N=64, 15%) ja TS:ssa (N=39, 11%). Vähiten 
niitä esiintyi HB:ssa, KS:ssa, IK:ssa ja TT:ssa.
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Pelkästään aikuisia oli medioista useimmiten kuvituksena HS:ssa (80%) ja lapsikuvia oli useimmiten Turun 
Sanomissa (8%) ja YLE:n verkkosivuilla (8%). MT:ssa oli useimmiten kuvia, joissa oli sekä aikuisia että lapsia (21 %). 

Vähemmistökuvitusta löytyi useimmiten Helsingin Sanomista, Turun Sanomista, YLE:llä ja Hufvudstadsbladetista. 
Sen sijaan muissa vähemmistökuvitus oli hyvin harvinaista, osassa olematonta. Sukupuolikuvituksen osalta Ilkka 
ja TT näyttäytyivät perinteistä miesenemmistöisyyttä haastavilta ja HS:ssakin oli lähes yhtä usein nais- ja mies-
hahmoja kuvituksessa. Muissa medioissa korostui miespainotus.

Juttutyypeittäin tarkasteltuna kuvitusta käytettiin harvoin pääkirjoitusten (68%, N=54) ja mielipidekirjoitusten 
(81%, N=308) yhteydessä. Sen sijaan se oli tyypillistä varsinkin henkilöhaastattelujen yhteydessä, mutta kuvitus oli 
yleistä myös kolumnien ja pakinoiden, ulkopuolisen asiantuntijan tekstien sekä uutisjuttujen yhteydessä. Piirroksia 
käytettiin suhteellisesti useimmiten ulkopuolisen asiantuntijan tekstissä (10%) ja muita kuvioita pääkirjoitusten 
(4%) yhteydessä. Useimmissa juttutyypeissä käytössä oli valokuva: näin etenkin henkilöhaastatteluissa (97%). 

Ihmishahmoja sisältävien juttujen tarkastelussa tuli esiin, että mieshahmot ovat tyypillisempiä kaikissa juttu-
tyypeissä (ks. Taulukko 9). Kaikissa muissa ero on yli 10 prosenttiyksikköä paitsi henkilöhaastatteluissa ja ko-
lumneissa/pakinoissa, joissa ero on vain pienehkö. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kuvat ilmestyivät lähinnä 
uutisjuttujen yhteydessä. Sukupuolettomat tai sukupuolen kannalta epäselvät kuvat esiintyivät tyypillisimmin 
mielipidekirjoitusten ja pääkirjoitusten yhteydessä. Harvoin sukupuolettomat ja epäselvät kuvat esiintyivät hen-
kilöhaastatteluissa, joissa oli tavallisesti valokuva haastatellusta henkilöstä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat 
olivat esillä pääasiassa uutisjutuissa. Samoin vammaiset, mutta heitä oli muutama kuvattuna myös henkilöhaas-
tatteluissa. Etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset vähemmistöt ja ei-valkoiset olivat kuvituksena suhteellisen usein 
pääkirjoituksissa ja uutisjutuissa, mutta myös henkilöhaastatteluissa. Vain lapsia oli suhteellisesti tyypillisem-
min mielipidekirjoituksissa ja pääkirjoituksissa, mutta lukumääräisesti eniten uutisjutuissa. Pelkkien aikuisten 
kuvat olivat tyypillisimpiä henkilöhaastatteluissa ja ulkopuolisen asiantuntijan teksteissä, joissa saattoi olla kuva 
asiantuntijasta.

Taulukko 9. Kuvitus medioittain ja juttutyypeittäin sukupuolen näkökulmasta (N, %).

Media
Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletetta-
via (N, %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 
(N, %)

Helsingin Sanomat (HS) 129 (32 %) 143 (26 %)

Maaseudun Tulevaisuus (MT) 30 (7 %) 41 (7 %)

Turun Sanomat (TS) 101 (25 %) 137 (25 %)

Hufvudstadsbladet (HB) 24 (6 %) 79 (14 %)

Kainuun Sanomat (KS) 15 (4 %) 19 (3 %)

Ilkka (IK) 33 (8 %) 21 (4 %)

YLE-verkkosivut (YL) 65 (16 %) 111 (20 %)

Tekniikka ja talous (TT) 5 (1 %) 5 (1 %)

Kaikkiaan 402 556
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Vain nainen/naisia tai sellaiseksi 
oletettavia (N, %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 
(N, %)

Pääkirjoitus 4 (1 %) 6 (1 %)

Uutisjuttu 175 (44 %) 303 (54 %)

Ulkopuolisen asiantuntijan teksti 20 (5 %) 28 (5 %)

Mielipidekirjoitus 12 (3 %) 22 (4 %)

Kolumni tai pakina 45 (11 %) 41 (7 %)

Henkilöhaastattelu 125 (31 %) 129 (23 %)

Muu, mikä? 20 (5 %) 27 (5 %)

Kaikkiaan 401 556

Kuvitus työ- ja koulutusaiheiden osalta oli sukupuolittunutta (ks. Liitteen 2 taulukko 10). Tarkasteltaessa mies- ja 
naiskuvien osalta aineistoa pääteeman osalta näkyy, että miesenemmistöisyys kuvituksessa on etenkin seuraavissa 
aiheissa: asevelvollisuus, johtajuus työelämässä, työttömyys, etuudet, työelämään pääsy ja siellä pysyminen sekä 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat. Naisenemmistöisyys oli seuraavissa aiheissa: työn ja perheen yhteensovittami-
nen, työelämän segregaatio ja koulutuksen segregaatio. Muissa aiheissa ero mies- ja naiskuvaston kesken ei ollut 
huomattava. 

Tarkasteltaessa nais- ja mieskuvituksen suhdetta erontekojen pääteemaisessa tarkastelussa näkyvät käytetyn 
kuvituksen sukupuolipainotukset (ks. Liite 2 Taulukko 11). Miesenemmistöisyyttä kuvituksessa oli etenkin seu-
raavien erojen osalta: sosioekonomiset erot, alueelliset erot, seksuaalinen suuntautuminen, kielivähemmistöt ja 
uskonnolliset vähemmistöt. Naiskuvitusta oli useammin vain seuraavien erojen yhteydessä: sukupuoli, sukupuolen 
moninaisuus, perheiden moninaisuus, vammaisuus ja perinteiset vähemmistöt.

Tekijät ja toimijat jutuissa

Jutun tekijästä kerättiin tietoa sukupuolesta. Naisen tai naisten kirjoittamia jutuista oli 1225 (48%) eli lähes puolet. 
Miehen tai miesten kirjoittamia jutuista oli 826 (33%). Naisen ja miehen yhdessä kirjoittamia juttuja oli 89 (4%). 
Jutuista alle yksi prosenttia (N=13) oli sellaisia, joista ei kirjoittajan nimen perusteella osattu sanoa sukupuolta. 
374 (15%) jutussa ei mainittu tekijän nimeä.

Vaikka naisten kirjoittamia juttuja oli selkeästi enemmän koulutus- ja työelämäaiheisista tutkimukseen kootuista 
jutuista, he olivat kirjoittajina vähemmistönä pääkirjoituksissa, mielipidekirjoituksissa ja ulkopuolisten asian-
tuntijoiden teksteissä (ks. Taulukko 12). Medioiden linjaa näyttivät vetävän siis useammin miehet ja mediata-
lon ulkopuolisilta saaduissa, valituissa tai hankituissa kirjoituksissa olivat mieskirjoittajat esillä naiskirjoittajia 
useammin. Uutisjuttujen, henkilöhaastattelujen ja kolumnien/pakinoiden tekijöinä naiset olivat useammin esillä. 
Pääkirjoituksista enemmistö oli sellaisia, ettei kirjoittajan sukupuolta tiedetty, koska mukana ei ollut kirjoittajan 
nimeä. Miesten ja naisten määrä kirjoittajana oli lähes yhtä suuri niissä pääkirjoituksissa, joissa kirjoittajan nimi 
oli mainittu. Mielipidekirjoituksissa ero oli pieni, mutta hieman mieskirjoittajaenemmistöinen. Sen sijaan ulkopuo-
lisiksi asiantuntijoiksi kelpuutettiin selvästi useammin mies (56%) kuin nainen (37%). Henkilöhaastatteluista naiset 
(64%) olivat kirjoittaneet lähes kaksi kertaa niin usein kuin miehet (32%), ja uutisjutuissakin ero oli huomattava 
(naiset 50%, miehet 30%). Naisen ja miehen yhdessä kirjoittamista jutuista juttutyyppinä tyypillisin suhteellisesti 
tarkasteltuna oli mielipidekirjoitus (9%) ja lukumääräisesti uutisjuttu (45). Kirjoittajan sukupuoli jäi epäselväksi 
useimmiten mielipidekirjoituksissa, joissa aina ei ole selvästi mainittu tekijää sukupuolen kannalta. Nimimerkistä 
tai ehkä myös osasta vieraskielisiä nimiä on voinut olla vaikea päätellä sukupuolta.
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Taulukko 12. Kirjoittajan sukupuoli ja juttutyyppi (N, %).

Sukupuoli
Pääkirjoitus 
(N, %)

Uutisjuttu 
(N, %)

Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti (N, %)

Mielipide-
kirjoitus (N, 
%)

Kolumni 
tai pakina 
(N, %)

Henkilö-
haastattelu 
(N, %)

Muu, 
mikä? (N, 
%)

Kaikkiaan 
(N, %)

Nainen/
naiset

17 (22 %) 699 (50 %) 26 (37 %) 142 (38 %) 65 (52 %) 214 (64 %) 57 (43 %)
1220 (48 
%)

Mies/miehet 18 (23 %) 420 (30 %) 39 (56 %) 149 (40 %) 58 (46 %) 109 (32 %) 30 (23 %) 823 (33 %)

Sekä nainen 
että mies

0 (0 %) 45 (3 %) 4 (6 %) 33 (9 %) 1 (1 %) 5 (1 %) 1 (1 %) 89 (4 %)

En osaa 
sanoa

1 (1 %) 4 (0 %) 0 (0 %) 6 (2 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 13 (1 %)

Ei nimeä 43 (54 %) 233 (17 %) 1 (1 %) 44 (12 %) 1 (1 %) 9 (3 %) 43 (33 %) 374 (15 %)

Kaikkiaan 79 1401 70 374 126 337 132 2519

Aiheittain tehty pääteemaan rajautuva tarkastelu kirjoittajan sukupuolen osalta tuo esiin sen, että naiskirjoittajat 
olivat enemmistönä kaikkia muita aiheita paitsi asevelvollisuutta koskevissa jutuissa, joissa miehet olivat useam-
min kirjoittajina (ks. Liite 2 Taulukko 13). Erityisen voimakkaasti naisenemmistöisiä aiheita kirjoittajan osalta 
olivat pääteemaisesti tarkasteltuna seuraavat aiheet: työn ja perheen yhteensovittaminen, työn ja vapaa-ajan rajat 
sekä työssä jaksaminen, väsyminen tai masennus. Mies- ja naiskirjoittajien välillä oli pienin ero seuraavissa ai-
heissa: johtajuus työelämässä, etuudet, työttömyys, työelämän segregaatio ja koulutuksen segregaatio. 

Erojen pääteemaan rajatussa tarkastelussa ilmeni sukupuolittuneita eroja vertailtaessa nais- ja mieskirjoittajia 
(Ks. Liite 2 Taulukko 14). Naiset olivat enemmistönä kirjoittajista kaikkien erojen yhteydessä, mutta erityisesti 
naiskirjoittajien osuus painottui seuraavissa teemoissa: sukupuolen moninaisuus, perheiden moninaisuus ja pe-
rinteiset vähemmistöt. Tasaisimmin jutut jakautuivat nais- ja mieskirjoittajien kesken seuraavien erojen osalta: 
vammaisuus, sosioekonomiset erot, alueelliset erot, maahanmuuttajat ja uskonnolliset vähemmistöt.

Jutuissa esiintyviä asiantuntijoita kartoitettiin seuraavasti yleisyysjärjestyksessä: ”tavallinen ihminen” (N=747, 
22%), poliitikko (ministeri, kansanedustaja, kunnanvaltuutettu) (N=474, 14%), tutkija (N=430, 13%), järjestön 
edustaja/aktivisti (N=422, 12%), ” julkkis” (N=232, 7%), viranomainen (N=261, 7%), johtaja/yrittäjäpomo (N=214, 
6%) ja muu (N=50, 2%) (ks. Taulukko 15). Mikä muu? -kohtaan vastanneista osa toi esiin muina toimijoina median/
toimittajat, erilaiset työyhteisövalmentajat, opiskelijat, opettajat/papit/lääkärit/terapeutit, järjestöt/instituutiot 
ja niiden edustajat. Jutuista 14 prosentissa (N=463) ei tällaista toimijaa nimetty. Työelämä- ja koulutusaiheisten 
juttujen asiantuntijoina olivat usein poliitikot, tutkijat ja järjestöjen aktivistit, ja melko usein viranomaiset tai 
johtajat. Asiantuntijaryhmiä sai merkitä samaan juttuun useampia esimerkiksi siten, että samassa jutussa esiintyi 
sekä poliitikko että tutkija. 

Pääkirjoituksista noin viidesosassa (22 %) ei mainittu mitään ylläolevista toimijatyypeistä. Poliitikko oli niissä 
useimmin toistuva toimija (42 %). Uutisjutuissa monet toimijavaihtoehdoista oli mainittu, mutta useimmiten kyse 
oli ”tavallisista ihmisistä” (37 %). Poliitikot (22 %) ja järjestöjen aktivistit (21 %) olivat myös varsin usein esillä. 
Ulkopuolisen asiantuntijan teksteissä tyypillisin toimija oli tutkija (31 %), mutta poliitikoistakin puhuttiin (29 
%). Mielipidekirjoituksissa ei useinkaan ollut mainittu toimijaa (43 %), mutta muuten toimijoittain jutut olivat 
melko tasaisesti jakaantuneet. Enemmistössä kolumneista tai pakinoista ei toimijaa ollut nimettynä (52 %). 
Henkilöhaastatteluissa toimijana oli useimmiten ”tavallinen ihminen” (44 %) tai ” julkkis” (29 %).

Erilaisia toimijatyyppejä esiintyi useimmin uutisjutuissa. ”Julkkikset” esiintyivät useammin henkilöhaastatte-
luista kuin uutisjutuissa. Poliitikot olivat suhteessa muihin juttutyyppeihin useimmin esillä pääkirjoituksissa. 
Viranomaiset ja järjestöjen aktivistit olivat suhteellisesti tarkasteltuna tyypillisimmin mukana uutisjutuissa. 
Tutkijat taas näkyivät eniten ulkopuolisten asiantuntijoiden teksteissä. Johtajat esiintyivät usein henkilöhaastat-
teluissa samoin kuin ”tavalliset ihmiset” ja ”julkkikset”. 
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Taulukko 15. Jutussa esiintyvät asiantuntijaryhmät juttutyypeittäin (N, %).

Pääkirjoitus 
(N, %)

Uutisjuttu 
(N, %)

Ulko-
puolisen 
asiantun-
tijan teksti 
(N, %)

Mielipide-
kirjoitus 
(N, %)

Kolumni 
tai pakina 
(N, %)

Henkilö-
haastatte-
lu (N, %)

Muu, 
mikä? (N, 
%)

Kaikkiaan 
(N, %)

Ei nimettyä 18 (22 %) 159 (11 %) 10 (14 %) 163 (43 %) 66 (52 %) 11 (3 %) 35 (26 %) 462 (18 %)

Poliitikko (ministeri, 
kansanedustaja, 
kunnanvaltuutettu)

34 (42 %) 312 (22 %) 20 (29 %) 58 (15 %) 15 (12 %) 21 (6 %) 13 (10 %) 473 (19 %)

Viranomainen 6 (7 %) 210 (15 %) 0 (0 %) 25 (7 %) 3 (2 %) 8 (2 %) 9 (7 %) 261 (10 %)

Tutkija 13 (16 %) 247 (17 %) 22 (31 %) 61 (16 %) 22 (17 %) 35 (10 %) 29 (22 %) 429 (17 %)

Järjestön edustaja/
aktivisti

6 (7 %) 304 (21 %) 9 (13 %) 60 (16 %) 3 (2 %) 30 (9 %) 8 (6 %) 420 (16 %)

Johtaja/
yrittäjäpomo

3 (4 %) 140 (10 %) 4 (6 %) 10 (3 %) 7 (6 %) 40 (12 %) 9 (7 %) 213 (8 %)

”Tavallinen ihmi-
nen” (haast ateltu 
kadulla/työssä tms.)

2 (2 %) 526 (37 %) 2 (3 %) 29 (8 %) 6 (5 %) 150 (44 %) 29 (22 %) 744 (29 %)

”Julkkis” 2 (2 %) 87 (6 %) 4 (6 %) 9 (2 %) 17 (13 %) 98 (29 %) 14 (11 %) 231 (9 %)

Muu 5 (6 %) 29 (2 %) 1 (1 %) 6 (2 %) 2 (2 %) 4 (1 %) 3 (2 %) 50 (2 %)

Kaikkiaan 81 1416 70 379 126 342 133 2547

Medioittain tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että eri toimijatyypit saavat eri tavoin näkyvyyttä medioissa työelä-
mä- ja koulutusaiheiden käsittelyssä. Helsingin Sanomissa oli tyypillisintä, ettei mitään toimijaa ollut nimetty 
(44%). Siinä suhteellisesti tarkasteltuna esiin pääsivät eniten ”julkkikset” (47%) ja tutkijat (43%). YLE:n verk-
kosivuilla (30%) ja Maaseudun Tulevaisuudessa (8%) esillä olivat usein ”tavalliset ihmiset”. Turun Sanomissa 
suhteessa muihin medioihin usein olivat esillä ”julkkikset” ja järjestöjen aktivistit. Hufvudstadsbladetissa ja 
Tekniikka&Talous-lehdessä johtajat ja yrittäjäpomot olivat etusijalla. Kainuun Sanomissa viranomaisia ja Ilkassa 
poliitikkoja käsiteltiin suhteellisen usein verrattuna muihin medioihin. Lukumääräisesti tavallisin toimijatyyppi 
oli ”tavallinen ihminen” medioittain (HS, TS, MT, YL). Poliitikot nousivat kärkeen seuraavaksi tyypillisimmin 
(HB, KS, IK). Johtajat olivat toimijoista useimmin esillä TT:ssa.

Aineiston keruussa tarkasteltiin, miten WeAll-hanke ja sen sidosryhmäyhteistyökumppanit ovat edustettuina 
mediassa. WeAll-hankkeen tutkija oli nimetty keräysjaksolla aineistossa vain kerran. Useimmiten hankkeen 
sidosryhmistä olivat nimettyinä ammattiliittojen keskusjärjestöt (SAK 78, STTK 31 ja Akava 24) ja työ- ja elin-
keinoministeriö (43). Myös Väestöliitto (16), sosiaali- ja terveysministeriö (8) sekä Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
toimisto (6) olivat jonkin verran esillä. Muutama muu sidosryhmä sai mainintoja (Arvoliitto, MonikaNaiset, 
Monimuotoiset perheet -verkosto, Seta, Suomen Palloliitto). ”Muu, mikä?” -kohdassa oli mahdollisuus tuoda 
esiin muita sidosryhmiä. Tällöin saatettiin esimerkiksi mainita Suomen Akatemia, THL, ammattijärjestöjä tai 
muita tahoja, joiden kanssa projektilla on yhteistyötä, mutta jotka eivät varsinaisesti olleet hankkeen sidosryh-
miä. Sidosryhmämaininnat olivat pääasiassa uutisjutuissa. Pääkirjoituksiin olivat päässeet vain SAK ja työ- ja 
elinkeinoministeriö. Yksittäisiä mainintoja esiintyi muissa juttutyypeissä. 

Toimijatyyppien ja kuvituksen tarkastelu ei tuo kovin yllättävää tietoa. ”Tavallisista ihmisistä” (89%) ja ”julkkik-
sista” (86%) kertovissa jutuissa oli usein kuva, mutta kuvitus oli yleistä myös johtajista (82%) kertovissa jutuissa. 
Kuva oli enemmistössä myös muista toimijatyypeistä kertovissa jutuissa. Tutkijoista mainitsevissa jutuissa piirros 
oli suhteessa muihin toimijatyyppeihin yleisin ja muu kaavio viranomaisista mainitsevissa jutuissa. Tutkimuksia 
ja viranomaistietoa esittelevissä jutuissa arvatenkin on usein mukana kaavioita, taulukoita ja muuta havainnollis-
tavaa kuva-aineistoa.
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Jutuissa, joiden kuvituksessa on vain miehiä, esiintyy todennäköisemmin poliitikkoja (26%); vain naisia esittävää 
kuvitusta sisältävän jutun kohdalla on epätodennäköisempää, että siinä esiintyy poliitikko (11 %). Sama trendi 
koski kolmea muuta toimijatyyppiä: viranomaisia (20 %–10%), tutkijoita (24%–16%), järjestön edustajia (23%–12%) 
ja johtajia (38%–17%). Erot olivat vähäisempiä jutuissa, joissa esiintyy ”tavallisia ihmisiä” (24%–18%) ja ”julk-
kiksia” (36%–31%). Erot olivat selvimpiä johtajien, järjestöjen edustajien (esimerkiksi ay-johtajat), poliitikkojen ja 
viranomaisten kohdalla. Miesten kuvat ovat keskeinen elementti median työelämä- ja koulutuskeskustelussa (ks. 
Taulukko 16).

Taulukko 16. Toimijat ja kuvituksen sukupuolittuneisuus (N, %).

Jutussa esiintyvä 

asiantuntijaryhmä
Kuvitus

Vain nainen/naisia tai 
sellaiseksi oletettavia 
(N, %)

vain mies/miehiä tai 
sellaiseksi oletetta-
via (N, %)

sekä nais- että mies-
hahmoja (N, %)

Juttuja kaikkiaan

Ei nimettyä 50 (11 %) 33 (7 %) 25 (5 %) 463

Poliitikko (ministeri, kansanedustaja, 
kunnanvaltuutettu)

54 (11 %) 125 (26 %) 108 (23 %) 474

Viranomainen 25 (10 %) 52 (20 %) 60 (23 %) 261

Tutkija 69 (16 %) 104 (24 %) 95 (22 %) 430

Järjestön edustaja/aktivisti 50 (12 %) 99 (23 %) 110 (26 %) 422

Johtaja/yrittäjäpomo 36 (17 %) 82 (38 %) 38 (18 %) 214

”Tavallinen ihminen” (haastateltu 
kadulla/työssä tms.)

131 (18 %) 182 (24 %) 281 (38 %) 747

”Julkkis” 73 (31 %) 84 (36 %) 42 (18 %) 232

Muu, mikä? 4 (8 %) 11 (22 %) 11 (22 %) 50

 
Vähemmistöjä esittäviä kuvia esiintyi melko vähän. Sukupuolivähemmistöt olivat esillä useimmiten jutuissa, joissa 
toimijana oli tutkija tai järjestöjen edustaja. Seksuaalivähemmistöt olivat tyypillisimmin esillä ”julkkis”-jutuissa. 
Vammaisia koskevia mainintoja oli lukumääräisesti eniten kategoriassa ”tavalliset ihmiset”, mutta suhteellisesti 
tyypillisimpiä järjestöjen edustajista kertovissa jutuissa. Etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset vähemmistöt olivat 
kuvituksena esillä kaikenlaisissa toimijatyypeissä, mutta suhteessa muihin toimijatyppeihin useimmiten ”julk-
kis”-jutuissa ja lukumääräisesti tyypillisimmin ”tavallisia ihmisiä” kuvaavissa jutuissa. 

Lapsi- ja aikuiskuvia oli käytetty monissa jutuissa. Korostuneesti aikuiset olivat esillä ”julkkiksista” kertovissa 
jutuissa. Lasten ja aikuisten yhteiskuvat taas olivat tyypillisesti esillä ”tavallisista ihmisistä” kertovissa jutuissa. 
Lapsia oli yksinään kuvituksena usein sekä ”tavallisia ihmisiä” kuvaavissa jutuissa että sellaisissa, joissa järjestöjen 
edustaja oli toimijana.  

Naiset olivat kaikissa toimijatyyppejä käsittelevissä jutuissa enemmistönä kirjoittajista. Kaikista jutuista naiset 
olivat kirjoittaneet noin puolet (48%) ja miehet kolmasosan (33%). Muut olivat kirjoittaneet naiset ja miehet yh-
dessä tai jutuissa ei ollut mainittu tekijän nimeä tai nimen perusteella sukupuoli ei selvinnyt. Mieskirjoittajat 
olivat vähemmistönä myös jutuissa, joissa toimijoina olivat poliitikot, johtajat ja ”julkkikset”, mutta niiden osalta 
ero ei ollut niin suuri kuin muiden toimijatyyppien kohdalla. Varsinkin ”tavallisia ihmisiä” koskevissa jutuissa 
naiskirjoittajat olivat selvästi useammin tekijöinä (naiset 64%, miehet 28%). Mieskirjoittajapainotteisimpia olivat 
johtajia koskevat jutut (naiset 48%, miehet 41%). 

Työelämäaiheiden osalta lukumääräisesti tarkasteltuna useimmat asiantuntijat jutuissa olivat ”tavallisia ihmisiä”. 
Näin oli teemoissa työn ja perheen yhteensovittaminen, työn ja vapaa-ajan rajat, työssä jaksaminen/väsyminen/
masennus, kiusaaminen, nimittely/häirintä työssä, syrjintä työelämässä, työttömyys, työelämään pääsy ja siellä 
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pysyminen, työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä vähemmistöt ja haavoittuvaisessa asemassa olevat työ-
elämässä. Johtajat olivat useimmiten toimijoina jutuissa, joissa aiheena oli johtajuus työelämässä. Poliitikot taas 
etuuksia käsittelevissä jutuissa, ja tutkijat työelämän segregaatiota käsittelevissä jutuissa. 

Koulutusaiheista ”tavallinen ihminen” oli useimmiten asiantuntijana mukana jutuissa, jotka käsittelivät ura-, am-
matin- ja koulutusvalintoja, koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä vähemmistöjä ja haavoittuvassa 
asemassa olevia koulutuksessa. Koulutuksen segregaatioaiheisissa jutuissa tutkijat olivat useimmiten mukana, ja 
asevelvollisuusjutuissa järjestöjen edustajat. 

Poliitikoilla oli vahva rooli aineistossa koskien etuuksia (28%), työttömyyttä (24%) ja johtajuutta työelämässä (23%). 
Viranomaiset olivat kautta linjan muita asiantuntijaryhmiä harvemmin äänessä. Jutuissa, joiden pääaiheena oli 
työelämä, viranomaisilla oli merkittävin rooli puhuttaessa kiusaamisesta ja häirinnästä (12 %), etuuksista (12 %) ja 
haavoittuvassa asemassa työelämässä olevista ihmisistä (12 %). Viranomaiset olivat merkittävin asiantuntijaryhmä 
puhuttaessa asevelvollisuudesta (21%). Tutkijoilla oli vahvin sija keskusteltaessa johtajuudesta työelämässä (21%) ja 
koulutuksen segregaatiosta (21%). Järjestöjen edustajat olivat esillä puhuttaessa etuuksista (23%), koulutuksen yh-
denvertaisuudesta (20%) ja vähemmistöistä sekä haavoittuvassa asemassa olevista koulutuksessa (20%). Johtajilla 
oli merkittävä rooli puhuttaessa johtajuudesta työelämässä (41%), mutta muuten heidät mainittiin korkeintaan 10 
prosentissa jutuista muiden pääteemoiksi merkittyjen aiheiden yhteydessä. ”Tavalliset ihmiset” olivat eniten esillä 
keskusteltaessa työn ja vapaa-ajan rajoista (43%), työssä jaksamisesta, väsymisestä tai masennuksesta (40%) ja 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnoista (38%). ”Julkkikset” eivät olleet minkään aiheen osalta erityisen merkittä-
vässä roolissa: todennäköisimmin he esiintyivät jutuissa, joiden aiheina olivat asevelvollisuus (17 %), segregaatio 
koulutuksessa (19 %) ja työelämässä (17 %) sekä syrjintä (17%) ja häirintä (17 %). 

Poliitikoilla oli vahva rooli puhuttaessa sosioekonomisista eroista ja turvapaikanhakijoista. Viranomaiset olivat 
esillä etenkin jutuissa, jotka käsittelivät nuoria ja alueellisia eroja, mutta he olivat toimijatyypeistä useimmiten 
esillä vammaisia käsittelevissä jutuissa. Tutkijat olivat hyvin esillä terveydentilaa, sukupuolta, nuoria ja sosioeko-
nomisia eroja koskevissa jutuissa. Järjestöjen edustajat tai aktivistit olivat esillä usein sosioekonomisia eroja, suku-
puolta ja nuoria koskevissa jutuissa. Johtajat olivat sosioekonomisia ja alueellisia eroja, ikääntyneitä sekä ulkomaan 
kansalaisia koskevissa jutuissa varsin hyvin edustettuina. ”Tavalliset ihmiset” olivat usein jutuissa, joissa aiheina 
olivat alueelliset erot, nuoret ja terveydentila. ”Julkkiset” näkyivät suhteellisen usein jutuissa, joissa käsiteltiin 
sukupuolta, sukupuolen moninaisuutta, nuoria ja turvapaikanhakijoita sekä seksuaalista suuntautumista. Monien 
erojen osalta, joita käsiteltiin jutuissa harvoin, eri toimijoita esiintyi aineistossa melko tasapuolisesti. (ks. tarkem-
min Liite 2 Taulukko 18.)

Risteävät erot ja aiheet

Tässä luvussa teemana on työelämä- ja koulutusaiheiden sekä erontekojen yhtäaikainen esiintyminen. Eräät 
teemat ja eronteot esiintyivät media-aineiston jutuissa usein yhtäaikaisesti ja toiset taas esiintyivät harvoin 
samanaikaisesti. Luvussa tarkastellaan aineistoa vain niiden vastausten osalta, jotka on mainittu pääteemoiksi. 
Sivuteemamerkintöjä ei siten lainkaan huomioida tässä alustavassa jaottelussa ja analyysissä. 

Käsiteltyjen työelämä- ja koulutusaiheiden sekä erojen lisäksi oli mahdollista tallentaa jutuista tietoa muista ai-
heista kohtaan ”muu, mikä?” ja samalla tuoda esiin, olisiko aihe pää- vai sivuteema. Tällaisia mainintoja tehtiin 
99 pääteema- ja 110 sivuteemakohtaan. Molempia oli neljä prosenttia kaikista pää- ja sivuteemajutuista. Aiheiksi 
tällöin mainittiin avovastauskohdassa esimerkiksi seuraavat: työturvallisuus, ammattietiikka, harrastukset, uudet 
työpaikat/koulutusvaihtoehdot, yrittäjyys ulkomailla, innovaatioajattelu, palkitseminen, eläkkeet, yhteiskunta-
sopimus, hoivatyön epäkohdat, robotiikka ja digitalisaatio, etätyö, aluekehitys, vuokra- silppu- ja epämäärinen 
työ, työmatkat, työllisyys. Muu-vaihtoehtoon vastattiin erojen osalta 166 (6%) kertaa pääaihekohtaan ja 52 si-
vuaihekohtaan (2%). Tällaisia muita eroja, joista avovastauksissa mainittiin, olivat muun muassa persoonallisuu-
serot, neurologiset erot, parafiliat, päihdeongelmat, uniongelmat, ulkonäkö, erilaiset kehot, lasten kehitysaste ja 
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oppimiskyky, tietotekninen osaaminen, sukupolviero, perhesuhteista saatava etu, harrastukset, työsuhteiden laatu, 
toimialojen ja sektorien väliset erot, rikoksen uhriksi joutuminen, vankilatausta, autonkäyttömahdollisuus. Näitä 
eroja ei tässä yhteydessä tarkastella enempää. Aineistossa ja yleisesti tarkasteltuna myös muut eronteot samoin 
kuin työelämä- ja koulutusaiheet voivat olla merkityksellisiä kokonaiskuvan hahmottamisesta työelämän ja koulu-
tuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen analyysissa.

TYÖELÄMÄAIHEET
Työn ja perheen yhteensovittamista käsittelevissä jutuissa oli yhtäaikaisina työelämäteemoina esillä erityisesti 
työssä jaksaminen, väsyminen tai masennus (60%), mutta myös työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (48%) 
ja etuudet (38%). Koulutusaiheista ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (45%) toistui lähes joka toisessa jutussa. 
Eronteoista sosioekonomiset erot (61%) ja ikä (nuoruus) (37%) liittyivät usein työn ja perheen yhteensovittami-
seen. (ks. Liite 2 Taulukko 19.)

Työn ja vapaa-ajan rajoja käsittelevissä jutuissa käsiteltiin usein työssä jaksamista, väsymistä ja masennusta 
(69%). Aihe linkittyi moniin työelämäaiheisiin, kuten työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen (58%) sekä työn ja 
perheen yhteensovittamiseen (52%). Koulutusaiheista se esiintyi useimmiten yhtä aikaa ura-, ammatin- ja koulu-
tusvalintojen kanssa. Eronteoista työn ja vapaa-ajan rajoihin liittyivät useimmiten sosioekonomiset erot (46%) ja 
terveydentila (32%). (ks. Liite 2 Taulukko 20.)

Johtajuutta koskevissa jutuissa käsiteltiin useimmiten työelämään pääsyä ja siellä pysymistä (51 %) sekä työssä jak-
samista, väsymistä ja masennusta (43%). Johtajuuteen liittyi usein myös työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
(40%). Koulutusaiheet liittyivät johtajuuteen vain harvoin lukuun ottamatta uran-, ammatin- ja koulutusvalintoja 
(32%). Johtajuus-aiheissa jutuissa useimmiten käsitellyt erot olivat sosioekonomiset tekijät ja yhteiskuntaluokka 
(48%). (ks. Liite 2 Taulukko 21.)

Työssä jaksaminen, väsyminen ja masennus liittyivät erityisesti työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen (67%).  
Työssä jaksamisen kysymykset liittyivät koulutusaiheisiin useimmin ura-, ammatin- ja koulutusvalintojen osalta 
(46%). Työssä jaksaminen kytkeytyi useisiin erontekoihin, joista useimmin toistuivat sosioekonomiset erot (46%), 
nuori ikä (36%) ja terveydentila (34%). (ks. Liite 2 Taulukko 22.)

Kiusaaminen ja häirintä työelämässä liittyi työelämäaiheista erityisesti työssä jaksamiseen (60%), mutta myös 
työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (50%) ja työelämässä pysymiseen (44%). Kiusaaminen ja häirintä 
merkittiin usein myös koulutusta käsittelevien juttujen aiheeksi silloin, kun niiden aihe oli koulutuksen tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus (27%) tai ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (26%). Eroista kiusaaminen ja häirintä kytkettiin 
useimmiten terveydentilaan (33%), nuoreen ikään (32%) ja sosioekonomisiin eroihin (31%). (ks. Liite 2 Taulukko 23.)

Syrjintä työelämässä liittyi työelämäaiheista työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (62%) ja työelämään 
pääsyyn sekä siellä pysymiseen (54%) yli puolissa tapauksista. Koulutusaiheista syrjintä työelämässä liittyi 
useimmiten ura-, ammatin- ja koulutusvalintoihin (38%). Sosioekonomiset erot ja yhteiskuntaluokka (50%) mer-
kittiin aiheeksi erojen osalta joka toisessa tapauksessa. (ks. Liite 2 Taulukko 24.)

Etuudet liittyivät useimmin työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen (61%) sekä työelämän tasa-arvoon ja yhden-
vertaisuuteen (43%). Etuudet esiintyivät toisinaan yhtäaikaisesti ura-, ammatin- ja koulutusvalintoja käsittelevissä 
jutuissa (33%). Etuudet esiintyivät yhtäaikaisesti pääaiheena sosioekonomisten erojen ja yhteiskuntaluokan (64%) 
kanssa lähes kahdessa jutussa kolmesta. (ks. Liite 2 Taulukko 25.)

Työttömyys liittyi koulutusaiheista lähinnä ura-, ammatin- ja koulutusvalintoihin (37%). Työelämäaiheista työt-
tömyys liittyi hyvin usein työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen (81%) sekä melko usein etuuksiin (40%) ja työ-
elämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (40%). Työttömyyteen liittyviä erontekoja olivat alueelliset erot (26%) 
ja nuoruus (28%) sekä aivan erityisesti sosioekonomiset erot ja yhteiskuntaluokka (56%). (ks. Liite 2 Taulukko 26.)
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Työelämään pääsyä ja siellä pysymistä käsittelevissä jutuissa käsiteltiin muita työelämäaiheita useammin työssä 
jaksamista, väsymistä ja masennusta (47%) sekä työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (40%). Koulutusaiheista 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (52%) esiintyivät usein yhtäaikaisesti työelämään pääsyä koskevien kysymys-
ten kanssa. Ihmisten välillä oli eroja työelämään pääsyssä erityisesti sosioekonomisista (49%) syistä, minkä lisäksi 
aihe kosketti erityisesti nuoria ihmisiä (36%). (ks. Liite 2 Taulukko 27.)

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liittyi sangen moniin muihin pääaiheisiin. Näistä yleisimpiä olivat työ-
elämään pääsy ja siellä pysyminen (69%), työssä jaksaminen, väsyminen ja masennus (45%) ja ura-, ammatin- ja 
koulutusvalinnat (40%). Tämäkin aihe kytkeytyi usein sosioekonomisiin eroihin (57%) ja nuoreen ikään (26%). 
Työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset kytkeytyivät vasta kolmanneksi useimmin sukupuoleen 
(24%). (ks. Liite 2 Taulukko 28.)

Työelämän segregaatio liittyi usein työelämän tasa-arvoon (63%). Lähes joka toisessa tapauksessa pääaiheena oli 
myös työelämään pääsy ja siellä pysyminen (49%). Segregaatio liittyi usein myös vähemmistöihin työelämässä 
(40%). Koulutusaiheista työelämän segregaatio liittyi useimmin ura-, ammatin- ja koulutusvalintoihin (37%). 
Työelämän segregaatiossa ylivoimaisesti tärkein eronteko oli sukupuoli (91%). (ks. Liite 2 Taulukko 29.)

Vähemmistöjä ja haavoittuvassa asemassa työelämässä olevia käsittelevissä jutuissa esiintyivät pääaiheina useim-
miten myös työelämään pääsy ja siellä pysyminen (71%) sekä työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (63%). Lähes 
joka toisessa jutussa pääaiheena oli työssä jaksaminen, väsyminen ja masennus (47%). Koulutusaiheista esiin nou-
sivat yhtäaikaisesti useimmiten ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (34%) sekä vähemmistöjen ja haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden koulutus (28%). Yleisimpiä pääaiheita erojen osalta olivat sosioekonomiset erot 
(47%) ja ei-länsimainen etninen tausta ja kulttuuri (44%). (ks. Liite 2 Taulukko 30.)

Valtaosassa työelämäaiheisia juttuja käsiteltiin useaa eri työelämäaihetta. Koulutusaiheista erityisesti ura-, am-
matin- ja koulutusvalinnat mainittiin monessa pääaiheenaan työelämää käsitelleissä jutuissa. Sosioekonomiset 
erot ja yhteiskuntaluokka mainittiin useimmiten pääasialliseksi eronteoksi työelämäaiheisissa jutuissa lähes kaik-
kien työelämää koskevien pääaiheiden kohdalla. Muut erot olivat harvemmin esillä, ja lähinnä niihin kiinteästi 
liittyvissä työelämäaiheissa: esimerkiksi segregaatiota käsiteltiin useimmiten sukupuoleen liittyvänä asiana.

KOULUTUSAIHEET
Ura-, ammatin- ja koulutusvalintoja käsittelevissä jutuissa oli yhtäaikaisina työelämäteemoina esillä erityisesti 
työelämään pääsy ja siellä pysyminen (78%), työssä jaksaminen/väsymys/masennus (48%) sekä työelämän tasa-ar-
vo ja yhdenvertaisuus (35%). Koulutusteemoista koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olivat myös varsin usein 
yhtäaikainen aihe (30%). Eronteoista selvästi useimmin esiintyivät yhtäaikaisesti sosioekonomiset erot (51%) ja 
nuoret (50%). (ks. Liite 2 Taulukko 31.)

Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -aiheen kanssa samanaikaisesti esiintyi usein ura-, ammatin- ja koulu-
tusvalinnat (47%), vähemmistöt ja haavoittuvaisessa asemassa olevat koulutuksessa (43%) sekä työelämään pääsy 
ja siellä pysyminen (42%). Eroista yhtä aikaa usein esiintyviä olivat nuoret (73%) ja sosioekonomiset erot (41%). (ks. 
Liite 2 Taulukko 32.)

Koulutuksen segregaatio esiintyi aiheena usein yhtä aikaa kuin koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (70%), 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (51%) sekä työelämään pääsy ja siellä pysyminen (33%) ja vähemmistöt ja 
haavoittuvaisessa asemassa olevat (33%). Eroista käsiteltiin samaan aikaan nuoria (77%), sukupuolta (56 %) sekä 
alueellisia (30%) ja sosioekonomisia eroja (30%). (ks. Liite 2 Taulukko 33.)

Vähemmistöjä ja haavoittuvaisessa asemassa olevia koulutuksessa käsiteltiin usein samanaikaisesti jutuissa, jois-
sa aiheina olivat koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (70%), työelämään pääsy ja siellä pysyminen (46%) 
sekä ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (43%). Eronteoista mukana samoissa jutuissa oli usein nuoret (68%), 



40

sosioekonomiset erot (40%) sekä turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat (38%). (ks. Liite 2 Taulukko 34.)

Asevelvollisuutta käsittelevissä jutuissa tarkasteltiin usein myös koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
(50%) ja ura-, ammatin- ja koulutusvalintoja (42%) sekä eroista nuoria (63%), sukupuolta (33%) ja seksuaalista 
suuntautumista (29%). (ks. Liite 2 Taulukko 35.)

Koulutusaiheet esiintyivät usein jutuissa päällekkäin siten, että samassa jutussa käsiteltiin myös muita koulutus-
aiheita. Työelämäaiheista mukana olivat samanaikaisesti myös työelämään pääsyä, siellä jaksamista ja työelämän 
tasa-arvoa koskevia aiheita. Eroista korostuivat etenkin ikä nuorten osalta ja sosioekonomiset erot. Muut erot 
olivat vähemmän esillä. Niistä osa esiintyi yhtäaikaisena aiheena vain joissain koulutusaiheissa: sukupuoli koulu-
tussegregaation ja asevelvollisuuden, maahanmuuttajat vähemmistöjen ja seksuaalinen suuntautuminen asevelvol-
lisuuden yhteydessä.

JUTUN AIHE EROJEN OSALTA
Sosioekonomisia eroja ja yhteiskuntaluokkaa käsittelevissä jutuissa pääaiheena olivat useimmiten työelämään pää-
sy ja siellä pysyminen (69%), ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (48%), työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
(46%) sekä työssä jaksaminen, väsyminen sekä masennus (44%). Yhtäaikaisia erontekoja olivat useimmiten ikä 
(nuoruus) (38%) ja alueelliset erot (25%). (ks. Liite 2 Taulukko 36.)

Alueellisia eroja käsiteltiin useimmiten työelämään pääsyn ja siellä pysymisen (61%) yhteydessä, mutta yleisiä 
pääaiheita olivat myös ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (44%) sekä työssä jaksaminen, väsyminen ja masennus 
(43%). Muita pääaiheiksi nostettuja erontekoja alueellisten erojen yhteydessä olivat erityisesti sosioekonomiset erot 
(43%) ja nuori ikä (42%). (ks. Liite 2 Taulukko 37.)

Sukupuoli liittyi työelämä- ja koulutusteemoista erityisesti työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (52%) 
sekä työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen (43%). Myös työssä jaksaminen, väsyminen ja masennus (37%) sekä 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (37%) toistuivat useammassa kuin joka kolmannessa sukupuolta pääaiheena 
käsitelleessä jutussa. Yhtä aikaa sukupuolen kanssa esiintyviä erontekoja olivat useimmiten sosioekonomiset erot 
ja yhteiskuntaluokka (36%) sekä nuori ikä (32%). (ks. Liite 2 Taulukko 38.)

Henkilön ikä (nuoruus) esiintyi erontekona useimmiten työelämään pääsyn ja siellä pysymisen (56%), ura-, am-
matin- ja koulutusvalintojen (52%) ja koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden (49%) yhteydessä. Muista 
ihmisten välisistä eroista nuoruus esiintyi pääaiheena useimmiten sosioekonomisten erojen ja yhteiskuntaluokan 
kanssa (42%). (ks. Liite 2 Taulukko 39.)

Ikääntyneitä käsittelevissä jutuissa työelämäaihe oli useimmin joko työelämään pääsy ja siellä pysyminen (72%) tai 
työssä jaksaminen, väsyminen tai masennus (56%). Koulutusaiheista ikääntyminen liittyi lähinnä ura-, ammatin- 
ja koulutusvalintoihin (45%). Ikääntymistä pääaiheena käsitelleiden juttujen muita pääaiheita erojen osalta olivat 
useimmin nuori ikä (42%) ja sosioekonomiset erot (41%). (ks. Liite 2 Taulukko 40.)

Ylivoimaisesti yleisin aihe terveydentilaa käsittelevien juttujen yhteydessä oli työssä jaksaminen, väsyminen ja ma-
sennus (73%). Terveydentila liittyi usein myös työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen (56%). Eroista terveydentila 
esiintyi useimmin yhdessä nuoren iän (33%) ja sosioekonomisten erojen kanssa (33%). (ks. Liite 2 Taulukko 41.)

Turvapaikanhakijoita ja ei-länsimaista etnisyyttä käsitelleissä jutuissa yleisin työelämäaihe oli työelämään pääsy 
ja siellä pysyminen (61%). Usein käsiteltiin myös työelämän yhdenvertaisuutta (45%). Koulutusaiheista ei-länsi-
maiseen etnisyyteen ja turvapaikanhakijoihin liittyi useimmin vähemmistöjen asema koulutuksessa (38%) sekä 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (37%). Yleisin yhtä aikaa mainittu eronteko olivat sosioekonomiset erot ja 
yhteiskuntaluokka (43%). (ks. Liite 2 Taulukko 42.)
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Ulkomaan kansalaisia, kaksoiskansalaisia ja länsimaisia siirtolaisia pääaiheenaan käsitelleissä jutuissa ylivoimai-
sesti yleisin työelämäaihe oli työelämään pääsy ja siellä pysyminen (63%). Koulutusaiheista ura-, ammatin- ja 
koulutusvalinnat (49%) oli yleisin. Ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtolaiset olivat 
pääaiheena useimmiten jutuissa, joissa muita erontekoja olivat sosioekonomiset erot ja yhteiskuntaluokka (51%), 
turvapaikanhakijat ja ei-länsimainen etnisyys (48%) ja nuori ikä (44%). (ks. Liite 2 Taulukko 43.)

Perinteisiä etnisiä vähemmistöjä (saamelaiset, romanit) käsittelevissä jutuissa aiheina olivat usein syrjintä työelä-
mässä (52%), vähemmistöt ja haavoittuvaisessa asemassa olevat työelämässä (41%) ja koulutuksessa (41%). Niiden 
yhteydessä keskusteltiin myös melko usein sosioekonomisista (34%) ja alueellisista (34%) eroista sekä nuorista 
(28%) ja ulkomaan kansalaisista (28%). (ks. Liite 2 Taulukko 44.)

Sukupuolen moninaisuus esiintyi usein jutuissa, joiden aiheena olivat työssä jaksaminen (47%), työelämän (44%) 
ja koulutuksen (42%) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä syrjintä työelämässä (40%). Eroista yleisesti mainittiin 
samanaikaisesti sukupuoli (58%), nuoret (38%) ja seksuaalinen suuntautuminen (22%). (ks. Liite 2 Taulukko 45.)

Seksuaalinen suuntautuminen oli mainittu etenkin jutuissa, joissa käsiteltiin vähemmistöjä ja haavoittuvaisessa 
asemassa olevia työelämässä (68%), työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (55%), syrjintää työelämässä (48%) 
sekä kiusaamista ja nimittelyä työelämässä (40%). Seksuaalisen suuntautumisen ohella pääaiheena erojen osalta 
mainittiin useimmin sukupuolen moninaisuus (30%), uskonnolliset vähemmistöt (28%) sekä nuori ikä (25%) ja 
ei-länsimainen etnisyys (25%). (ks. Liite 2 Taulukko 46.)

Perheen moninaisuus oli esillä usein käsiteltäessä työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (58%), työn ja perheen 
yhteensovittamista (54%), työssä jaksamista (48%) sekä ura-, ammatin- ja koulutusvalintoja (42%). Eroista samassa 
yhteydessä käsiteltiin usein sosioekonomisia eroja (56%), nuoria (52%), mutta varsin usein myös sukupuolta (30%), 
terveydentilaa (30%) ja turvapaikanhakijoita tai maahanmuuttajia (30%). (ks. Liite 2 Taulukko 47.)

Vammaisuus oli esillä etenkin jutuissa, joiden aiheina oli työelämään pääsy ja siellä pysyminen (50%), työssä jak-
saminen (48%) sekä ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat (39%) ja koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (37%). 
Eroista korostuivat terveydentila (48%) ja nuoret (41%). (ks. Liite 2 Taulukko 48.)

Kielivähemmistöjä käsiteltiin usein samassa yhteydessä työelämään pääsyä ja siellä pysymistä (53%), koulutuksen 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (44%) sekä vähemmistöjä ja haavoittuvaisessa asemassa olevia (41%) käsittelevissä 
jutuissa. Eroista tällöin käsiteltiin usein myös turvapaikanhakijoita (42%), nuoria (37%) ja sosioekonomisia eroja 
(36%). (ks. Liite 2 Taulukko 49.)

Uskonnollisia vähemmistöjä tarkasteltiin jutuissa, joiden aiheina olivat työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
(51%), syrjintä työelämässä (47%), koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (44%) sekä kiusaaminen työssä (41%). 
Eroista olivat esillä saman aikaan etenkin turvapaikanhakijat (59%), sosioekonomiset erot (34%) ja nuoret (34%). 
(ks. Liite 2 Taulukko 50.)

Lähes kaikkien erontekojen kohdalla yleisin työelämään liittyvä pääaihe oli työelämään pääsy ja siellä pysyminen. 
Koulutusaiheissa hajontaa oli enemmän, mutta useimmin eronteot kytkeytyivät ura-, ammatin- ja koulutusvalin-
toihin ja koulutuksen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Eronteot esiintyivät usein päällekkäin samoissa jutuissa. 
Esimerkiksi sosioekonomiset erot selittyivät useimmin jollain toisella pääaiheeksi nostetulla eronteolla, esimer-
kiksi sukupuolella, etnisyydellä tai terveydentilalla. Eroja aiheuttavia tekijöitä oli myös toisinaan vaikea erottaa 
toisistaan, minkä vuoksi esimerkiksi uskonnolliset vähemmistöt ja ei-länsimainen etnisyys mainittiin useimmiten 
eronteoiksi samassa jutussa.
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Yhteenveto alustavasta määrällisestä analyysista

Media-aineiston juttuja oli yhteensä 2555. Eniten juttuja on määrällisesti medioittain tässä järjestyksessä: Helsingin 
Sanomat, Turun Sanomat, Yle-verkkosivut, Hufvudstadsbladet, Maaseudun Tulevaisuus, Ilkka, Kainuun Sanomat 
ja Tekniikka&Talous. Useimmat tutkimuksen työelämään ja koulutukseen liittyvät aihepiirit esiintyivät lähes 
kaikissa medioissa. Aiheittain tarkasteltuna näyttää siltä, että työelämäteemaja on käsitelty monipuolisimmin 
Helsingin Sanomissa. Verrattuna muihin medioihin työn ja perheen yhteensovittaminen, kiusaaminen, nimittely 
tai häirintä työssä, syrjintä työelämässä, etuudet, työelämään pääsy ja siellä pysyminen sekä työelämän tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus olivat eniten esillä Helsingin Sanomissa. Koulutusaiheiden osalta yleisin aihe medioissa oli 
ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat. Kyseinen aihepiiri oli yleisin Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, YLE:n 
verkkosivuilla, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Tekniikka&Talous -lehdessä. 

Eroista yleisimmin käsiteltyjä olivat sosioekonomiset erot, alueelliset erot, sukupuoli ja ikä nuorten osalta. 
Medioittaisessa tarkastelussa näkyivät erilaiset painotukset erontekojen osalta. Sosioekonomiset erot olivat voimak-
kaimmin esillä isoissa medioissa pääaiheittain tarkasteltuna (HS 54%, TS 38%, YLE 38%), mutta Tekniikka&Talous 
-lehdessä mainintoja oli vähiten. Alueelliset erot olivat runsaasti esillä Maaseudun Tulevaisuudessa ja YLE:ssä 
sekä Turun Sanomissa. Hufvudstadsbladetissa ja Tekniikka&Talous -lehdessä alueelliset erot eivät sen sijaan 
korostuneet. Sukupuoli esiintyi aiheena useimmiten Hufvudstadsbladetissa, mutta teema oli varsin paljon esillä 
myös muutamassa muussa mediassa (HS, MT, IK). Ikä (nuoruus) eroja luovana asiana oli esillä varsinkin Turun 
Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja YLE:llä, mutta selvästi harvemmin Hufvudstadsbaldetissa ja Ilkassa. Harvoin 
esiin nousseiden aiheiden osalta on ehkä vielä vaikea tehdä tulkintoja medioiden linjauksista, mutta jotain 
huomioita voidaan nostaa esiin. Sukupuolen moninaisuus oli jossain määrin esillä Helsingin Sanomissa, Turun 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa, mutta loisti poissaolollaan Kainuun Sanomien, Ilkan ja Tekniikka&Talous 
-lehden osalta. Seksuaalinen suuntautuminen oli samoissa julkaisuissa esillä harvoin, mutta sitä ei käsitelty pää-
aiheena seuraavissa medioissa: MT, IK, YL, TT. Vammaisuudesta oli juttuja eniten Helsingin Sanomissa, Turun 
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Suomen perinteiset etniset vähemmistöt kuten saamelaiset ja romanit olivat 
useimmiten esillä Helsingin Sanomissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Kielivähemmistöt olivat useimmiten 
esillä Hufvudstadsbladetissa. Uskonnolliset vähemmistöt olivat useimmiten esillä aiheena Helsingin ja Turun 
Sanomissa. Perheiden moninaisuus puhutti useimmiten Turun ja Helsingin Sanomissa. 

Näiden edellä mainittujen erojen tarkastelussa on korostettava sitä, että aiheet liittyivät nimenomaan työelämä- ja 
koulutusteemoihin. Medioissa saattoi muuten esiintyä aihepiirin juttuja, mutta ne eivät perusrajauksen takia pääs-
seet mukaan aineistoon. Kaiken kaikkiaan lukumääräiset tulokset eivät ole erityisen yllättäviä: Moninaisuusteemat 
erityisesti yhdenvertaisuuslain mainitsemien erojen osalta olivat useimmiten esillä kaupunkilehdissä, kun 
puolestaan niiden käsittely oli niin sanotuissa maakuntalehdissä ja ammatillisissa erityislehdissä harvinaisempaa. 
Tämän voi arvella liittyvän lukijakunnan koostumukseen mutta myös alueellisiin tilanteisiin. 

Media-aineistoon valitut tekstit jakautuivat juttutyypeittäin niin, että uutisjuttuja oli eniten (56 %), sen jälkeen 
mielipidekirjoituksia ja henkilöhaastatteluja. Kun juttutyyppejä tarkastelee aiheiden näkökulmasta, näkyy selviä 
painotuseroja. Henkilöhaastatteluissa käsiteltiin muita juttutyyppejä suhteellisesti useammin työn ja perheen yh-
teensovittamista, työn ja vapaa-ajan rajoja, johtajuutta työelämässä, työssä jaksamista, väsymistä tai masennusta, 
työelämään pääsyä ja siellä pysymistä sekä ura-, ammatin- ja koulutusvalintoja. Eli näiden aiheiden osalta on tyy-
pillistä haastatella jotain ihmistä ja tehdä juttu henkilökohtaisen kokemuksen kautta tarkasteltuna. Kiusaamista, 
nimittelyä tai häirintää ja syrjintää työssä käsiteltiin suhteessa useimmiten pakinoissa ja kolumneissa. Myös ul-
kopuolisen asiantuntijan teksteissä ja mielipidekirjoituksissa näitä aiheita käsiteltiin varsin usein. Myös etuuksia 
käsiteltiin usein mielipidekirjoituksissa ja ulkopuolisen asiantuntijan teksteissä. Työttömyys oli usein käsitelty 
teema mielipidekirjoituksissa ja pääkirjoituksissa. Työelämän ja koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olivat 
aiheina useimmiten esillä ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoituksissa ja mielipidekirjoituksissa. Työelämän ja 
koulutuksen segregaatio olivat suhteellisesti useimmiten esillä pääkirjoituksissa. Vähemmistöt ja haavoittuvai-
sessa asemassa olevat sekä työelämän että koulutuksen osalta olivat useimmiten esillä mielipidekirjoituksissa. 
Asevelvollisuus oli useimmiten esillä uutisjutuissa. 
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Sukupuolta, sukupuolen moninaisuutta, perinteisiä etnisiä vähemmistöjä, maahanmuuttajia sekä uskonnollisia 
vähemmistöjä käsiteltiin suhteellisesti useimmiten kolumneissa ja pakinoissa. Alueellisia eroja käsiteltiin useim-
miten uutisjutuissa. Sosioekonomisia eroja käsiteltiin tyypillisimmin mielipidekirjoituksissa samoin kuin nuoria. 
Ikääntyneet, vammaisuus ja terveydentila olivat useimmiten esillä henkilöhaastatteluissa. Seksuaalinen suun-
tautuminen ja kielivähemmistöt olivat suhteellisesti useimmiten esillä pääkirjoituksissa. Siirtolaisia käsiteltiin 
useimmiten ulkopuolisen asiantuntija teksteissä. Perheen moninaisuus oli useimmiten esillä pääkirjoituksissa ja 
henkilöhaastatteluissa. 

Kerätyistä jutuista useimmissa (68%) oli jonkinlaista kuvitusta mukana. Osassa oli monen tyyppisiä kuvia muka-
na (valokuva, piirros tai muu kuvio), mutta pääosassa vain valokuvia. Ihmishahmoja löytyi usein niistä jutuista, 
joissa ylipäänsä oli mukana kuvia. Enemmistössä (86%) kuvituksen sisältävistä jutuista oli nimenomaan ihmis-
hahmoja. Mieshahmoja (32%) esiintyi ihmishahmoja sisältävien juttujen kuvissa useammin kuin naisia (23%). 
Ihmishahmoisista juttujen kuvista voi tehdä sen johtopäätöksen, että niissä on lähinnä aikuisia, heteroseksuaalisia 
(ainakin oletetusti), valkoisia, uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin kuulumattomia, vammattomia ja sukupuo-
leltaan selvästi joko miehiä tai naisia (kuitenkin useammin miehiä kuin naisia). Ihmishahmoja sisältävien juttujen 
tarkastelussa tuli esiin, että mieshahmot ovat tyypillisempiä kaikissa juttutyypeissä. Kaikissa muissa ero on yli 10 
prosenttiyksikköä paitsi henkilöhaastatteluissa ja kolumneissa/pakinoissa, joissa ero on vain pienehkö. 

Kuvitus työ- ja koulutusaiheiden osalta oli sukupuolittunutta. Tarkasteltaessa mies- ja naiskuvien osalta aineistoa 
pääteeman osalta näkyy, että miesenemmistöisyys kuvituksessa on etenkin seuraavissa aiheissa: asevelvollisuus, 
johtajuus työelämässä, työttömyys, etuudet, työelämään pääsy ja siellä pysyminen sekä ura-, ammatin- ja koulutus-
valinnat. Naisenemmistöisyys oli seuraavissa aiheissa: työn ja perheen yhteensovittaminen, työelämän segregaatio 
ja koulutuksen segregaatio. Muissa aiheissa ero mies- ja naiskuvaston kesken ei ollut suuri. Tarkasteltaessa nais- ja 
mieskuvituksen suhdetta erontekojen pääteemaisessa tarkastelussa näkyvät käytetyn kuvituksen sukupuolipaino-
tukset. Miesenemmistöisyyttä kuvituksessa oli etenkin seuraavien erojen osalta: sosioekonomiset erot, alueelliset 
erot, seksuaalinen suuntautuminen, kielivähemmistöt ja uskonnolliset vähemmistöt. Naiskuvitusta oli useammin 
vain seuraavien erojen yhteydessä: sukupuoli, sukupuolen moninaisuus, perheiden moninaisuus, vammaisuus ja 
perinteiset vähemmistöt.

Naisen tai naisten kirjoittamia jutuista oli lähes puolet (48%). Miehen tai miesten kirjoittamia jutuista oli kolmas-
osa (33%). Muut olivat kirjoittaneet naiset ja miehet yhdessä tai jutuissa ei ollut mainittu tekijän nimeä tai nimen 
perusteella sukupuoli ei selvinnyt. Vaikka naisten kirjoittamia juttuja oli selkeästi enemmän koulutus- ja työelä-
mäaiheisista tutkimukseen kootuista jutuista, he olivat kirjoittajina vähemmistössä pääkirjoituksissa, mielipidekir-
joituksissa ja ulkopuolisten asiantuntijoiden teksteissä. Medioiden linjaa näyttivät vetävän siis useammin miehet 
ja mediatalon ulkopuolisilta saaduissa, valituissa tai hankituissa kirjoituksissa olivat mieskirjoittajat esillä naiskir-
joittajia useammin. Mielipidekirjoituksissa ero oli pieni, mutta hieman mieskirjoittajaenemmistöinen. Sen sijaan ul-
kopuolisiksi asiantuntijoiksi kelpuutettiin selvästi useammin mies (56%) kuin nainen (37%). Henkilöhaastatteluista 
naiset (64%) olivat kirjoittaneet lähes kaksi kertaa niin usein kuin miehet (32%), ja uutisjutuissakin ero oli iso 
(naiset 50%, miehet 30%).

Aiheittain tehty pääteemaan rajautuva tarkastelu kirjoittajan sukupuolen osalta tuo esiin sen, että naiskirjoittajat 
olivat enemmistönä kaikkien muiden aiheiden jutuissa paitsi asevelvollisuutta koskevissa, joissa miehet olivat 
useammin kirjoittajina. Erityisen voimakkaasti naisenemmistöisiä aiheita kirjoittajan osalta olivat pääteemaisesti 
tarkasteltuna seuraavat aiheet: työn ja perheen yhteensovittaminen, työn ja vapaa-ajan rajat sekä työssä jaksami-
nen, väsyminen tai masennus. Mies- ja naiskirjoittajiin ero oli pienin seuraavissa aiheissa: johtajuus työelämässä, 
etuudet, työttömyys, työelämän segregaatio ja koulutuksen segregaatio. Naiset olivat enemmistönä kirjoittajista 
kaikkien erojen yhteydessä, mutta erityisen suuri ero mieskirjoittajiin oli seuraavien erojen osalta: sukupuolen 
moninaisuus, perheiden moninaisuus ja perinteiset vähemmistöt. Pienin ero nais- ja mieskirjoittajien kesken oli 
seuraavien erojen osalta: vammaisuus, sosioekonomiset erot, alueelliset erot, maahanmuuttajat ja uskonnolliset 
vähemmistöt.
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Jutuissa esiintyviä asiantuntijoita kartoitettiin seuraavasti yleisyysjärjestyksessä: ”tavallinen ihminen”, poliitikko 
(ministeri, kansanedustaja, kunnanvaltuutettu), tutkija, järjestön edustaja/aktivisti, ” julkkis”, viranomainen ja 
johtaja/yrittäjäpomo. Erilaisia toimijatyyppejä esiintyi useimmin uutisjutuissa. ”Julkkikset” esiintyivät useam-
min henkilöhaastatteluista kuin uutisjutuista. Poliitikot olivat suhteellisesti useimmin esillä pääkirjoituksissa. 
Viranomaiset ja järjestöjen aktivistit olivat suhteellisesti tarkasteltuna tyypillisimmin mukana uutisjutuissa. 
Tutkijat taas näkyivät eniten ulkopuolisten asiantuntijoiden teksteissä. Johtajat esiintyivät usein henkilöhaastatte-
luissa samoin kuin ”tavalliset ihmiset” ja ”julkkikset”. 

Jutuissa, joiden kuvituksessa on vain miehiä, esiintyy todennäköisemmin poliitikkoja (26%); vain naisia esittävää 
kuvitusta sisältävän jutun kohdalla on epätodennäköisempää, että siinä esiintyy poliitikko (11 %). Sama trendi 
koski kolmea muuta toimijatyyppiä: viranomaisia, tutkijoita, järjestön edustajia ja johtajia. Erot olivat tasaisempia 
jutuissa, joissa esiintyy ”tavallisia ihmisiä” ja ”julkkiksia”. Erot olivat selvimpiä johtajien, järjestöjen edustajien 
(esimerkiksi ay-johtajat), poliitikkojen ja viranomaisten kohdalla. Miesten kuvat ovat keskeinen elementti median 
työelämä- ja koulutuskeskustelussa. Vähemmistöjä esittäviä kuvia esiintyi melko vähän. Sukupuolivähemmistöt 
olivat esillä useimmin jutuissa, joissa toimijana oli tutkija tai järjestöjen edustaja. Seksuaalivähemmistöt olivat 
useimmin esillä ”julkkis”-jutuissa. Vammaisia koskevia mainintoja oli lukumääräisesti eniten kategoriassa ”taval-
liset ihmiset”, mutta suhteellisesti tyypillisimpiä järjestöjen edustajista kertovissa jutuissa. Etniset, kulttuuriset ja 
uskonnolliset vähemmistöt olivat kuvituksena esillä kaikenlaisissa toimijatyypeissä, mutta suhteellisesti useimmi-
ten ”julkkis”-jutuissa ja lukumääräisesti tyypillisimmin ”tavallisia ihmisiä” kuvaavissa jutuissa. 

Naiset olivat kaikissa toimijatyyppejä käsittelevissä jutuissa enemmistönä kirjoittajista. Mieskirjoittajat olivat vä-
hemmistönä myös jutuissa, joissa toimijoina olivat poliitikot, johtajat ja ”julkkikset”, mutta niiden osalta ero ei ollut 
niin suuri kuin muiden toimijatyyppien kohdalla. Varsinkin ”tavallisia ihmisiä” koskevissa jutuissa naiskirjoittajat 
olivat selvästi useammin tekijöinä (naiset 64%, miehet 28%). Mieskirjoittajapainotteisimpia olivat johtajia koskevat 
jutut (naiset 48%, miehet 41%). 

Poliitikoilla oli vahva rooli aineistossa käsiteltäessä etuuksia, työttömyyttä ja johtajuutta työelämässä. Viranomaiset 
olivat kautta linjan muita asiantuntijaryhmiä harvemmin äänessä. Jutuissa, joiden pääaiheena oli työelämä, viran-
omaisilla oli merkittävin rooli puhuttaessa kiusaamisesta ja häirinnästä, etuuksista ja haavoittuvassa asemassa 
työelämässä olevista ihmisistä. Viranomaiset olivat merkittävin asiantuntijaryhmä puhuttaessa asevelvollisuudes-
ta. Tutkijoilla oli vahvin sija keskusteltaessa johtajuudesta työelämässä ja koulutuksen segregaatiosta. Järjestöjen 
edustajat olivat esillä puhuttaessa etuuksista, koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja vähemmistöistä sekä haavoit-
tuvassa asemassa olevista koulutuksessa. Johtajilla oli merkittävä rooli puhuttaessa johtajuudesta työelämässä. 
”Tavalliset ihmiset” olivat eniten esillä keskusteltaessa työn ja vapaa-ajan rajoista, työssä jaksamisesta, väsymi-
sestä tai masennuksesta ja ura-, ammatin- ja koulutusvalinnoista. ”Julkkikset” eivät olleet minkään aiheen osalta 
erityisen merkittävässä roolissa. Poliitikoilla oli vahva rooli puhuttaessa sosioekonomisista eroista ja turvapaikan-
hakijoista. Viranomaiset olivat esillä etenkin jutuissa, jotka käsittelivät nuoria ja alueellisia eroja, mutta he olivat 
toimijatyypeistä useimmiten esillä vammaisia käsittelevissä jutuissa. Tutkijat olivat hyvin esillä terveydentilaa, 
sukupuolta, nuoria ja sosioekonomisia eroja koskevissa jutuissa. Järjestöjen edustajat tai aktivistit olivat esillä usein 
sosioekonomisia eroja, sukupuolta ja nuoria koskevissa jutuissa. Johtajat olivat sosioekonomisia ja alueellisia eroja, 
ikääntyneitä sekä ulkomaan kansalaisia koskevissa jutuissa varsin hyvin edustettuina. ”Tavalliset ihmiset” olivat 
usein jutuissa, joissa aiheina olivat alueelliset erot, nuoret ja terveydentila. ”Julkkiset” näkyivät suhteellisen usein 
jutuissa, joissa käsiteltiin sukupuolta, sukupuolen moninaisuutta, nuoria ja turvapaikanhakijoita sekä seksuaalista 
suuntautumista. Monien erojen osalta, joita käsiteltiin jutuissa harvoin, eri toimijoita esiintyi aineistossa melko 
tasapuolisesti.

Eräät työelämä- ja koulutusaiheet ja eronteot esiintyivät media-aineiston jutuissa usein yhtäaikaisesti ja toiset 
taas esiintyivät harvoin samanaikaisesti. Työelämäaiheiset jutut käsittelivät useimmiten useampaa työelämäai-
hetta. Koulutusaiheista erityisesti ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat mainittiin useissa pääaiheenaan työelämää 
käsitelleissä jutuissa. Sosioekonomiset erot ja yhteiskuntaluokka mainittiin useimmin pääasialliseksi eronteoksi 
työelämäaiheisissa jutuissa lähes kaikkien työelämää koskevien pääaiheiden kohdalla. Muut erot olivat harvemmin 
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esillä ja useimmiten niihin läheisesti liittyvissä työelämäaiheissa: esimerkiksi segregaatiota käsiteltiin useimmiten 
sukupuoleen liittyvänä asiana. Koulutusaiheet esiintyivät usein jutuissa päällekkäin siten, että samassa jutussa 
käsiteltiin myös muita koulutusaiheita. Työelämäaiheista mukana olivat samanaikaisesti myös työelämään pää-
syä, siellä jaksamista ja työelämän tasa-arvoa koskevia aiheita. Eroista korostuivat etenkin ikä nuorten osalta 
ja sosioekonomiset erot. Muut erot olivat vähemmän esillä ja niistä osa nousi voimakkaampana yhtäaikaisena 
aiheena vain joissain koulutusaiheissa: sukupuoli koulutussegregaation ja asevelvollisuuden, maahanmuuttajat vä-
hemmistöjen ja seksuaalinen suuntautuminen asevelvollisuuden yhteydessä. Lähes kaikkien erontekojen kohdalla 
yleisin työelämään liittyvä pääaihe oli työelämään pääsy ja siellä pysyminen. Koulutusaiheissa hajontaa oli enem-
män, mutta useimmin eronteot kytkeytyivät ura-, ammatin- ja koulutusvalintoihin ja koulutuksen tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen. Eronteot esiintyivät usein päällekkäin samoissa jutuissa. Esimerkiksi sosioekonomiset erot 
selittyivät useimmin jollain toisella pääaiheeksi nostetulla eronteolla, esimerkiksi sukupuolella, etnisyydellä tai 
terveydentilalla. Eroja aiheuttavia tekijöitä oli myös toisinaan vaikea erottaa toisistaan, minkä vuoksi esimerkiksi 
uskonnolliset vähemmistöt ja ei-länsimainen etnisyys mainittiin useimmiten eronteoiksi samassa jutussa.

Media-aineiston alustava määrällinen analyysi osoittaa, että median työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymys-
ten käsittely vaihtelee medioittain ja sisältää monia sukupuolittuneita ja muihin eroihin liittyviä piirteitä. Median 
työelämä- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat usein esillä, kun taas monia vähem-
mistöryhmiä käsiteltiin niissä harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmistö oli naisia, työelämää ja koulutusta 
käsittelevissä jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan vähemmistöjen esiintyminen kuvituksessa oli vähäis-
tä. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu näkyi juttujen kuvituksessa sekä nais- ja miestoimittajien 
aihevalinnoissa. Keskeisiä hahmoja työelämäaiheiden kuvituksessa olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja 
miestutkijat. Naiset kirjoittivat selvästi miehiä useammin esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä 
”tavallisista ihmisistä”, kun miehille suhteellisen tyypillisiä aiheita olivat asevelvollisuus, etuudet ja johtajat. 
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OSA 3 Ohjeita ja ideoita media-aineiston 

jatkokäyttöön

WeAll-hankkeessa koottu ja edellä kuvattu media-aineisto on kerätty ensisijaisesti sen takia, että sitä hyödynnet-
täisiin useissa laadullisin menetelmin tehdyissä jatkoanalyyseissa. Aineisto on siirretty Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon. Sieltä sen voi saada käyttöönsä laajempi tutkijajoukko.

Aineistosta voi ottaa jatkoanalyysin kohteeksi tutkijan valsemat jutut, jotka löytyvät tilastoanalyysiohjelman 
avulla ja juttuihin liitettyjen koodien perusteella. Aineistoa voi rajata ilmestymisajankohdan mukaan, medioittain, 
juttutyypeittäin, toimijoittain, työelämä-, koulutus- ja erontekoaiheittain sekä sen mukaan, millaista kuvitusta 
jutussa on. Näistä voi tehdä sopivia ristiintaulukointeja ja valita, ottaako mukaan aiheita pää- ja sivuteeman vai 
vain pääteeman mukaisesti. Tähän vaikuttaa esimerkiksi juttujen määrä ja se, miten aikoo aineistoa tutkia.

Esimerkiksi Jukka Lehtonen on hyödyntänyt media-aineistoa tehdessään tutkimusta kahdesta seuraavasta 
aiheesta:
1   Vähemmistöt ja risteävät erot työelämään ja koulutukseen liittyvässä mediakeskustelussa: roma-

nit, saamelaiset, seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt ja vammaiset
2   Normatiivisuudet ja nuoret mediassa: fokus valkoisuuteen, vammattomuuteen, heteronormatiivi-

suuteen ja kaksijakoiseen sukupuoleen koulutus- ja uravalintoja, asevelvollisuutta ja nuorten pääsyä 
työelämään koskevassa mediakeskustelussa

Näitä varten hän kokosi alustavan aineiston seuraavin perustein:
Ensimmäiseen hän valitsi kaikki aineiston jutut, jotka on merkitty sisältävän aiheita: etnisyys ja kulttuuri: pe-
rinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit) (29 pääaihe + 13 sivuaihe), seksuaalinen suuntautuminen (40+18), 
vammaisuus (46+37), sukupuolen moninaisuus (55+42). Hän valitsi mukaan sekä pää- että sivuteemaiset jutut 
näistä aiheista, sillä juttuja ei ole tavattoman paljon. Hän valitsi mukaan myös jutut, joissa kuvituksena oli etnisiin, 
kulttuurisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia, maahanmuuttajia tai ei-valkoisia (137), seksuaalivähem-
mistöön kuuluvia (6), sukupuolivähemmistöön kuuluvia (5) tai vammaisia (23), sillä kuvia saamelaisista, romaneis-
ta, vammaisista tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä saattoi olla myös jutuissa, joiden aiheena ei ollut mikään 
näistä vähemmistöistä. Nämä pystyttiin poimimaan mukaan tilasto-ohjelmalla ja saamaan sen avulla tietoon 
aihepiirin juttujen koodit, joista näkyy media, päivämäärä ja jutun järjestysnumero. Koodien avulla sähköisestä 
juttukokoelmasta löytyi kunkin median kohdalta oikeat jutut. 

Seuraavassa vaiheessa Lehtonen luki kaikki jutut läpi ja poimi niistä analyysin kannalta oleelliset. Samalla hän 
tarkisti, ovatko jutut sellaisia, että ne käsittelevät oikeaa aihetta: esimerkiksi sukupuolen moninaisuus tai seksuaa-
linen suuntautuminen -merkinnöillä on voitu varustaa myös juttuja, jotka eivät käsittele sukupuoli- tai seksuaalivä-
hemmistöjä, vaan esimerkiksi mieheyden moninaisuutta tai heteroseksuaalisuutta. Varsinkin etnisiä vähemmistöjä 
kuvituksena sisältävissä jutuissa (137) on useimmat sellaisia, joissa ei ole mukana romaneja tai saamelaisia, joten 
niistä useimmat karsiutuvat varsinaisesta analyysista. Muodostaessaan kokonaiskuvaa Lehtonen hyödyntänyt tätä 
varsin laajaa aineistoa, mutta hän on ottanut tarkemman analyysin kohteeksi arviolta 50–100 mediajuttua.

Toiseen teemaan hän valitsi kaikki aineiston jutut, jotka käsittelevät asevelvollisuutta (24+7), koska niitä oli vä-
hän. Lisäksi hän valitsi jutut, joissa käsiteltiin samaan aikaan nuoria pääteemana (855) ja joko ura-, ammatin- ja 
koulutusvalintoja (890) tai pääsyä työelämään ja siellä pysymistä (1318) (molemmat vain pääteemana), sillä niitä 
on varsin paljon. Asevelvollisuusaiheiset jutut oli helppo poimia, ja muut aineistot koottiin ristiintaulukoimalla 
tilasto-ohjelmalla nuoret (pääteema) kahden aiheen (pääteema) kanssa. Tämän jälkeen saatujen koodien avulla 
etsittiin tietokannasta oikeat jutut.



47

Tässä aineistossa on edellistä kokonaisuutta enemmän karsittavaa, kun aineistoon tutustuu. Analyysissa kes-
kitytään vain juttuihin, joissa puhutaan nuorista yhtä aikaa asevelvollisuuden suorittamisen, ura-, ammatin- ja 
koulutusvalintojen sekä työelämään pääsyn kanssa. Erityinen kiinnostus liittyy juttuihin siitä näkökulmasta, 
miten niissä haastetaan tai ylläpidetään käsityksiä valkoisuudesta, vammattomuudesta, heteroseksuaalisuudesta 
ja kaksijakoisesta sukupuolesta normina. Tällöin aineisto rajautuu pitkälti niihin arviolta noin 100–150 juttuun, 
joissa on hedelmällisiä ja moninaisia esimerkkejä normatiivisuuksien rakentumisesta ja purkaantumisesta. 

Henri Hyvönen halusi aineistokseen juttuja, jotka käsittelevät miesten työhyvinvointia ja sen ylläpitämiseen liit-
tyviä toimia. Lisäksi Hyvönen asetti kriteeriksi, että analysoitavissa artikkeleissa tuli esiintyä yksi tai useampia 
miespuolisia haastateltavia, jotka ottivat kantaa ainakin omaan työhyvinvointiinsa, mutta mahdollisesti myös 
siihen, kuinka muiden pitäisi menetellä työhyvinvoinnin saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi.

Hyvönen tarkasteli ensin juttuja, joiden pääaiheeksi oli merkitty ”terveydentila”. Tämä osoittautui kuitenkin liian 
laveaksi rajaukseksi, sillä terveydentila oli merkitty 425 jutun pääaiheeksi, mikä olisi tarkoittanut valtavaa työtä 
koko tekstimassan läpikäymiseksi. Lisäksi terveydentila viittasi jutuissa usein muuhunkin kuin työhyvinvointiin 
ja toisaalta kaikkia niitä juttuja, jotka jotenkin sivusivat työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen teemoja, 
ei ollut merkitty terveydentilaa käsitteleviksi. Myöskään rajaus ”sukupuolta” pääaiheenaan käsitteleviin juttuihin 
ei tuottanut toivottua lopputulosta, sillä sukupuoleen ja terveydentilaan liittyvät jutut eivät useinkaan olleet 
mieserityisiä.

Lopulta Hyvönen päätyi käymään läpi kaikki henkilöhaastatteluiksi merkityt jutut, jotka olivat ilmestyneet juttu-
jen lukumäärällä mitattuna yleisimmissä medioissa Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus 
ja YLE:n verkkouutiset. Näistä 305 jutusta hän teki edelleen karsintaa ottamalla mukaan kaikki jutut, joiden pää-
henkilö kuvitustietojen valossa oli mies ja jättäen pois jutut, joiden kuvituksessa esiintyi pelkästään naisia. Lisäksi 
Hyvönen käytti hyväkseen listaa jutuista, joiden pääaihe oli terveydentila. Hyvönen rajasi aineistonsa lopulta 51 
juttuun käyden läpi tekstejä lähinnä laadullisin menetelmin ilman sana- tai aihehakua sekä ilman tietokoneen 
välitöntä apua.

Vastaavalla tavalla media-aineistosta voi koostaa aineiston oman tutkimuksen näkökulmasta ja tarpeista käsin. 
Oman aineiston valikoinnissa ja rajaamisessa kannattaa hyödyntää tätä raporttia, josta selviää vastausmäärät 
keskeisiin kysymyksiin. Oleellista on myös pohtia, miten keruussa käytetyn nettikyselyn kysymyksenasettelu vai-
kuttaa aineiston rajaukseen. On hyvä tunnistaa monet tulkintatavat, joita on käytetty aineiston keruussa ja tietojen 
tallennuksessa. Kaikki valitut jutut tulee tarkistaa ja lopullinen valinta aineistoksi tehdä sen mukaan, sopivatko 
jutut oman analyysin kohteeksi. Valittuja aineistoja voi analysoida monin tavoin ja menetelmin. Aihepiiristä löytyy 
runsaasti opas- ja tutkimuskirjallisuutta. 

Ohjeita, kun aiot hyödyntää media-aineistoa:
1  Lue ensin tämä raportti. Saat käsityksen paitsi aineiston kokonaisuudesta myös sen keruutavasta. 

Pystyt arvioimaan, löytyisikö aineistosta sinulle sopivaa materiaalia ja sen riittävyyttä.
2   Valittuasi sopivan tavan etsiä media-aineistosta itsellesi toimiva aineistorajaus, voit ottaa käyttöösi 

tilastoanalyysiohjelman, jonka avulla voi hyödyntää aineistotietokannasta tehtyä Excell-taulukkoa. 
Siitä voit etsiä tarvittavat aineistot ja niiden avulla löytyvät mediajuttujen koodit, jotka kannattaa 
ottaa talteen. 

3  Koodien avulla pystyt sähköisestä tietokannasta etsimään oikeat jutut. Koodista näkyy se media, 
jossa juttu on ilmestynyt. Tietokannassa jutut on medioittain. Voit etsiä koodin järjestysnumeron 
ja päivämäärän avulla oikean jutun ja ottaa siitä kopion itsellesi.

4   Kannattaa jo etukäteen tehdä itselle tiedostokansioita, joihin voi kerätä teemoittain mediajuttuja 
tietokannasta. 

5   Kerätyt jutut tulee tarkistaa ja tehdä rajaukset aineistoon oman kysymyksenasettelun ja 
tutkimustarpeiden näkökulmasta.

6   Aineistoja voi analysoida monin eri tavoin ja menetelmin.
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7   Aineistoa hyödyntävien tulee tuoda esiin kaikissa julkaisuissa ja konferenssiesitelmissä media-
aineisto seuraavan ohjeen mukaisesti: ”Tutkimuksessa käytetty media-aineisto on tuotettu 
WeAll-hankkeessa (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: 
Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa, weallfinland.fi, Suomen 
Akatemia Strategisen tutkimuksen rahoitusohjelman rahoittama 2015—2020, hankenumero 
292883). Viitattaessa tähän raporttiin viittausohje on seuraava: Lehtonen, Jukka, Hyvönen, Henri, 
Heikkinen, Suvi, Jyrkinen, Marjut, Kangas, Emilia, Lähdesmäki, Merja, Niemistö, Charlotta & 
Suutari, Timo (2017) Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. WeAll-hankkeen 
raportti. Hanken Working Papers 564. Helsinki: Hanken School of Economics.
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LIITE 1. Tietojen tallennuksessa käytetty kyselylomake 

Lomakkeessa on mukana vastausmäärät ja tieto siitä, miten oli vastattava.

Perustiedot

1. Kirjaa tähän media-aineiston keruuohjeen mukainen tunniste 
(Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita; pakollinen)

2. Lehti (Valitaan yksi; pakollinen)

a) Helsingin Sanomat (HS) 857 (34 %)

b) Maaseudun Tulevaisuus (MT) 194 (8 %)

c) Turun Sanomat (TS) 616 (24 %)

d) Hufvudstadsbladet (HB) 224 (9 %)

f) Kainuun Sanomat (KS) 96 (4 %)

g) Ilkka (IK) 152 (6 %)

i) YLE-verkkosivut (YL) 393 (15 %)

k) Tekniikka ja talous (TT) 23 (1 %)

Kaikkiaan 2555

3. Päivämäärä (ddmm)
(Tekstikenttä, johon saa syöttää neljä numeroa; pakollinen)

4. Ilmestymiskuukausi
(Valitaan yksi; pakollinen)

a) Tammikuu 432 (17 %)

b) Helmikuu 452 (18 %)

c) Maaliskuu 881 (34 %)

d) Huhtikuu 790 (31 %)

Kaikkiaan 2555

Jutun sisältö

5. Juttutyyppi (Valitaan yksi)

a) Pääkirjoitus 81 (3 %)

b) Uutisjuttu 1416 (56 %)

c) Ulkopuolisen asiantuntijan teksti 70 (3 %)

d) Mielipidekirjoitus 379 (15 %)

e) Kolumni tai pakina 126 (5 %)

f) Henkilöhaastattelu 342 (13 %)

g) Muu, mikä? 133 (5 %)

Kaikkiaan 2547

Muu juttutyyppi (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)
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6. Kuvitus: onko jutussa kuva, piirros, taulukko tai muu visuaalinen tekijä?
(Valitaan niin monta kuin halutaan; pakollinen)

a) Ei kuvia 813 (32 %)

b) Valokuva 1601 (63 %)

c) Piirros tms. 125 (5 %)

d) Muu kuvio 46 (2 %)

Kaikkiaan 2555

7. Jos kuvitusta, onko ihmisiä tai ihmishahmoja kuvituksessa?
(Valitaan yksi)

a) Ei 235 (14 %)

b) Kyllä 1483 (86 %)

Kaikkiaan 1718

8. Jos kuvassa on ihmishahmoja, siinä on
(Valitaan niin monta kuin halutaan)

a) vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 402 (23 %)

b) vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 556 (32 %)

c) sekä nais- että mieshahmoja 506 (29 %)

d) sukupuolivähemmistöön kuuluvia 5 (0 %)

e) sukupuolettomia, selkeästi sellaisiksi tarkoitettuja 
tai sukupuoleltaan epäselväksi jääviä

107 (6 %)

f) seksuaalivähemmistöön kuuluvia 6 (0 %)

g) etnisiin, kulttuurisiin tai uskonnollisiin vähemmistöi-
hin kuuluvia, maahanmuuttajia tai ei-valkoisia

137 (8 %)

h) vammaisia 23 (1 %)

i) vain aikuisia 968 (56 %)

j) vain lapsia 86 (5 %)

k) sekä aikuisia että lapsia 197 (11 %)

l) epäselvä tai muu, mikä? 35 (2 %)

Kaikkiaan 1718

Muita hahmoja (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)

9. Jutun tekijä nimen perusteella
(Valitaan yksi)

a) Nainen/naiset 1225 (48 %)

b) Mies/miehet 826 (33 %)

c) Sekä nainen että mies 89 (4 %)

d) En osaa sanoa 13 (0 %)

e) Ei nimeä 374 ( 15%)

Kaikkiaan 2527

10. Jutussa esiintyvät asiantuntijaryhmät
(Valitaan yksi)

a) Ei nimettyä 463 (14 %)

b) Poliitikko (ministeri, kansanedustaja, kunnanval-
tuutettu)

474 (14 %)

c) Viranomainen 261 (7 %)

d) Tutkija 430 (13 %)
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e) Järjestön edustaja/aktivisti 422 (12 %)

f) Johtaja/yrittäjäpomo 214 (6 %)

g) ”Tavallinen ihminen” (haastateltu kadulla/työssä 
tms.)

747 (22 %)

h) ”Julkkis” 232 (7 %)

i) Muu 50 (2 %)

Muu asiantuntija (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)

11. Jutussa esiintyy WeAll-hanke tai sidosryhmät
(Valitaan niin monta kuin halutaan)

a) WeAll nimetty 0

b) WeAll-hankkeen tutkija nimetty 1

c) SAK 78

d) STTK 31

e) Akava 24

f) Arvoliitto 1

g) Eben 0

h) Henry 0

i) Borenius 0

j) MonikaNaiset 3

k) Monimuotoiset perheet -verkosto 2

l) Seta 2

m) Väestöliitto 16

n) Suomen Palloliitto 2

o) Työ- ja elinkeinoministeriö 43

p) STM 8

q) Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 6

r) Tasa-arvoasiain tiedostuskeskus Minna/THL 0

s) Oulun AMK 0

t) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 0

u) Siirtolaisuusinstituutti 0

v) Muu 5

Muu sidosryhmä (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)

12. Jutun aihe työelämän ja koulutuksen osalta
(Valitaan pystysuunnassa niin monta teemaa kuin halutaan, mutta yksi teema voi olla vain pääteema TAI 
sivuteema)

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen

Kaikkiaan

Pääteema 300 (12 %)

Sivuteema 168 ( 7 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat

Kaikkiaan

Pääteema 170 (7 %)

Sivuteema 152 (6 %)
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c) Johtajuus työelämässä

Kaikkiaan

Pääteema 247 (10 %)

Sivuteema 146 (6 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masennus

Kaikkiaan

Pääteema 913 (36 %)

Sivuteema 315 (12 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä

Kaikkiaan

Pääteema 267 (10 %)

Sivuteema 114 (4 %)

f) Syrjintä työelämässä

Kaikkiaan

Pääteema 272 (11 %)

Sivuteema 137 (5 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.)

Kaikkiaan

Pääteema 622 (24 %)

Sivuteema 121 (5 %)

h) Työttömyys

Kaikkiaan

Pääteema 513 (20 %)

Sivuteema 146 (6 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen

Kaikkiaan

Pääteema 1318 (52 %)

Sivuteema 226 (9 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat

Kaikkiaan

Pääteema 890 (35 %)

Sivuteema 175 (7 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kaikkiaan

Pääteema 763 (30 %)

Sivuteema 157 (6 %)
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l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kaikkiaan

Pääteema 566 (22 %)

Sivuteema 128 (5 %)

m) Työelämän segregaatio

Kaikkiaan

Pääteema 35 (1 %)

Sivuteema 33 (1 %)

 n) Koulutuksen segregaatio

Kaikkiaan

Pääteema 43 (2 %)

Sivuteema 50 (2 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä

Kaikkiaan

Pääteema 418 (16 %)

Sivuteema 241 (9 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa

Kaikkiaan

Pääteema 345 (14 %)

Sivuteema 150 (6 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset

Kaikkiaan

Pääteema 24 (1 %)

Sivuteema 7 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä

Kaikkiaan

Pääteema 99 (4 %)

Sivuteema 110 (4 %)

Muu kiinnostava teema (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)

13. Jutun aihe erojen osalta
(Valitaan pystysuunnassa niin monta aihetta kuin halutaan, mutta yksi aihe voi olla vain pääaihe TAI sivuaihe )

a) Sukupuoli

Kaikkiaan

Pääaihe 357 (14 %)

Sivuaihe 159 (6 %)
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b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.)

Kaikkiaan

Pääaihe 55 (2 %)

Sivuaihe 42 (2 %)

c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki)

Kaikkiaan

Pääaihe 551 (22 %)

Sivuaihe 345 (14 %)

d) Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)

Kaikkiaan

Pääaihe 947 (37 %)

Sivuaihe 396 (15 %)

e) Ikä: ikääntyneet

Kaikkiaan

Pääaihe 224 (9 %)

Sivuaihe 131 (5 %)

f) Ikä: nuoret

Kaikkiaan

Pääaihe 855 (33 %)

Sivuaihe 156 (6 %)

g) Seksuaalinen suuntautuminen

Kaikkiaan

Pääaihe 40 (2 %)

Sivuaihe 18 (1 %)

h) Terveydentila

Kaikkiaan

Pääaihe 425 (17 %)

Sivuaihe 232 (9 %)

i) Vammaisuus

Kaikkiaan

Pääaihe 46 (2 %)

Sivuaihe 37 (1 %)

j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit)

Kaikkiaan

Pääaihe 29 (1 %)

Sivuaihe 13 (1 %)
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k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset)

Kaikkiaan

Pääaihe 351 (14 %)

Sivuaihe 52 (2 %)

l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtola

Kaikkiaan

Pääaihe 125 (5 %)

Sivuaihe 66 (3 %)

m) Kielivähemmistöt

Kaikkiaan

Pääaihe 59 (2 %)

Sivuaihe 29 (1 %)

n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset)

Kaikkiaan

Pääaihe 59 (2 %)

Sivuaihe 33 (1 %)

o) Perheen moninaisuus

Kaikkiaan

Pääaihe 90 (4 %)

Sivuaihe 74 (3 %)

p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus

Kaikkiaan

Pääaihe 962 (38 %)

Sivuaihe 354 (14 %)

q) Muu eroihin liittyvä aihe

Kaikkiaan

Pääaihe 166 (6 %)

Sivuaihe 52 (2 %)

Muu eroihin liittyvä aihe (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)

14. Jutun otsikko (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)

15. Jutun kuvaus tai muita huomioita (Tekstikenttä, johon voi syöttää kirjaimia ja numeroita)
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LIITE 2. Taulukot

Tässä liitteessä ovat taulukot 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14 sekä 17–50. 

Taulukko 4. Medioittainen erittely työelämä- ja koulutusaiheiden osalta (pääaihe/sivuaihe, N, %).

T YÖELÄMÄ AIHEET

Työn ja perheen yhteensovittaminen; yht. pääteema 300 (12 %) / sivuteema 168 (7 %)

HS TS YL HB MT IK KS TT

146/72 75/36 29/14 5/22 29/13 13/10 3/0 0/1

17 %/8 % 12 %/6 % 7 %/4 % 2 %/10 % 15 %/7 % 9 %/7 % 3 %/0 % 0 %/4 %

Työn ja vapaa-ajan rajat; yht. pääteema 170 (7%) / sivuteema 152 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

69/56 27/31 32/26 2/13 22/17 8/5 7/3 3/1

8 %/7 % 4 %/5 % 8 %/7 % 1 %/6 % 11 %/9 % 5 %/3 % 7 %/3 % 13 %/4 %

Johtajuus työelämässä; yht. pääteema 247 (10%) / sivuteema 146 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

97/47 47/31 31/21 50/32 4/6 10/3 2/2 6/4

11 %/5 % 8 %/5 % 8 %/5 % 22 %14 % 2 %/3 % 7 %/2 % 2 %/2 % 26 %/17 %

Työssä jaksaminen/väsyminen/masennus; yht. pääteema 913 (36%) / sivuteema 315 (12%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

372/132 269/61 185/60 4/22 73/32 3/3 6/3 1/2

43 %/15 % 44 %/10 % 47 %/15 % 2 %/10 % 38 %/16 % 2 %/2 % 6 %/3 % 4 %/9 %

Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä; yht. pääteema 267 (10%) / sivuteema 114 (4%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

134/49 92/26 32/29 1/2 2/6 6/2 0/0 0/0

16 %/6 % 15 %/4 % 8 %/7 % 0 %/1 % 1 %/3 % 4 %/1 % 0 %/0 % 0 %/0 %

Syrjintä työelämässä; yht. pääteema 272 (11%) / sivuteema 137 (5%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

153/57 83/23 23/23 5/24 5/7 0/1 2/2 1/0

18 %/7 % 13 %/4 % 6 %/6 % 2 %/11 % 3 %/4 % 0 %/1 % 2 %/2 % 4 %/0 %

Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.); yht. pääteema 622 (24%) / sivuteema 121 (5%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

258/37 167/14 92/20 20/32 54/10 23/5 8/3 0/0

30 %/4 % 27 %/2 % 23 %/5 % 9 %/14 % 28 %/5 % 15 %/3 % 8 %/3 % 0 %/0 %
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Työttömyys; yht. pääteema 513 (20%) / sivuteema 146 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

198/42 125/24 94/18 17/46 32/6 20/4 27/6 0/0

23 %/5 % 20 %/4 % 24 %/5 % 8 %/21 % 16 %/3 % 13 %/3 % 28 %/6 % 0 %/0 %

Työelämään pääsy ja siellä pysyminen; yht. pääteema 1318 (52%) / sivuteema 226 (9%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

545/52 369/44 234/33 24/61 108/25 28/7 5/1 5/3

64 %/6 % 60 %/7 % 60 %/8 % 11 %/27 % 56 %/13 % 18 %/5 % 5 %/1 % 22 %/13 %

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus; yht. pääteema 763 (30%) / sivuteema 157 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

348/59 217/30 117/25 6/26 49/7 20/3 4/0 2/7

41 %/7 % 35 %/5 % 30 %/6 % 3 %/12 % 25 %/4 % 13 %/2 % 4 %/0 % 9 %/30 %

Työelämän segregaatio; yht. pääteema 35 (1%) / sivuteema 33 (1%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

13/6 10/8 3/2 1/8 1/3 4/0 3/4 0/2

2 %/1 % 2 %/1 % 1 %/1 % 0 %/4 % 1 %/2 % 3 %/0 % 3 %/4 % 0 %/9 %

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä; yht. pääteema 418 (16%) / sivuteema 241 (9%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

171/99 169/70 38/33 7/19 24/18 5/1 3/0 1/1

20 %/12 % 27 %/11 % 10 %/8 % 3 %/8 % 12 %/9 % 3 %/1 % 3 %/0 % 4 %/4 %

Työelämäaiheita yhteensä pääteemana 5838 kertaa ja sivuteemana 1956

HS TS YL HB MT IK KS TT

2504/708 1650/398 910/304 142/307 403/150 140/44 70/24 19/21

KOULUTUSAIHEET

Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat; yht. pääteema 890 (35%) / sivuteema 175 (7%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

384/53 256/40 156/32 7/24 65/17 14/4 4/1 4/4

45 %/6 % 42 %/6 % 40 %/8 % 3 %/11 % 34 %/9 % 9 %/3 % 4 %/1 % 17 %/17 %

Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus; yht. pääteema 566 (22%) / sivuteema 128 (5%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

233/43 193/21 76/16 19/26 19/6 18/7 8/1 0/8

27 %/5 % 31 %/3 % 19 %/4 % 8 %/12 % 10 %/3 % 12 %/5 % 8 %/1 % 0 %/35 %

Koulutuksen segregaatio; yht. pääteema 43 (2%) / sivuteema 50 (2%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

17/11 11/21 5/7 1/7 6/2 0/0 3/1 0/1

2 %/1 % 2 %/3 % 1 %/2 % 0 %/3 % 3 %/1 % 0 %/0 % 3 %/1 % 0 %/4 %
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Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa; yht. pääteema 345 (14%) / sivuteema 150 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

150/50 139/54 29/19 9/17 14/7 3/2 1/0 0/1

18 %/6 % 23 %/9 % 7 %/5 % 4 %/8 % 7 %/4 % 2 %/1 % 1 %/0 % 0 %/4 %

Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset; yht. pääteema 24 (1%) / sivuteema 7 (0%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

9/2 13/2 1/2 1/0 0/0 0/0 0/1 0/0

1 %/0 % 2 %/0 % 0 %/1 % 0 %/0 % 0 %/0 % 0 %/0 % 0 %/1 % 0 %/0 %

Koulutusaiheita yhteensä pääteemana 1868 kertaa ja sivuteemana 510

HS TS YL HB MT IK KS TT

739/159 612/138 267/76 37/74 104/32 35/13 16/4 4/14

Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä; yht. pääteema 99 (4%) / sivuteema 110 (4%)

HS TS YL HB MT IK KS TT

22/2 5/0 14/2 39/103 5/0 4/2 5/1 5/0

3 %/0 % 1 %/0 % 4 %/1 % 17 %/46 % 3 %/0 % 3 %/1 % 5 %/1 % 22 %/0 %

Taulukko 5. Erojen käsittely medioittain (pääaihe/sivuaihe, N, %). 

Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka); yht. pääaihe 947 (37%) / sivuaihe 396 (15%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

460/123 236/69 150/74 27/76 50/30 14/5 10/18 0/1

54 %/14 % 38 %/11 % 38 %/19 % 12 %/34 % 26 %/15 % 9 %/3 % 10 %/19 % 0 %/4 %

Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki); yht. pääaihe 551 (22%) / sivuaihe 345 (14%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

154/99 151/68 133/69 6/29 80/39 10/13 15/23 2/5

18 %/12 % 25 %/11 % 34 %/18 % 3 %/13 % 41 %/20 % 7 %/9 % 16 %/24 % 9 %/22 %

Sukupuoli; yht. pääaihe 357 (14%) / sivuaihe 159 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

162/41 71/22 34/19 29/41 28/11 21/17 10/6 2/2

19 %/5 % 12 %/4 % 9 %/5 % 13 %/18 % 14 %/6 % 14 %/11 % 10 %/6 % 9 %/9 %

Ikä: nuoret; yht. pääaihe 855 (33%) / sivuaihe 156 (6%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

332/56 297/28 126/23 18/22 53/17 12/4 11/5 6/1

39 %/7 % 48 %/5 % 32 %/6 % 8 %/10 % 27 %/9 % 8 %/3 % 11 %/5 % 26 %/4 %

Ikä: ikääntyneet; yht. pääaihe 224 (9%) / sivuaihe 131 (5%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

91/45 60/27 42/24 13/16 13/13 1/4 4/2 0/0

11 %/5 % 10 %/4 % 11 %/6 % 6 %/7 % 7 %/7 % 1 %/3 % 4 %/2 % 0 %/0 %
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Terveydentila; yht. pääaihe 425 (17%) / sivuaihe 232 (9%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

178/93 129/47 79/58 2/13 34/20 3/0 0/0 0/1

21 %/11 % 21 %/8 % 20 %/15 % 1 %/6 % 18 %/10 % 2 %/0 % 0 %/0 % 0 %/4 %

Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset); yht. pääaihe 351 (14%) / sivuaihe 52 (2%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

161/25 107/8 30/8 23/6 15/2 8/3 5/0 2/0

19 %/3 % 17 %/1 % 8 %/2 % 10 %/3 % 8 %/1 % 5 %/2 % 5 %/0 % 9 %/0 %

Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtolaiset); yht. pääaihe 125 (5%) / sivuaihe 66 (3%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

62/24 37/25 10/5 9/5 3/2 3/3 1/0 0/2

7 %/3 % 6 %/4 % 3 %/1 % 4 %/2 % 2 %/1 % 2 %/2 % 1 %/0 % 0 %/9 %

Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit); yht. pääaihe 29 (1%) / sivuaihe 13 (1%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

14/5 9/2 0/0 1/4 4/2 1/0 0/0 0/0

2 %/1 % 1 %/0 % 0 %/0 % 0 %/2 % 2 %/1 % 1 %/0 % 0 %/0 % 0 %/0 %

Sukupuolen moninaisuus (trans ym.); yht. pääaihe 55 (2%) / sivuaihe 42 (2%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

31/20 13/14 4/1 5/3 2/3 0/0 0/1 0/0

4 %/2 % 2 %/2 % 1 %/0 % 2 %/1 % 1 %/2 % 0 %/0 % 0 %/1 % 0 %/0 %

Seksuaalinen suuntautuminen; yht. pääaihe 40 (2%) / sivuaihe 18 (1%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

18/10 18/4 0/2 3/2 0/0 0/0 1/0 0/0

2 %/1 % 3 %/1 % 0 %/1 % 1 %/1 % 0 %/0 % 0 %/0 % 1 %/0 % 0 %/0 %

Perheen moninaisuus; yht. pääaihe 90 (4%) / sivuaihe 74 (3%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

40/38 38/15 5/4 0/6 4/7 0/0 3/4 0/0

5 %/4 % 6 %/2 % 1 %/1 % 0 %/3 % 2 %/4 % 0 %/0 % 3 %/4 % 0 %/0 %

Vammaisuus; yht. pääaihe 46 (2%) / sivuaihe 37 (1%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

25/15 10/7 5/7 4/6 1/1 1/1 0/0 0/0

3 %/2 % 2 %/1 % 1 %/2 % 2 %/3 % 1 %/1 % 1 %/1 % 0 %/0 % 0 %/0 %

Kielivähemmistöt; yht. pääaihe 59 (2%) / sivuaihe 29 (1%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

19/8 20/3 7/3 12/15 1/0 0/0 0/0 0/0

2 %/1 % 3 %/0 % 2 %/1 % 5 %/7 % 1 %/0 % 0 %/0 % 0 %/0 % 0 %/0 %



60

Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset); yht. pääaihe 59 (2%) / sivuaihe 33 (1%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

31/13 21/10 3/5 3/5 1/0 0/0 0/0 0/0

4 %/2 % 3 %/2 % 1 %/1 % 1 %/2 % 1 %/0 % 0 %/0 % 0 %/0 % 0 %/0 %

AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus; yht. pääaihe 962 (38%) / sivuaihe 354 (14%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

428/151 327/59 131/78 8/47 63/17 0/1 3/0 2/1

50 %/18 % 53 %/10 % 33 %/20 % 4 %/21 % 32 %/9 % 0 %/1 % 3 %/0 % 9 %/4 %

Muu eroihin liittyvä aihe; yht. pääaihe 166 (6%) / sivuaihe 52 (2%)

HS TS YL HB MT IK KS TT 

60/2 38/3 27/0 18/39 3/0 9/2 6/6 5/0

7 %/0 % 6 %/0 % 7 %/0 % 8 %/17 % 2 %/0 % 6 %/1 % 6 %/6 % 22 %/0 %

Taulukko 7. Aiheet juttutyypeittäin (pääaihe/sivuaihe, N, %).

T YÖELÄMÄ AIHEET

Työn ja perheen yhteensovittaminen     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

5/5 128/82 8/6 48/20 21/11 69/38 20/5 299/167

6 %/6 % 9 %/6 % 11 %/9 % 13 %/5 % 17 %/9 % 20 %/11 % 15 %/4 % 12 %/7 %

Työn ja vapaa-ajan rajat     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

4/3 66/67 6/5 15/21 10/8 55/42 13/5 169/151

5 %/4 % 5 %/5 % 9 %/7 % 4 %/6 % 8 %/6 % 16 %/12 % 10 %/4 % 7 %/6 %

Johtajuus työelämässä     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

9/2 125/77 6/6 30/26 16/9 49/16 11/10 246/146

11 %/2 % 9 %/5 % 9 %/9 % 8 %/7 % 13 %/7 % 14 %/5 % 8 %/8 % 10 %/6 %

Työssä jaksaminen/väsyminen/masennus     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

9/6 424/178 27/9 131/44 58/19 193/45 66/14 908/315

11 %/7 % 30 %/13 % 39 %/13 % 35 %/12 % 46 %/15 % 56 %/13 % 50 %/11 % 36 %/12 %
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Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

4/0 138/60 8/4 42/13 26/4 30/27 18/5 266/113

5 %/0 % 10 %/4 % 11 %/6 % 11 %/3 % 21 %/3 % 9 %/8 % 14 %/4 % 10 %/4 %

Syrjintä työelämässä 

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

7/1 128/75 10/4 57/25 20/10 30/12 18/10 270/137

9 %/1 % 9 %/5 % 14 %/6 % 15 %/7 % 16 %/8 % 9 %/4 % 14 %/8 % 11 %/5 %

Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.)     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

23/7 365/73 21/2 116/13 27/3 45/19 24/4 621/121

28 %/9 % 26 %/5 % 30 %/3 % 31 %/3 % 21 %/2 % 13 %/6 % 18 %/3 % 24 %/5 %

Työttömyys     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

18/9 288/95 12/3 101/16 27/6 47/14 19/3 512/146

22 %/11 % 20 %/7 % 17 %/4 % 27 %/4 % 21 %/5 % 14 %/4 % 14 %/2 % 20 %/6 %

Työelämään pääsy ja siellä pysyminen     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

30/9 695/133 33/7 214/31 55/15 232/18 56/12 1315/225

37 %/11 % 49 %/9 % 47 %/10 % 56 %/8 % 44 %/12 % 68 %/5 % 42 %/9 % 52 %/9 %

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

15/3 413/91 29/4 130/21 42/12 85/18 46/7 760/156

19 %/4 % 29 %/6 % 41 %/6 % 34 %/6 % 33 %/10 % 25 %/5 % 35 %/5 % 30 %/6 %

Työelämän segregaatio     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

3/1 18/23 0/1 4/2 1/3 7/2 2/1 35/33

4 %/1 % 1 %/2 % 0 %/1 % 1 %/1 % 1 %/2 % 2 %/1 % 2 %/1 % 1 %/1 %
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Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

7/7 226/132 10/7 78/31 24/16 50/35 21/13 416/241

9 %/9 % 16 %/9 % 14 %/10 % 21 %/8 % 19 %/13 % 15 %/10 % 16 %/10 % 16 %/9 %

KOULUTUSAIHEET

Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

12/6 449/101 24/3 133/23 37/12 191/21 42/9 888/175

15 %/7 % 32 %/7 % 34 %/4 % 35 %/6 % 29 %/10 % 56 %/6 % 32 %/7 % 35 %/7 %

Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

18/2 310/77 18/5 128/17 26/7 36/12 28/8 564/128

22 %/2 % 22 %/5 % 26 %/7 % 34 %/4 % 21 %/6 % 11 %/4 % 21 %/6 % 22 %/5 %

Koulutuksen segregaatio     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

3/2 24/24 2/0 4/16 2/4 4/3 4/1 43/50

4 %/2 % 2 %/2 % 3 %/0 % 1 %/4 % 2 %/3 % 1 %/1 % 3 %/1 % 2 %/2 %

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

9/5 189/80 8/5 69/30 17/14 36/9 14/7 342/150

11 %/6 % 13 %/6 % 11 %/7 % 18 %/8 % 13 %/11 % 11 %/3 % 11 %/5 % 13 %/6 %

Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset     

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

0/0 17/4 0/0 6/0 0/1 1/1 0/1 24/7

0 %/0 % 1 %/0 % 0 %/0 % 2 %/0 % 0 %/1 % 0 %/0 % 0 %/1 % 1 %/0 %
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Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

4/5 60/67 1/3 9/19 5/2 17/1 3/3 (2 %) 99/110

5%/19% 4%/5% 1%/4% 2%/5% 4%/2% 5%/0% 2%/2% 110 4%/4%

AIHEET EROJEN OSALTA

Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)   

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

31/9 481/230 25/10 174/65 49/21 137/47 46/14 943/396

38 %/11 % 34 %/16 % 36 %/14 % 46 %/17 % 39 %/17 % 40 %/14 % 35 %/11 % 37 %/16 %

Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki)   

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

18/5 356/209 14/10 50/41 10/12 78/56 24/11 550/344

22 %/6 % 25 %/15 % 20 %/14 % 13 %/11 % 8 %/10 % 23 %/16 % 18 %/8 % 22 %/14 %

Sukupuoli    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

7/5 173/86 13/2 46/11 31/10 60/36 25/9 355/159

9 %/6 % 12 %/6 % 19 %/3 % 12 %/3 % 25 %/8 % 18 %/11 % 19 %/7 % 14 %/6 %

Ikä: nuoret    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

21/5 459/76 27/3 155/19 45/10 106/34 39/7 852/154

26 %/6 % 32 %/5 % 39 %/4 % 41 %/5 % 36 %/8 % 31 %/10 % 29 %/5 % 33 %/6 %

Ikä: ikääntyneet    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

6/3 102/68 7/3 34/14 9/9 56/26 9/8 223/131

7 %/4 % 7 %/5 % 10 %/4 % 9 %/4 % 7 %/7 % 16 %/8 % 7 %/6 % 9 %/5 %

Terveydentila    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

1/3 214/110 11/6 63/38 25/15 74/42 36/18 424/232

1 %/4 % 15 %/8 % 16 %/9 % 17 %/10 % 20 %/12 % 22 %/12 % 27 %/14 % 17 %/9 %
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Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset)   

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

10/1 210/30 12/1 44/9 21/4 38/6 15/1 350/52

12 %/1 % 15 %/2 % 17 %/1 % 12 %/2 % 17 %/3 % 11 %/2 % 11 %/1 % 14 %/2 %

Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtola    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

5/1 61/40 7/0 20/11 10/3 15/7 7/4 125/66

6 %/1 % 4 %/3 % 10 %/0 % 5 %/3 % 8 %/2 % 4 %/2 % 5 %/3 % 5 %/3 %

Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit)   

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

1/0 15/5 1/0 1/2 3/2 5/2 3/2 29/13

1 %/0 % 1 %/0 % 1 %/0 % 0 %/1 % 2 %/2 % 1 %/1 % 2 %/2 % 1 %/1 %

Sukupuolen moninaisuus (trans ym.)  

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

1/1 24/13 1/2 10/3 11/5 2/12 5/6 54/42

1 %/1 % 2 %/1 % 1 %/3 % 3 %/1 % 9 %/4 % 1 %/4 % 4 %/5 % 2 %/2 %

Seksuaalinen suuntautuminen    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

4/0 22/9 3/5 5/3 2/1 0/0 3/0 39/18

5 %/0 % 2 %/1 % 4 %/7 % 1 %/1 % 2 %/1 % 0 %/0 % 2 %/0 % 2 %/1 %

Perheen moninaisuus    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

5/1 43/29 2/2 9/16 6/6 21/16 4/3 90/73

6 %/1 % 3 %/2 % 3 %/3 % 2 %/4 % 5 %/5 % 6 %/5 % 3 %/2 % 4 %/3 %

Vammaisuus    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

0/1 24/19 2/0 8/10 0/1 9/2 3/4 46/37

0 %/1 % 2 %/1 % 3 %/0 % 2 %/3 % 0 %/1 % 3 %/1 % 2 %/3 % 2 %/1 %
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Kielivähemmistöt    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

3/1 29/21 2/0 9/3 3/0 8/1 4/3 58/29

4 %/1 % 2 %/1 % 3 %/0 % 2 %/1 % 2 %/0 % 2 %/0 % 3 %/2 % 2 %/1 %

Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset)   

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

5/1 30/20 1/2 7/6 9/1 5/1 2/2 59/33

6 %/1 % 2 %/1 % 1 %/3 % 2 %/2 % 7 %/1 % 1 %/0 % 2 %/2 % 2 %/1 %

AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus    

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

23/11 488/201 37/10 207/55 64/11 99/47 42/17 960/352

28 %/14 % 34 %/14 % 53 %/14 % 55 %/15 % 51 %/9 % 29 %/14 % 32 %/13 % 38 %/14 %

Muu eroihin liittyvä aihe   

Pääkirjoitus Uutisjuttu
Ulkopuolisen 
asiantuntijan 
teksti

Mielipidekir-
joitus

Kolumni tai 
pakina

Henkilöhaas-
tattelu

Muu Kaikkiaan

3/3 82/32 7/1 30/11 16/3 21/0 7/2 166/52

4 %/4 % 6 %/2 % 10 %/1 % 8 %/3 % 13 %/2 % 6 %/0 % 5 %/2 % 7 %/2 %

Taulukko 10. Kuvitus työelämä- ja koulutusaiheittain pää- ja sivuteeman mukaan  

eriteltynä sukupuolen näkökulmasta (nainen/mies, N, %).

T YÖELÄMÄ AIHEET

Työn ja perheen yhteensovittaminen     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 83 (28 %) 28 (17 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 48 (16 %) 39 (23 %)

  

Työn ja vapaa-ajan rajat     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 45 (26 %) 32 (21 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 42 (25 %) 37 (24 %)

  

Johtajuus työelämässä     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 47 (19 %) 19 (13 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 97 (39 %) 45 (31 %)
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Työssä jaksaminen/väsyminen/masennus     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 191 (21 %) 34 (11 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 223 (24 %) 79 (25 %)

  

Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 50 (19 %) 27 (24 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 47 (18 %) 27 (24 %)

  

Syrjintä työelämässä

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 43 (16 %) 27 (20 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 41 (15 %) 28 (20 %)

  

Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.)     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 64 (10 %) 18 (15 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 125 (20 %) 33 (27 %)

  

Työttömyys     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 54 (11 %) 15 (10 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 112 (22 %) 50 (34 %)

  

Työelämään pääsy ja siellä pysyminen     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 215 (16 %) 28 (12 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 311 (24 %) 43 (19 %)

  

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 135 (18 %) 29 (18 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 148 (19 %) 32 (20 %)

  

Työelämän segregaatio     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 8 (23 %) 7 (21 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 5 (14 %) 6 (18 %)
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Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 78 (19 %) 44 (18 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 71 (17 %) 50 (21 %)

KOULUTUSAIHEET

Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 155 (17 %) 24 (14 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 220 (25 %) 39 (22 %)

 

Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 77 (14 %) 13 (10 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 75 (13 %) 21 (16 %)

  

Koulutuksen segregaatio     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 6 (14 %) 5 (10 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 4 (9 %) 6 (12 %)

  

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 51 (15 %) 16 (11 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 49 (14 %) 32 (21 %)

  

Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 1 (4 %) 0 (0 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 7 (29 %) 2 (29 %)

Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä     

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 11 (11 %) 12 (11 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 40 (40 %) 37 (33 %)

Taulukko 11. Kuvitus erojen osalta pää- ja sivuteeman mukaan eriteltynä sukupuolen  

näkökulmasta (nainen/mies, N, %).

Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)  

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 131 (14 %) 70 (18 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 211 (22 %) 104 (26 %)
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Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki)

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 64 (12 %) 49 (14 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 119 (22 %) 99 (29 %)

  

Sukupuoli  

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 113 (32 %) 35 (22 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 48 (13 %) 34 (21 %)

  

Ikä: nuoret

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 133 (16 %) 36 (23 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 147 (17 %) 38 (24 %)

  

Ikä: ikääntyneet 

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 48 (21 %) 26 (20 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 56 (25 %) 37 (28 %)

  

Terveydentila

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 85 (20 %) 40 (17 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 98 (23 %) 54 (23 %)

  

Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset)

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 53 (15 %) 10 (19 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 69 (20 %) 9 (17 %)

  

Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtolaiset

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 17 (14 %) 14 (21 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 29 (23 %) 7 (11 %)

  

Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit)

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 8 (28 %) 3 (23 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 4 (14 %) 2 (15 %)
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Sukupuolen moninaisuus (trans ym.)

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 11 (20 %) 14 (33 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 6 (11 %) 6 (14 %)

  

Seksuaalinen suuntautuminen

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 4 (10 %) 3 (17 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 8 (20 %) 1 (6 %)

  

Perheen moninaisuus 

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 13 (14 %) 11 (15 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 13 (14 %) 11 (15 %)

  

Vammaisuus

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 8 (17 %) 9 (24 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 7 (15 %) 4 (11 %)

  

Kielivähemmistöt 

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 8 (14 %) 1 (3 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 15 (25 %) 8 (28 %)

  

Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset) 

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 9 (15 %) 3 (9 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 13 (22 %) 5 (15 %)

  

AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus 

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 138 (14 %) 52 (15 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 204 (21 %) 76 (21 %)

  

Muu eroihin liittyvä aihe, mikä

Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %) 

Vain nainen/naisia tai sellaiseksi oletettavia 26 (16 %) 8 (15 %)

Vain mies/miehiä tai sellaiseksi oletettavia 43 (26 %) 14 (27 %)
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Taulukko 13. Kirjoittajan sukupuoli (nainen/mies) työ- ja koulutusaiheittain  

tarkasteltuna (pää- ja sivuteema, N, %).

T YÖELÄMÄ AIHEET

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 177 (60 %) 80 (48 %)

Mies/miehet 71 (24 %) 60 (36 %)

Muut 49 (16 %) 26 (16 %)

Kaikkiaan 297 166

Työn ja vapaa-ajan rajat

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 99 (60 %) 84 (56 %)

Mies/miehet 48 (29 %) 43 (28 %)

Muut 19 (11 %) 24 (16 %)

Kaikkiaan 166 151

Johtajuus työelämässä

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 120 (49 %) 70 (49 %)

Mies/miehet 95 (39 %) 51 (36 %)

Muut 28 (12 %) 21 (15 %)

Kaikkiaan 243 142

Työssä jaksaminen/väsyminen/masennus

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 522 (58 %) 149 (48 %)

Mies/miehet 267 (29 %) 118 (38 %)

Muut 118 (13 %) 45 (14 %)

Kaikkiaan 907 312

Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 149 (56 %) 51 (47 %)

Mies/miehet 77 (29 %) 42 (39 %)

Muut 41 (15 %) 16 (15 %)

Kaikkiaan 267 109
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Syrjintä työelämässä

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 141 (52 %) 59 (44 %)

Mies/miehet 76 (28 %) 59 (44 %)

Muut 54 (20 %) 17 (13 %)

Kaikkiaan 271 135

Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.)

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 263 (42 %) 57 (48 %)

Mies/miehet 218 (35 %) 38 (32 %)

Muut 138 (22 %) 23 (19 %)

Kaikkiaan 619 118

Työttömyys

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 218 (43 %) 68 (47 %)

Mies/miehet 183 (36 %) 51 (35 %)

Muut 108 (21 %) 26 (18 %)

Kaikkiaan 509 145

Työelämään pääsy ja siellä pysyminen

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 661 (50 %) 97 (43 %)

Mies/miehet 428 (33 %) 78 (35 %)

Muut 223 (17 %) 48 (22 %)

Kaikkiaan 1312 223

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 364 (48 %) 79 (52 %)

Mies/miehet 260 (34 %) 51 (33 %)

Muut 136 (18 %) 23 (15 %)

Kaikkiaan 760 153

Työelämän segregaatio

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 13 (38 %) 17 (52 %)

Mies/miehet 11 (32 %) 7 (21 %)

Muut 10 (29 %) 9 (27 %)

Kaikkiaan 34 33
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Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 216 (52 %) 125 (52 %)

Mies/miehet 122 (29 %) 74 (31 %)

Muut 79 (19 %) 41 (17 %)

Kaikkiaan 417 240

KOULUTUSAIHEET

Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 475 (54 %) 89 (51 %)

Mies/miehet 284 (32 %) 54 (31 %)

Muut 125 (14 %) 31 (18 %)

Kaikkiaan 884 174

Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 289 (51 %) 66 (53 %)

Mies/miehet 156 (28 %) 34 (27 %)

Muut 117 (21 %) 24 (19 %)

Kaikkiaan 562 124

Koulutuksen segregaatio

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 19 (44 %) 24 (48 %)

Mies/miehet 14 (33 %) 14 (28 %)

Muut 10 (23 %) 12 (24 %)

Kaikkiaan 43 50

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 181 (53 %) 69 (46 %)

Mies/miehet 87 (26 %) 43 (29 %)

Muut 73 (21 %) 37 (25 %)

Kaikkiaan 341 149
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Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 5 (21 %) 4 (57 %)

Mies/miehet 10 (42 %) 2 (29 %)

Muut 9 (38 %) 1 (14 %)

Kaikkiaan 24 7

Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä

Sukupuoli Pääteema (N, %) Sivuteema (N, %)

Nainen/naiset 45 (46 %) 43 (41 %)

Mies/miehet 36 (37 %) 41 (39 %)

Muut 16 (16 %) 22 (21 %)

Kaikkiaan 97 106

Taulukko 14. Kirjoittajan sukupuoli erojen osalta tarkasteltuna (nainen/mies/muu, N, %).

Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 454 (48 %) 193 (50 %)

Mies/miehet 331 (35 %) 126 (33 %)

Muut 157 (17 %) 68 (18 %)

Kaikkiaan 942 387

  

Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki)

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 271 (49 %) 175 (51 %)

Mies/miehet 196 (36 %) 104 (30 %)

Muut 83 (15 %) 63 (18 %)

Kaikkiaan 550 342

  

Sukupuoli

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 185 (53 %) 74 (47 %)

Mies/miehet 105 (30 %) 49 (31 %)

Muut 61 (17 %) 34 (22 %)

Kaikkiaan 351 157
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Ikä: nuoret

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 439 (52 %) 102 (66 %)

Mies/miehet 246 (29 %) 37 (24 %)

Muut 162 (19 %) 16 (10 %)

Kaikkiaan 847 155

  

Ikä: ikääntyneet

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 107 (48 %) 80 (62 %)

Mies/miehet 80 (36 %) 35 (27 %)

Muut 36 (16 %) 15 (12 %)

Kaikkiaan 223 130

  

Terveydentila

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 244 (58 %) 122 (53 %)

Mies/miehet 115 (27 %) 84 (36 %)

Muut 63 (15 %) 25 (11 %)

Kaikkiaan 422 231

  

Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset)

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 168 (48 %) 25 (48 %)

Mies/miehet 118 (34 %) 17 (33 %)

Muut 63 (18 %) 10 (19 %)

Kaikkiaan 349 52

  

Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtolaiset

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 65 (52 %) 32 (48 %)

Mies/miehet 29 (23 %) 24 (36 %)

Muut 30 (24 %) 10 (15 %)

Kaikkiaan 124 66

  

Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit)

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 18 (62 %) 8 (62 %)

Mies/miehet 5 (17 %) 3 (23 %)

Muut 6 (21 %) 2 (15 %)

Kaikkiaan 29 13
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Sukupuolen moninaisuus (trans ym.)

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 33 (60 %) 18 (45 %)

Mies/miehet 10 (18 %) 16 (40 %)

Muut 12 (22 %) 6 (15 %)

Kaikkiaan 55 40

  

Seksuaalinen suuntautuminen

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 19 (48 %) 10 (59 %)

Mies/miehet 11 (28 %) 5 (29 %)

Muut 10 (25 %) 2 (12 %)

Kaikkiaan 40 17

  

Perheen moninaisuus

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 56 (63 %) 52 (71 %)

Mies/miehet 21 (24 %) 17 (23 %)

Muut 12 (13 %) 4 (5 %)

Kaikkiaan 89 73

  

Vammaisuus

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 21 (46 %) 20 (56 %)

Mies/miehet 16 (35 %) 8 (22 %)

Muut 9 (20 %) 8 (22 %)

Kaikkiaan 46 36

  

Kielivähemmistöt

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 32 (54 %) 14 (48 %)

Mies/miehet 15 (25 %) 6 (21 %)

Muut 12 (20 %) 9 (31 %)

Kaikkiaan 59 29

  
  

Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset)

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 25 (43 %) 19 (58 %)

Mies/miehet 21 (36 %) 12 (36 %)

Muut 12 (21 %) 2 (6 %)

Kaikkiaan 58 33
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AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 432 (45 %) 180 (51 %)

Mies/miehet 349 (37 %) 104 (30 %)

Muut 175 (18 %) 68 (19 %)

Kaikkiaan 956 352

  

Muu eroihin liittyvä aihe

Sukupuoli Pääaihe (N, %) Sivuaihe (N, %)

Nainen/naiset 74 (45 %) 19 (37 %)

Mies/miehet 61 (37 %) 21 (41 %)

Muut 28 (17 %) 11 (22 %)

Kaikkiaan 163 51

Taulukko 17. Toimijat työelämä- ja koulutusaiheittain tarkasteltuna (pää- ja sivuteema, N, %).

T YÖELÄMÄ AIHEET

Työn ja perheen yhteensovittaminen     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

68/34 37/34 23/9 54/32 31/18 16/16 96/48 35/20 0/1

15%/7% 8%/7% 9%/3% 13%/7% 7%/4% 7%/7% 13%/6% 15%/9% 0%/2%

Työn ja vapaa-ajan rajat     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

21/31 12/17 7/14 27/28 17/19 17/12 73/56 28/20 0/0

5%/7% 3%/4% 3%/5% 6%/7% 4%/5% 8%/6% 10%/7% 12%/9% 0%/0%

Johtajuus työelämässä     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

31/15 56/36 19/16 57/27 23/28 101/26 39/40 18/18 5/11

7%/3% 12%/8% 7%/6% 13%/6% 5%/7% 47%/12% 5%/5% 8%/8% 10%/22%
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Työssä jaksaminen/väsyminen/masennus     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

157/59 94/54 63/37 169/61 130/53 65/27 363/105 132/20 8/3

34%/13% 20%/11% 24%/14% 39%/14% 31%/13% 30%/13% 49%/14% 57%/9% 16%/6%

Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/
yrittäjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

65/19 25/11 32/11 51/17 45/14 11/8 78/40 43/20 2/3

14%/4% 5%/2% 12%/4% 12%/4% 11%/3% 5%/4% 10%/5% 19%/9% 4%/6%

Syrjintä työelämässä

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

 ”Julkkis” Muu, mikä?

63/23 43/34 23/21 52/24 46/30 10/10 71/36 45/14 3/2

14%/5% 9%/7% 9%/8% 12%/6% 11%/7% 5%/5% 10%/5% 19%/6% 6%/4%

Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain vapaa, sairauslomat ym.)     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

126/20 176/23 73/10 98/18 142/30 32/13 157/45 19/6 3/3

27%/4% 37%/5% 28%/4% 23%/4% 34%/7% 15%/6% 21%/6% 8%/3% 6%/6%

Työttömyys     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

104/17 123/44 48/18 80/41 89/36 36/16 146/41 29/11 5/4

22%/4% 26%/9% 18%/7% 19%/10% 21%/9% 17%/7% 20%/5% 13%/5% 10%/8%
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Työelämään pääsy ja siellä pysyminen     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

225/49 228/57 103/29 224/38 218/45 102/25 465/54 150/7 6/7

49%/11% 48%/12% 39%/11% 52%/9% 52%/11% 48%/12% 62%/7% 65%/3% 12%/14%

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

133/34 155/35 76/15 133/30 144/33 53/21 220/41 91/10 7/3

29%/7% 33%/7% 29%/6% 31%/7% 34%/8% 25%/10% 29%/5% 39%/4% 14%/6%

Työelämän segregaatio     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

9/8 5/7 2/6 7/7 4/9 2/3 5/4 6/3 0/0

2%/2% 1%/1% 1%/2% 2%/2% 1%/2% 1%/1% 1%/1% 3%/1% 0%/0%

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat työelämässä     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

87/43 78/55 49/32 52/43 61/43 20/15 113/71 61/23 2/3

19%/9% 16%/12% 19%/12% 12%/10% 14%/10% 9%/7% 15%/10% 26%/10% 4%/6%

KOULUTUSAIHEET

Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat      

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansanedus-
taja, kunnan-
valtuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/ak-
tivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis”
Muu, 
mikä?

140/31 131/28 59/20 165/37 138/33 63/19 337/53 120/13 7/3

30%/7% 28%/6% 23%/8% 38%/9% 33%/8% 29%/9% 45%/7% 52%/6% 14%/6%
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Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

Ei nimettyä

Poliitikko (minis-
teri, kansanedus-
taja, kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis”
Muu, 
mikä?

104/26 117/24 60/14 111/25 113/20 8/14 181/35 42/6 7/8

22%/6% 25%/5% 23%/5% 26%/6% 27%/5% 4%/7% 24%/5% 18%/3% 14%/16%

Koulutuksen segregaatio     

Ei nimettyä

Poliitikko (minis-
teri, kansanedus-
taja, kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis”
Muu, 
mikä?

10/11 6/10 5/9 9/4 8/13 1/2 8/14 8/5 0/1

2%/2% 1%/2% 2%/3% 2%/1% 2%/3% 0%/1% 1%/2% 3%/2% 0%/2%

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat koulutuksessa     

Ei nimettyä

Poliitikko (minis-
teri, kansanedus-
taja, kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis”
Muu, 
mikä?

70/28 66/30 40/16 50/28 68/28 5/2 106/44 32/10 1/1

15%/6% 14%/6% 15%/6% 12%/7% 16%/7% 2%/1% 14%/6% 14%/4% 2%/2%

Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- ja koulutuskysymykset     

Ei nimettyä

Poliitikko (minis-
teri, kansanedus-
taja, kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis”
Muu, 
mikä?

10/2 3/0 5/1 2/2 7/0 0/0 5/3 4/0 0/0

2%/0% 1%/0% 2%/0% 0%/0% 2%/0% 0%/0% 1%/0% 2%/0% 0%/0%

Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä kiinnostava aihe, mikä     

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

8/8 26/48 18/13 22/27 18/25 22/17 22/11 20/0 3/18

2%/2% 5%/10% 7%/5% 5%/6% 4%/6% 10%/8% 3%/1% 9%/0% 6%/36%
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Taulukko 18. Toimijat erojen osalta tarkasteltuna (pää- ja sivuteema, N, %).

AIHEET EROJEN OSALTA

Sosioekonomiset erot (yhteiskuntaluokka)

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

182/60 208/83 76/48 181/61 168/72 75/36 272/129 90/32 5/11

39%/13% 44%/18% 29%/18% 42%/14% 40%/17% 35%/17% 36%/17% 39%/14% 10%/22%

Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki)

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

79/40 97/59 64/37 59/52 91/58 44/30 249/134 41/24 2/6

17%/9% 20%/12% 25%/14% 14%/12% 22%/14% 21%/14% 33%/18% 18%/10% 4%/12%

Sukupuoli 

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

76/24 44/31 26/13 66/29 51/23 17/20 71/42 72/15 6/6

16%/5% 9%/7% 10%/5% 15%/7% 12%/5% 8%/9% 10%/6% 31%/6% 12%/12%

Ikä: nuoret

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

163/27 122/20 80/8 160/22 141/24 34/13 297/59 85/17 9/3

35%/6% 26%/4% 31%/3% 37%/5% 33%/6% 16%/6% 40%/8% 37%/7% 18%/6%

Ikä: ikääntyneet

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

39/18 17/17 15/9 40/26 24/19 20/11 71/50 32/17 4/3

8%/4% 4%/4% 6%/3% 9%/6% 6%/5% 9%/5% 10%/7% 14%/7% 8%/6%
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Terveydentila

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

74/49 29/27 40/17 100/35 53/28 24/18 169/87 41/25 2/3

16%/11% 6%/6% 15%/7% 23%/8% 13%/7% 11%/8% 23%/12% 18%/11% 4%/6%

Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat (ei-länsimaiset)

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

51/15 85/7 49/1 49/9 61/9 17/5 107/14 41/4 2/2

11%/3% 18%/1% 19%/0% 11%/2% 14%/2% 8%/2% 14%/2% 18%/2% 4%/4%

Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset siirtola *   

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

26/13 22/16 10/4 25/8 11/10 11/3 34/20 17/9 1/1

6%/3% 5%/3% 4%/2% 6%/2% 3%/2% 5%/1% 5%/3% 7%/4% 2%/2%

Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähemmistöt (saamelaiset, romanit)  

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

9/5 3/3 2/1 5/1 2/3 0/2 6/2 5/4 1/1

2%/1% 1%/1% 1%/0% 1%/0% 0%/1% 0%/1% 1%/0% 2%/2% 2%/2%

Sukupuolen moninaisuus (trans ym.)

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

17/10 7/1 1/1 15/6 3/5 0/3 7/8 15/14 2/1

4%/2% 1%/0% 0%/0% 3%/1% 1%/1% 0%/1% 1%/1% 6%/6% 4%/2%
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Seksuaalinen suuntautuminen

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

7/6 6/2 2/1 4/1 5/2 1/0 4/6 17/2 2/1

2%/1% 1%/0% 1%/0% 1%/0% 1%/0% 0%/0% 1%/1% 7%/1% 4%/2%

Perheen moninaisuus

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

17/11 12/14 8/7 17/15 14/11 3/6 31/19 11/13 0/2

4%/2% 3%/3% 3%/3% 4%/3% 3%/3% 1%/3% 4%/3% 5%/6% 0%/4%

Vammaisuus

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

8/7 2/3 8/5 6/8 9/6 3/1 16/11 4/2 0/3

2%/2% 0%/1% 3%/2% 1%/2% 2%/1% 1%/0% 2%/1% 2%/1% 0%/6%

Kielivähemmistöt

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

8/5 21/9 2/2 12/9 6/5 6/6 15/3 6/2 0/5

2%/1% 4%/2% 1%/1% 3%/2% 1%/1% 3%/3% 2%/0% 3%/1% 0%/10%

Uskonnolliset vähemmistöt (myös luterilaisen kirkon sisäiset)

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

14/7 11/8 2/2 11/10 7/2 1/0 15/8 15/4 2/1

3%/2% 2%/2% 1%/1% 3%/2% 2%/0% 0%/0% 2%/1% 6%/2% 4%/2%
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AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suuntaus 

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

181/63 251/54 85/33 161/66 245/50 55/47 234/135 122/17 2/5

39%/14% 53%/11% 33%/13% 37%/15% 58%/12% 26%/22% 31%/18% 53%/7% 4%/10%

Muu eroihin liittyvä aihe

Ei nimettyä

Poliitikko 
(ministeri, 
kansan-
edustaja, 
kunnanval-
tuutettu)

Viranomai-
nen

Tutkija
Järjestön 
edustaja/
aktivisti

Johtaja/yrit-
täjäpomo

”Tavallinen 
ihminen” 
(haastateltu 
kadulla/
työssä tms.)

”Julkkis” Muu, mikä?

33/6 22/15 14/8 48/14 21/13 18/11 32/4 20/0 3/7

7%/1% 5%/3% 5%/3% 11%/3% 5%/3% 8%/5% 4%/1% 9%/0% 6%/14%

Taulukko 19. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työn ja perheen yhteensovittamista käsittelevissä 

jutuissa (N=300, N, %).

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 88 (29 %) a) Sukupuoli 85 (28 %)

c) Johtajuus työelämässä 33 (11 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 4 (1 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

181 (60 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 68 (23 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 18 (6 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

184 (61 %)

f) Syrjintä työelämässä 35 (12 %) e) Ikä: ikääntyneet 36 (12 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

114 (38 %) f) Ikä: nuoret 110 (37 %)

h) Työttömyys 44 (15 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 2 (1 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 191 (64 %) h) Terveydentila 75 (25 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 134 (45 %) i) Vammaisuus 2 (1 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 143 (48 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

4 (1 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

46 (15 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

32 (11 %)

m) Työelämän segregaatio 5 (2 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

15 (5 %)

n) Koulutuksen segregaatio 0 (0 %) m) Kielivähemmistöt 3 (1 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

50 (17 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

2 (1 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

24 (8 %) o) Perheen moninaisuus 49 (16 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

120 (40 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

3 (1 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 16 (5 %)
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Taulukko 20. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työn ja vapaa-ajan rajoja käsittelevissä jutuissa 

(N=170, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 88 (52 %) a) Sukupuoli 30 (18 %)

c) Johtajuus työelämässä 27 (16 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 1 (1 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

118 (69 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 39 (23 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 16 (9 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

78 (46 %)

f) Syrjintä työelämässä 11 (6 %) e) Ikä: ikääntyneet 20 (12 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

31 (18 %) f) Ikä: nuoret 43 (25 %)

h) Työttömyys 16 (9 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 0 (0 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 99 (58 %) h) Terveydentila 54 (32 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 73 (43 %) i) Vammaisuus 1 (1 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 59 (35 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

2 (1 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

11 (6 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

12 (7 %)

m) Työelämän segregaatio 1 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

0 (0 %)

n) Koulutuksen segregaatio 0 (0 %) m) Kielivähemmistöt 2 (1 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

19 (11 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

2 (1 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

6 (4 %) o) Perheen moninaisuus 15 (9 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suun-
taus 

45 (26 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

6 (4 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 15 (9 %)

Taulukko 21. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen johtajuutta työelämässä käsittelevissä jutuissa 

(N=247, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 33 (13 %) a) Sukupuoli 43 (17 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 27 (11 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 2 (1 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

106 (43 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 19 (8 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 39 (16 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

118 (48 %)

f) Syrjintä työelämässä 33 (13 %) e) Ikä: ikääntyneet 19 (8 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

40 (16 %) f) Ikä: nuoret 35 (14 %)

h) Työttömyys 35 (14 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 1 (0 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 127 (51 %) h) Terveydentila 43 (17 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 79 (32 %) i) Vammaisuus 1 (0 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 100 (40 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

0 (0 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

9 (4 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

8 (3 %)
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m) Työelämän segregaatio 3 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

10 (4 %)

n) Koulutuksen segregaatio 1 (0 %) m) Kielivähemmistöt 11 (4 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

28 (11 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

3 (1 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

7 (3 %) o) Perheen moninaisuus 8 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suun-
taus 

89 (36 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

9 (4 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 23 (9 %)

Taulukko 22. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työssä jaksamista, väsymistä tai masennusta 

käsittelevissä jutuissa (N=913, N, %). 

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 181 (20 %) a) Sukupuoli 131 (14 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 118 (13 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 26 (3 %)

c) Johtajuus työelämässä 106 (12 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 237 (26 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä  160 (18 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

417 (46 %)

f) Syrjintä työelämässä 126 (14 %) e) Ikä: ikääntyneet 125 (14 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

221 (24 %) f) Ikä: nuoret 333 (36 %)

h) Työttömyys 161 (18 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 15 (2 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 614 (67 %) h) Terveydentila 309 (34 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 424 (46 %) i) Vammaisuus 22 (2 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 346 (38 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

8 (1 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

179 (20 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

117 (13 %)

m) Työelämän segregaatio 9 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

47 (5 %)

n) Koulutuksen segregaatio 8 (1 %) m) Kielivähemmistöt 12 (1 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

196 (21 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

21 (2 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

129 (14 %) o) Perheen moninaisuus 43 (5 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

5 (1 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

411 (45 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

19 (2 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 71 (8 %)
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Taulukko 23. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työssä tapahtuvaa kiusaamista tai häirintää 

käsittelevissä jutuissa (N=267, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 18 (7 %) a) Sukupuoli 61 (23 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 16 (6 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 19 (7 %)

c) Johtajuus työelämässä 39 (15 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 39 (15 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

160 (60 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

83 (31 %)

f) Syrjintä työelämässä 102 (38 %) e) Ikä: ikääntyneet 16 (6 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

28 (10 %) f) Ikä: nuoret 85 (32 %)

h) Työttömyys 16 (6 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 16 (6 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 117 (44 %) h) Terveydentila 89 (33 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 69 (26 %) i) Vammaisuus 8 (3 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 133 (50 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

0 (0 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

73 (27 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

69 (26 %)

m) Työelämän segregaatio 5 (2 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

15 (6 %)

n) Koulutuksen segregaatio 5 (2 %) m) Kielivähemmistöt 0 (0 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

90 (34 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

24 (9 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

58 (22 %) o) Perheen moninaisuus 14 (5 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

3 (1 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

146 (55 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

2 (1 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 22 (8 %)

Taulukko 24. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen syrjintää työelämässä käsittelevissä jutuissa 

(N=272, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 35 (13 %) a) Sukupuoli 78 (29 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 11 (4 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 22 (8 %)

c) Johtajuus työelämässä 33 (12 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 53 (19 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

126 (46 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

136 (50 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 102 (38 %) e) Ikä: ikääntyneet 24 (9 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

70 (26 %) f) Ikä: nuoret 76 (28 %)

h) Työttömyys 50 (18 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 19 (7 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 148 (54 %) h) Terveydentila 49 (18 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 102 (38 %) i) Vammaisuus 16 (6 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 168 (62 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

15 (6 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

74 (27 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

91 (33 %)

m) Työelämän segregaatio 6 (2 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

23 (8 %)
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n) Koulutuksen segregaatio 3 (1 %) m) Kielivähemmistöt 10 (4 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

121 (44 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

28 (10 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

72 (26 %) o) Perheen moninaisuus 17 (6 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

181 (67 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

3 (1 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 16 (6 %)

Taulukko 25. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen etuuksia (lomat, vuorotteluvapaa, vanhempain 

vapaa, sairauslomat ym.) käsittelevissä jutuissa (N=622, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 114 (18 %) a) Sukupuoli 47 (8 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 31 (5 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 0 (0 %)

c) Johtajuus työelämässä 40 (6 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 149 (24 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

221 (36 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

401 (64 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 28 (5 %) e) Ikä: ikääntyneet 58 (9 %)

f) Syrjintä työelämässä 70 (11 %) f) Ikä: nuoret 194 (31 %)

h) Työttömyys 207 (33 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 2 (0 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 382 (61 %) h) Terveydentila 72 (12 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 207 (33 %) i) Vammaisuus 7 (1 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 267 (43 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

0 (0 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

134 (22 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

71 (11 %)

m) Työelämän segregaatio 5 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

29 (5 %)

n) Koulutuksen segregaatio 3 (0 %) m) Kielivähemmistöt 9 (1 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

102 (16 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

9 (1 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

67 (11 %) o) Perheen moninaisuus 25 (4 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

1 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suun-
taus 

356 (57 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

7 (1 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 30 (5 %)
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Taulukko 26. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työttömyyttä käsittelevissä jutuissa  

(N=513, N, %). 

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 44 (9 %) a) Sukupuoli 33 (6 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 16 (3 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 0 (0 %)

c) Johtajuus työelämässä 35 (7 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 131 (26 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

161 (31 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

288 (56 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 16 (3 %) e) Ikä: ikääntyneet 58 (11 %)

f) Syrjintä työelämässä 50 (10 %) f) Ikä: nuoret 146 (28 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

207 (40 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 1 (0 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 418 (81 %) h) Terveydentila 53 (10 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 192 (37 %) i) Vammaisuus 2 (0 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 203 (40 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

2 (0 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

63 (12 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

63 (12 %)

m) Työelämän segregaatio 5 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

18 (4 %)

n) Koulutuksen segregaatio 2 (0 %) m) Kielivähemmistöt 7 (1 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

102 (20 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

4 (1 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

44 (9 %) o) Perheen moninaisuus 5 (1 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

253 (49 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

3 (1 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 32 (6 %)

Taulukko 27. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työelämään pääsyä ja siellä pysymistä 

käsittelevissä jutuissa (N=1318, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 191 (14 %) a) Sukupuoli 153 (12 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 99 (8 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 12 (1 %)

c) Johtajuus työelämässä 127 (10 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 335 (25 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

614 (47 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

652 (49 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 117 (9 %) e) Ikä: ikääntyneet 162 (12 %)

f) Syrjintä työelämässä 148 (11 %) f) Ikä: nuoret 480 (36 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

382 (29 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 10 (1 %)

h) Työttömyys 418 (32 %) h) Terveydentila 236 (18 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 690 (52 %) i) Vammaisuus 23 (2 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 528 (40 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset 
vähemmistöt (saamelaiset, romanit) 

9 (1 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

235 (18 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

214 (16 %)

m) Työelämän segregaatio 17 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan 
kansalaiset, kaksoiskansalaiset ja 
länsimaiset siirtolaiset 

79 (6 %)
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n) Koulutuksen segregaatio 14 (1 %) m) Kielivähemmistöt 31 (2 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

297 (23 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös 
luterilaisen kirkon sisäiset) 

23 (2 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

157 (12 %) o) Perheen moninaisuus 45 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

5 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

608 (46 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

30 (2 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 100 (8 %)

Taulukko 28. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

käsittelevissä jutuissa (N=763, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 143 (19 %) a) Sukupuoli 185 (24 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 59 (8 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 24 (3 %)

c) Johtajuus työelämässä 100 (13 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 172 (23 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

346 (45 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

432 (57 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 133 (17 %) e) Ikä: ikääntyneet 86 (11 %)

f) Syrjintä työelämässä 168 (22 %) f) Ikä: nuoret 196 (26 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, 
vanhempain vapaa, sairauslomat ym.) 

267 (35 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 22 (3 %)

h) Työttömyys 203 (27 %) h) Terveydentila 153 (20 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 528 (69 %) i) Vammaisuus 11 (1 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 308 (40 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

7 (1 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

130 (17 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

159 (21 %)

m) Työelämän segregaatio 22 (3 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

47 (6 %)

n) Koulutuksen segregaatio 6 (1 %) m) Kielivähemmistöt 14 (2 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

262 (34 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

30 (4 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

79 (10 %) o) Perheen moninaisuus 52 (7 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

5 (1 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

466 (61 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

13 (2 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 61 (8 %)

Taulukko 29. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen työelämän segregaatiota käsittelevissä jutuissa 

(N=35, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 5 (14 %) a) Sukupuoli 32 (91 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 1 (3 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 3 (9 %)

c) Johtajuus työelämässä 3 (9 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 3 (9 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

9 (26 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

14 (40 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 5 (14 %) e) Ikä: ikääntyneet 3 (9 %)

f) Syrjintä työelämässä 6 (17 %) f) Ikä: nuoret 12 (34 %)
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g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

5 (14 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 0 (0 %)

h) Työttömyys 5 (14 %) h) Terveydentila 6 (17 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 17 (49 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 13 (37 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

0 (0 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 22 (63 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

5 (14 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

7 (20 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

2 (6 %)

n) Koulutuksen segregaatio 9 (26 %) m) Kielivähemmistöt 1 (3 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

14 (40 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

1 (3 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

7 (20 %) o) Perheen moninaisuus 2 (6 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

17 (49 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 1 (3 %)

Taulukko 30. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen vähemmistöjä ja haavoittuvassa asemassa 

työelämässä olevia käsittelevissä jutuissa (N=418, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 50 (12 %) a) Sukupuoli 70 (17 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 19 (5 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 17 (4 %)

c) Johtajuus työelämässä 28 (7 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 93 (22 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

196 (47 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

196 (47 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 90 (22 %) e) Ikä: ikääntyneet 46 (11 %)

f) Syrjintä työelämässä 121 (29 %) f) Ikä: nuoret 105 (25 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

102 (24 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 27 (6 %)

h) Työttömyys 102 (24 %) h) Terveydentila 92 (22 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 297 (71 %) i) Vammaisuus 16 (4 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 143 (34 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

12 (3 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 262 (63 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

183 (44 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

60 (14 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

53 (13 %)

m) Työelämän segregaatio 14 (3 %) m) Kielivähemmistöt 17 (4 %)

n) Koulutuksen segregaatio 5 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

25 (6 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

115 (28 %) o) Perheen moninaisuus 32 (8 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

233 (56 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

8 (2 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 24 (6 %)
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Taulukko 31. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen ura-, ammatin ja koulutusvalintoja käsittelevissä 

jutuissa (N=890, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 134 (15 %) a) Sukupuoli 131 (15 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 73 (8 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 14 (2 %)

c) Johtajuus työelämässä 79 (9 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 244 (27 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

424 (48 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

458 (51 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 69 (8 %) e) Ikä: ikääntyneet 101 (11 %)

f) Syrjintä työelämässä 102 (11 %) f) Ikä: nuoret 444 (50 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

207 (23 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 7 (1 %)

h) Työttömyys 192 (22 %) h) Terveydentila 140 (16 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 690 (78 %) i) Vammaisuus 18 (2 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 308 (35 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

7 (1 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

264 (30 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

131 (15 %)

m) Työelämän segregaatio 13 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

61 (7 %)

n) Koulutuksen segregaatio 22 (2 %) m) Kielivähemmistöt 21 (2 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

143 (16 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

18 (2 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

148 (17 %) o) Perheen moninaisuus 38 (4 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

10 (1 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

408 (46 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

19 (2 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 69 (8 %)

Taulukko 32. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

käsittelevissä jutuissa (N=566, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 46 (8 %) a) Sukupuoli 87 (15 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 11 (2 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 23 (4 %)

c) Johtajuus työelämässä 9 (2 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 156 (28 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

179 (32 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

230 (41 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 73 (13 %) e) Ikä: ikääntyneet 34 (6 %)

f) Syrjintä työelämässä 74 (13 %) f) Ikä: nuoret 416 (73 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

134 (24 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 8 (1 %)

h) Työttömyys 63 (11 %) h) Terveydentila 85 (15 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 235 (42 %) i) Vammaisuus 17 (3 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 264 (47 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

7 (1 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 130 (23 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

100 (18 %)

m) Työelämän segregaatio 7 (1 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

35 (6 %)
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n) Koulutuksen segregaatio 30 (5 %) m) Kielivähemmistöt 26 (5 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

60 (11 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

26 (5 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

242 (43 %) o) Perheen moninaisuus 22 (4 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

12 (2 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

302 (53 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

5 (1 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 33 (6 %)

Taulukko 33. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen koulutuksen segregaatiota käsittelevissä jutuissa 

(N=43, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 0 (0 %) a) Sukupuoli 24 (56 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 0 (0 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 2 (5 %)

c) Johtajuus työelämässä 1 (2 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 13 (30 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

8 (19 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

13 (30 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 5 (12 %) e) Ikä: ikääntyneet 0 (0 %)

f) Syrjintä työelämässä 3 (7 %) f) Ikä: nuoret 33 (77 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

3 (7 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 0 (0 %)

h) Työttömyys 2 (5 %) h) Terveydentila 2 (5 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 14 (33 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 22 (51 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

1 (2 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 6 (14 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

7 (16 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

30 (70 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

2 (5 %)

m) Työelämän segregaatio 9 (21 %) m) Kielivähemmistöt 2 (5 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

5 (12 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

2 (5 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

14 (33 %) o) Perheen moninaisuus 1 (2 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

1 (2 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

16 (37 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 2 (5 %)

Taulukko 34. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen vähemmistöjä ja haavoittuvassa asemassa 

koulutuksessa käsittelevissä jutuissa (N=345, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 24 (7 %) a) Sukupuoli 54 (16 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 6 (2 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 16 (5 %)

c) Johtajuus työelämässä 7 (2 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 85 (25 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

129 (37 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

139 (40 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 58 (17 %) e) Ikä: ikääntyneet 21 (6 %)

f) Syrjintä työelämässä 72 (21 %) f) Ikä: nuoret 235 (68 %)
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g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

67 (19 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 13 (4 %)

h) Työttömyys 44 (13 %) h) Terveydentila 64 (19 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 157 (46 %) i) Vammaisuus 19 (6 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 148 (43 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

12 (3 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 79 (23 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

132 (38 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

242 (70 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

31 (9 %)

m) Työelämän segregaatio 7 (2 %) m) Kielivähemmistöt 24 (7 %)

n) Koulutuksen segregaatio 14 (4 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

21 (6 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

115 (33 %) o) Perheen moninaisuus 22 (6 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

6 (2 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

190 (55 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 15 (4 %)

Taulukko 35. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen asevelvollisuutta käsittelevissä jutuissa  

(N=24, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 0 (0 %) a) Sukupuoli 8 (33 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 0 (0 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 0 (0 %)

c) Johtajuus työelämässä 5 (21 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 0 (0 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

3 (13 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

1 (4 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 0 (0 %) e) Ikä: ikääntyneet 0 (0 %)

f) Syrjintä työelämässä 1 (4 %) f) Ikä: nuoret 15 (63 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

0 (0 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 7 (29 %)

h) Työttömyys 0 (0 %) h) Terveydentila 0 (0 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 5 (21 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 10 (42 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

0 (0 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 (21 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

0 (0 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

12 (50 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

1 (4 %)

m) Työelämän segregaatio 1 (4 %) m) Kielivähemmistöt 0 (0 %)

n) Koulutuksen segregaatio 0 (0 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

0 (0 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

0 (0 %) o) Perheen moninaisuus 0 (0 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

6 (25 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

12 (50 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 3 (13 %)



94

Taulukko 36. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen sosioekonomisia eroja ja yhteiskuntaluokkaa 

käsittelevissä jutuissa (N=947, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 184 (19 %) a) Sukupuoli 130 (14 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 78 (8 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 9 (1 %)

c) Johtajuus työelämässä 118 (12 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 237 (25 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

417 (44 %) e) Ikä: ikääntyneet 92 (10 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 83 (9 %) f) Ikä: nuoret 362 (38 %)

f) Syrjintä työelämässä 136 (14 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 6 (1 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

401 (42 %) h) Terveydentila 141 (15 %)

h) Työttömyys 288 (30 %) i) Vammaisuus 13 (1 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 652 (69 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

10 (1 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 458 (48 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

152 (16 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 432 (46 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

64 (7 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

230 (24 %) m) Kielivähemmistöt 21 (2 %)

m) Työelämän segregaatio 14 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

20 (2 %)

n) Koulutuksen segregaatio 13 (1 %) o) Perheen moninaisuus 50 (5 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

196 (21 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suun-
taus 

535 (56 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

139 (15 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 61 (6 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

1 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

17 (2 %)

Taulukko 37. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen alueellisia eroja (maaseutu-kaupunki) 

käsittelevissä jutuissa (N=551, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 68 (12 %) a) Sukupuoli 42 (8 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 39 (7 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 4 (1 %)

c) Johtajuus työelämässä 19 (3 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

237 (43 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

237 (43 %) e) Ikä: ikääntyneet 56 (10 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 39 (7 %) f) Ikä: nuoret 232 (42 %)

f) Syrjintä työelämässä 53 (10 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 5 (1 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

149 (27 %) h) Terveydentila 95 (17 %)

h) Työttömyys 131 (24 %) i) Vammaisuus 8 (1 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 335 (61 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

10 (2 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 244 (44 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

76 (14 %)
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k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 172 (31 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

22 (4 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

156 (28 %) m) Kielivähemmistöt 13 (2 %)

m) Työelämän segregaatio 3 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

12 (2 %)

n) Koulutuksen segregaatio 13 (2 %) o) Perheen moninaisuus 11 (2 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

93 (17 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

240 (44 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

85 (15 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 15 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

12 (2 %)

Taulukko 38. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen sukupuolta käsittelevissä jutuissa (N=357, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 85 (24 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 32 (9 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 30 (8 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 42 (12 %)

c) Johtajuus työelämässä 43 (12 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

130 (36 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

131 (37 %) e) Ikä: ikääntyneet 34 (10 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 61 (17 %) f) Ikä: nuoret 113 (32 %)

f) Syrjintä työelämässä 78 (22 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 6 (2 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

47 (13 %) h) Terveydentila 68 (19 %)

h) Työttömyys 33 (9 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 153 (43 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

3 (1 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 131 (37 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

60 (17 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 185 (52 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

17 (5 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

87 (24 %) m) Kielivähemmistöt 7 (2 %)

m) Työelämän segregaatio 32 (9 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

15 (4 %)

n) Koulutuksen segregaatio 24 (7 %) o) Perheen moninaisuus 27 (8 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

70 (20 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

151 (42 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

54 (15 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 13 (4 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

8 (2 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

12 (3 %)
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Taulukko 39. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen nuoria henkilöitä käsittelevissä jutuissa  

(N=855, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 110 (13 %) a) Sukupuoli 113 (13 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 43 (5 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 21 (2 %)

c) Johtajuus työelämässä 35 (4 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 232 (27 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

333 (39 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

362 (42 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 85 (10 %) e) Ikä: ikääntyneet 94 (11 %)

f) Syrjintä työelämässä 76 (9 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 10 (1 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

194 (23 %) h) Terveydentila 140 (16 %)

h) Työttömyys 146 (17 %) i) Vammaisuus 19 (2 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 480 (56 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

8 (1 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 444 (52 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

114 (13 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 196 (23 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

55 (6 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

416 (49 %) m) Kielivähemmistöt 22 (3 %)

m) Työelämän segregaatio 12 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

20 (2 %)

n) Koulutuksen segregaatio 33 (4 %) o) Perheen moninaisuus 47 (5 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

105 (12 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

378 (44 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

235 (27 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 47 (5 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

15 (2 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

18 (2 %)

Taulukko 40. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen ikääntyneitä käsittelevissä jutuissa  

(N=224, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 36 (16 %) a) Sukupuoli 34 (15 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 20 (9 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 3 (1 %)

c) Johtajuus työelämässä 19 (8 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 56 (25 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

125 (56 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

92 (41 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 16 (7 %) f) Ikä: nuoret 94 (42 %)

f) Syrjintä työelämässä 24 (11 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 4 (2 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

58 (26 %) h) Terveydentila 62 (28 %)

h) Työttömyys 58 (26 %) i) Vammaisuus 5 (2 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 162 (72 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 101 (45 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

17 (8 %)
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k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 86 (38 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

8 (4 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

34 (15 %) m) Kielivähemmistöt 3 (1 %)

m) Työelämän segregaatio 3 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

5 (2 %)

n) Koulutuksen segregaatio 0 (0 %) o) Perheen moninaisuus 12 (5 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

46 (21 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

75 (33 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

21 (9 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 10 (4 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

11 (5 %)

Taulukko 41. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen terveydentilaa käsittelevissä jutuissa 

käsittelevissä jutuissa (N=425, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 75 (18 %) a) Sukupuoli 68 (16 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 54 (13 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 10 (2 %)

c) Johtajuus työelämässä 43 (10 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 95 (22 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

309 (73 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

141 (33 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 89 (21 %) e) Ikä: ikääntyneet 62 (15 %)

f) Syrjintä työelämässä 49 (12 %) f) Ikä: nuoret 140 (33 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

72 (17 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 4 (1 %)

h) Työttömyys 53 (12 %) i) Vammaisuus 22 (5 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 236 (56 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

1 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 140 (33 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

30 (7 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 153 (36 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

7 (2 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

85 (20 %) m) Kielivähemmistöt 4 (1 %)

m) Työelämän segregaatio 6 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

7 (2 %)

n) Koulutuksen segregaatio 2 (0 %) o) Perheen moninaisuus 27 (6 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

92 (22 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

148 (35 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

64 (15 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 39 (9 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

7 (2 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

6 (1 %)



98

Taulukko 42. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen turvapaikanhakijoita ja ei-länsimaisia 

maahanmuuttajia käsittelevissä jutuissa (N=351, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 32 (9 %) a) Sukupuoli 60 (17 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 12 (3 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 8 (2 %)

c) Johtajuus työelämässä 8 (2 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 76 (22 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

117 (33 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

152 (43 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 69 (20 %) e) Ikä: ikääntyneet 17 (5 %)

f) Syrjintä työelämässä 91 (26 %) f) Ikä: nuoret 114 (32 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

71 (20 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 10 (3 %)

h) Työttömyys 63 (18 %) h) Terveydentila 30 (9 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 214 (61 %) i) Vammaisuus 2 (1 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 131 (37 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

6 (2 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 159 (45 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

60 (17 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

100 (28 %) m) Kielivähemmistöt 25 (7 %)

m) Työelämän segregaatio 5 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

35 (10 %)

n) Koulutuksen segregaatio 7 (2 %) o) Perheen moninaisuus 27 (8 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

183 (52 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

175 (50 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

132 (38 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 7 (2 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

9 (3 %)

Taulukko 43. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen ulkomaan kansalaisia, kaksoiskansalaisia ja 

länsimaisia siirtolaisia käsittelevissä jutuissa (N=125, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 15 (12 %) a) Sukupuoli 17 (14 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 0 (0 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 2 (2 %)

c) Johtajuus työelämässä 10 (8 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 22 (18 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

47 (38 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

64 (51 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 15 (12 %) e) Ikä: ikääntyneet 8 (6 %)

f) Syrjintä työelämässä 23 (18 %) f) Ikä: nuoret 55 (44 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

29 (23 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 6 (5 %)

h) Työttömyys 18 (14 %) h) Terveydentila 7 (6 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 79 (63 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 61 (49 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

8 (6 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 47 (38 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

60 (48 %)
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l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

35 (28 %) m) Kielivähemmistöt 12 (10 %)

m) Työelämän segregaatio 2 (2 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

12 (10 %)

n) Koulutuksen segregaatio 2 (2 %) o) Perheen moninaisuus 10 (8 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

53 (42 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

60 (48 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

31 (25 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 5 (4 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

1 (1 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

4 (3 %)

Taulukko 44. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen perinteisiä vähemmistöjä (saamelaiset, romanit) 

käsittelevissä jutuissa (N=29, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 4 (14 %) a) Sukupuoli 3 (10 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 2 (7 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 2 (7 %)

c) Johtajuus työelämässä 0 (0 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 10 (34 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

8 (28 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

10 (34 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 9 (31 %) e) Ikä: ikääntyneet 0 (0 %)

f) Syrjintä työelämässä 15 (52 %) f) Ikä: nuoret 8 (28 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

0 (0 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 3 (10 %)

h) Työttömyys 2 (7 %) h) Terveydentila 1 (3 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 9 (31 %) i) Vammaisuus 1 (3 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 7 (24 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

6 (21 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 7 (24 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

8 (28 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

7 (24 %) m) Kielivähemmistöt 2 (7 %)

m) Työelämän segregaatio 0 (0 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

3 (10 %)

n) Koulutuksen segregaatio 1 (3 %) o) Perheen moninaisuus 1 (3 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

12 (41 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

11 (38 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

12 (41 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 1 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %)
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Taulukko 45. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen sukupuolen moninaisuutta ja transihmisiä 

käsittelevissä jutuissa (N=55, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 4 (7 %) a) Sukupuoli 32 (58 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 1 (2 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 4 (7 %)

c) Johtajuus työelämässä 2 (4 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

9 (16 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

26 (47 %) e) Ikä: ikääntyneet 3 (5 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 19 (35 %) f) Ikä: nuoret 21 (38 %)

f) Syrjintä työelämässä 22 (40 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 12 (22 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

0 (0 %) h) Terveydentila 10 (18 %)

h) Työttömyys 0 (0 %) i) Vammaisuus 1 (2 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 12 (22 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

2 (4 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 14 (25 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

8 (15 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 24 (44 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

2 (4 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

23 (42 %) m) Kielivähemmistöt 2 (4 %)

m) Työelämän segregaatio 3 (5 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

4 (7 %)

n) Koulutuksen segregaatio 2 (4 %) o) Perheen moninaisuus 7 (13 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

17 (31 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

33 (60 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

16 (29 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 3 (5 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

1 (2 %)

Taulukko 46. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen seksuaalista suuntautumista käsittelevissä 

jutuissa (N=40, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 2 (5 %) a) Sukupuoli 6 (15 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 0 (0 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 12 (30 %)

c) Johtajuus työelämässä 1 (3 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 5 (13 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

15 (38 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

6 (15 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 16 (40 %) e) Ikä: ikääntyneet 4 (10 %)

f) Syrjintä työelämässä 19 (48 %) f) Ikä: nuoret 10 (25 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

2 (5 %) h) Terveydentila 4 (10 %)

h) Työttömyys 1 (3 %) i) Vammaisuus 1 (3 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 10 (25 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

3 (8 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 7 (18 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

10 (25 %)
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k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 22 (55 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

6 (15 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

8 (20 %) m) Kielivähemmistöt 1 (3 %)

m) Työelämän segregaatio 0 (0 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

11 (28 %)

n) Koulutuksen segregaatio 0 (0 %) o) Perheen moninaisuus 6 (15 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

27 (68 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

28 (70 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

13 (33 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 1 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

2 (5 %)

Taulukko 47. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen perheen moninaisuutta käsittelevissä jutuissa 

(N=90, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 49 (54 %) a) Sukupuoli 27 (30 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 15 (17 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 7 (8 %)

c) Johtajuus työelämässä 8 (9 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 11 (12 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

43 (48 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

50 (56 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 14 (16 %) e) Ikä: ikääntyneet 12 (13 %)

f) Syrjintä työelämässä 17 (19 %) f) Ikä: nuoret 47 (52 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

25 (28 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 6 (7 %)

h) Työttömyys 5 (6 %) h) Terveydentila 27 (30 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 45 (50 %) i) Vammaisuus 1 (1 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 38 (42 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

1 (1 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 52 (58 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

27 (30 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

22 (24 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

10 (11 %)

m) Työelämän segregaatio 2 (2 %) m) Kielivähemmistöt 2 (2 %)

n) Koulutuksen segregaatio 1 (1 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

6 (7 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

32 (36 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suun-
taus 

35 (39 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

22 (24 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 3 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %)
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Taulukko 48. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen vammaisuutta  

käsittelevissä jutuissa (N=46, N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 2 (4 %) a) Sukupuoli 0 (0 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 1 (2 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 1 (2 %)

c) Johtajuus työelämässä 1 (2 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 8 (17 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

22 (48 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

13 (28 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 8 (17 %) e) Ikä: ikääntyneet 5 (11 %)

f) Syrjintä työelämässä 16 (35 %) f) Ikä: nuoret 19 (41 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

7 (15 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 1 (2 %)

h) Työttömyys 2 (4 %) h) Terveydentila 22 (48 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 23 (50 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

1 (2 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 18 (39 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

2 (4 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 11 (24 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

0 (0 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

17 (37 %) m) Kielivähemmistöt 0 (0 %)

m) Työelämän segregaatio 0 (0 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

0 (0 %)

n) Koulutuksen segregaatio 0 (0 %) o) Perheen moninaisuus 1 (2 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

16 (35 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

13 (28 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

19 (41 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 1 (2 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

0 (0 %)

Taulukko 49. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen kielivähemmistöjä käsittelevissä jutuissa (N=59, 

N, %).

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 3 (5 %) a) Sukupuoli 7 (12 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 2 (3 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 2 (3 %)

c) Johtajuus työelämässä 11 (19 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 13 (22 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

12 (20 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

21 (36 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 7 (12 %) e) Ikä: ikääntyneet 3 (5 %)

f) Syrjintä työelämässä 10 (17 %) f) Ikä: nuoret 22 (37 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

9 (15 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 1 (2 %)

h) Työttömyys 7 (12 %) h) Terveydentila 4 (7 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 31 (53 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 21 (36 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

2 (3 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 14 (24 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

25 (42 %)
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l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

26 (44 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

12 (20 %)

m) Työelämän segregaatio 1 (2 %)
n) Uskonnolliset vähemmistöt (myös luteri-
laisen kirkon sisäiset) 

5 (8 %)

n) Koulutuksen segregaatio 2 (3 %) o) Perheen moninaisuus 2 (3 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

17 (29 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen suun-
taus 

21 (36 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

24 (41 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 2 (3 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

1 (2 %)

Taulukko 50. Pääaiheiden ja -teemojen päällekkäinen esiintyminen uskonnollisia vähemmistöjä (myös luterilaisen 

kirkon sisäiset) käsittelevissä jutuissa (N=59, N, %). 

a) Työn ja perheen yhteensovittaminen 2 (3 %) a) Sukupuoli 15 (25 %)

b) Työn ja vapaa-ajan rajat 2 (3 %) b) Sukupuolen moninaisuus (trans ym.) 4 (7 %)

c) Johtajuus työelämässä 3 (5 %) c) Alueelliset erot (maaseutu–kaupunki) 12 (20 %)

d) Työssä jaksaminen/väsyminen/masen-
nus 

21 (36 %)
d) Sosioekonomiset erot (yhteiskunta-
luokka) 

20 (34 %)

e) Kiusaaminen/nimittely/häirintä työssä 24 (41 %) e) Ikä: ikääntyneet 5 (8 %)

f) Syrjintä työelämässä 28 (47 %) f) Ikä: nuoret 20 (34 %)

g) Etuudet (lomat, vuorotteluvapaa, van-
hempain vapaa, sairauslomat ym.) 

9 (15 %) g) Seksuaalinen suuntautuminen 11 (19 %)

h) Työttömyys 4 (7 %) h) Terveydentila 7 (12 %)

i) Työelämään pääsy ja siellä pysyminen 23 (39 %) i) Vammaisuus 0 (0 %)

j) Ura-, ammatin- ja koulutusvalinnat 18 (31 %)
j) Etnisyys ja kulttuuri: perinteiset vähem-
mistöt (saamelaiset, romanit) 

3 (5 %)

k) Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 30 (51 %)
k) Etnisyys ja kulttuuri: turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat (ei-länsimaiset) 

35 (59 %)

l) Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus 

26 (44 %)
l) Etnisyys ja kulttuuri: ulkomaan kansa-
laiset, kaksoiskansalaiset ja länsimaiset 
siirtolaiset 

12 (20 %)

m) Työelämän segregaatio 1 (2 %) m) Kielivähemmistöt 5 (8 %)

n) Koulutuksen segregaatio 2 (3 %) o) Perheen moninaisuus 6 (10 %)

o) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat työelämässä 

25 (42 %)
p) AY-jäsenyys, mielipide, poliittinen 
suuntaus 

40 (68 %)

p) Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemas-
sa olevat koulutuksessa 

21 (36 %) q) Muu eroihin liittyvä aihe 1 (2 %)

q) Asevelvollisuus, jos mainittu työelämä- 
ja koulutuskysymykset 

0 (0 %)

r) Muu työelämään tai koulutukseen liittyvä 
kiinnostava aihe, mikä

2 (3 %)
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