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Johdanto

Käsillä	oleva	tutkimus	on	osa	laajempaa	Maahanmuutto	ja	media-projektia,	jossa	sel-
vitetään	Suomessa	asuvien	maahanmuuttajien	mediankäyttöä	ja	vertaillaan	heidän	ja	
syntyperäisten	 suomalaisten	 tulkintoja	 suomalaisista	 mediasisällöistä.	 Tutkimuk-
sen	 tavoitteena	on	 tuottaa	 tietoa	 joukkoviestinnän	merkityksestä	kotoutumisen	edis-
tämiseksi	 ja	 valtaväestön	 ja	 muualta	 tänne	 muuttaneiden	 välisen	 vuorovaikutuksen	
parantamiseksi.

Maahanmuuttoa	 koskevaa	 tutkimusta	 on	 tehty	 Suomessa	 laajemmin	 90-luvun	 alus-
ta	 lähtien.	Mediaan	liittyvät	kysymykset	 tulivat	osaksi	 tätä	 tutkimusta	saman	vuosi-
kymmenen	 lopulla.	 Medialla	 on	 tärkeä	 roolinsa	 sekä	 maahanmuuttoon	 liittyvistä	
asioista	tiedottamisessa	että	maahanmuuttajien	suomalaiseen	yhteiskuntaan	integroi-
misessa.	Eräänä	pontimena	mediatutkimuksen	lisääntymiselle	ovat	toimineet	monissa	
eurooppalaisissa	suurkaupungeissa	puhjenneet	levottomuudet,	joissa	vastakkain	ovat	
olleet	 joko	 etnisiin	 vähemmistöihin	 kuuluvat	 nuoret	 ja	 viranomaiset	 tai	 kulttuurisia	
oikeuksiaan	puolustavat	uskonnolliset	tai	kulttuuriset	vähemmistöt	ja	valtaväestö.	Le-
vottomuuksia	voidaan	pitää	oireena	Euroopan	uusien	vähemmistöjen	kotoutumiseen	
liittyvistä	 ongelmista,	 jotka	 ovat	 herättäneet	 kyselemään	 myös	 valtamedian	 osuutta	
ongelmien	 synnylle	 ja	 ratkaisemiselle.	Suomessa	valtaväestön	 ja	maahanmuuttajien	
mahdolliset	ristiriidat	eivät	ole	kärjistyneet	samalla	tavalla	kuin	joissain	muissa	Eu-
roopan	maissa,	mutta	silti	meilläkin	on	syytä	pohtia,	miten	media	voisi	paremmin	olla	
mukana	rakentamassa	monikulttuurista	suomalaista	yhteiskuntaa.	Mitkä	ovat	median
mahdollisuudet	edistää	etnisten	vähemmistöjen	uuteen	kotimaahan	kuulumisen	 tun-
netta?	Entä	miten	media	voisi	lisätä	valtaväestön	tietoa	ja	kiinnostusta	vähemmistöjä	
kohtaan	 ja	 siten	 kotouttaa	 myös	 valtaväestöä	 maahanmuuttajaväestön	 asettumiseen	
suomalaiseen	yhteiskuntaan.	

Aiemmasta	tutkimuksesta	tiedetään,	että	valtaväestö	ja	vähemmistöryhmät	tulkitsevat	
etnisyyteen,	rasismiin	ja	monikulttuurisuuteen	liittyviä	mediasisältöjä	eri	tavoin.	Maa-
hanmuutto	 ja	 media-tutkimusprojektissa	 paneudutaan	 yksityiskohtaisemmin	 siihen,	
millaisia	nämä	tulkintaerot	ovat	ja	miten	ne	syntyvät.	Edellytyksenä	aiheen	tutkimuk-
selle	on,	että	käytettävissä	on	perustietoa	siitä,	mitä	mediaa	ja	millaisia	mediasisältöjä	
maassamme	asuvat	erilaiset	maahanmuuttajaryhmät	käyttävät.	Tähän	tarpeeseen	nyt	
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käsillä	oleva	osaraportti	pyrkii	vastaamaan.	Tutkimusta	varten	on	haastateltu	kysely-
lomakkeen	avulla	yli	400	Tampereen	ja	Helsingin	seudulla	asuvaa	maahanmuuttajaa.	
Kysymykset	koskevat	television,	radion,	lehtien	ja	internetin	käyttöä	sekä	tiedonsaan-
tia	niin	Suomen	kuin	entisen	kotimaan	asioista.

Tietoa	eri	maahanmuuttajaryhmien	mediankäytöstä	tarvitsevat	niin	mediayhtiöt,	 toi-
mittajat	 ja	 toimittajakoulutus	 kuin	 kotoutumisasioista	 vastaavat	 viranomaiset	 sekä	
maahanmuuttajien	 omat	 järjestöt	 ja	 muut	 toimijat.	 Joukkoviestimille	 maahanmuut-
tajaväestöt	ovat	 tärkeitä	potentiaalisia	uusia	yleisöjä,	 joiden	tarpeet	 ja	mieltymykset	
toimittajien	 ja	 mediayhtiöiden	 on	 syytä	 tuntea.	 Yleisöjen	 muuttuessa	 yhä	 moniet-
nisemmiksi	myös	 journalismin	perus-	 ja	 täydennyskoulutuksen	on	kehitettävä	uusia	
malleja	koulutukselle.	Koulutuksessa	on	otettava	huomioon	sekä	vähemmistötaustais-
ten		toimittajien	erityistarpeet	että	se,	miten	valtaväestöön	kuuluvat	toimittajat	voisivat	
paremmin	vastata	vähemmistöryhmien	tarpeisiin.	Myös	kotoutumisasioista	vastaavien	
viranomaisten	ja	maahanmuuttajatoimijoiden	itsensä	on	hyvä	tietää,	missä	välineissä	
ja	missä	muodossa	maahanmuuttajille	suunnattua	viestintää	on	syytä	tarjota,	jotta	se	
tavoittaisi	kohderyhmänsä.

Maahanmuutto	ja	media	-tutkimusprojekti	toteutetaan	Tampereella	Journalismin	tut-
kimusyksikössä	vuosina	2007-2009.	Tutkimusta	rahoittaa	Helsingin	Sanomain	Säätiö.	
Tutkimuksen	ohjausryhmään	kuuluvat	tutkija	Camilla	Haavisto	(Helsingin	yliopisto),	
tutkijatohtori	Karina	Horsti	(Helsingin	yliopisto),	professori	Heikki	Luostarinen	(Tam-
pereen	yliopisto),	tutkijatohtori	Kaarina	Nikunen	(Tampereen	yliopisto)	ja	tutkimus-
johtaja	Pentti	Raittila	(Tampereen	yliopisto).

Määrällisen	lomaketutkimuksen	toteutuksesta	vastaavat	VTM	Heidi	af	Heurlin,	YTT	
Mari	Maasilta	ja	YTM	Anna	Simola	sekä	tutkimusavustaja	YTM	Mari	Takalo.	Kaikki	
tutkijat	ovat	osallistuneet	tutkimuksen	ideointiin,	tutkimuksen	käytännön	toteutukseen	
ja	 raportin	 kirjoittamiseen.	 Mari	 Maasilta	 on	 kirjoittanut	 raportin	 johdannon	 ja	 tut-
kimuksen	toteutusta	käsittelevät	luvut.	Heidi	af	Heurlin,	Mari	Maasilta	ja	Anna	Simola	
ovat	analysoineet	ja	kirjoittaneet	televisiota,	videoita	ja	radiota	käsittelevät	osuudet,	
Anna	Simola	internetiä	koskevan	osuuden	ja	Mari	Maasilta	lehtiä	ja	tiedonhankintaa	
koskevat	osuudet.	Kaikki	tutkijat	ovat	osallistuneet	raportin	loppupohdintojen	kirjoit-
tamiseen.	Tutkimusraportin	käsikirjoituksen	ovat	sen	viimeistelyvaiheessa	lukeneet	ja	
kommentoineet	Camilla	Haavisto,	Kaarina	Nikunen,	Pentti	Raittila	ja	Mari	Takalo.
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Tutkimuskysymykset

Tämän	osatutkimuksen	 tavoitteena	on	antaa	perustietoa	Suomessa	asuvien	maahan-
muuttajien	median	käytöstä.	Kysymykset	koskevat	median	saatavuutta	ja	omistamista,	
television,	 radion,	 internetin	 ja	 lehtien	 käytön	 määrää	 sekä	 median	 sisältövalintoja.	
Lisäksi	 tarkastellaan	 maahanmuuttajien	 käyttämiä	 tiedonhankintakanavia	 Suomea,	
aiempaa	kotimaata	ja	maahanmuuttajia	koskevissa	asioissa.

Tutkimuksessa	selvitetään	pääosin	samoja	asioita	kuin	kaikkia	suomalaisia	koskevis-
sa	mediankäyttötutkimuksissa	 (esim.	Tilastokeskuksen	Kuluttajabarometri,	Tieto-	 ja	
viestintätekniikan	käyttö	ym.),	joissa	osa	maahanmuuttajista	on	myös	mukana	sikäli	
kun	ovat	sattuneet	mukaan	 	valittuun	otokseen.	Koko	väestöä	koskevissa	 tutkimuk-
sissa	ei	kuitenkaan	tilastoida	vastaajan	taustaa	tai	syntyperää,	joten	niiden	kautta	ei	ole	
mahdollista	saada	tietoa	maahanmuuttajien	mediankäyttöön	liittyvistä	erityispiirteistä.	
Tämä	tutkimus	antaa	siis	ainakin	osittaisen	mahdollisuuden	vertailla	maahanmuutta-
jien	mediankäyttöä	kaikkien	suomalaisten	mediankäyttöön.

Yhtä	kiinnostavia	kuin	valtaväestön	ja	maahanmuuttajien	väliset	erot	ja	yhtäläisyydet	
ovat	erot	eri	maahanmuuttajaryhmien	välillä.	Tutkimuksessa	selvitetäänkin	sitä,	miten	
erilaiset	taustatekijät,	kuten	vastaajan	ikä,	sukupuoli,	perhetausta,	koulutus	tai	vaikkapa	
Suomeen	tulon	syyt	vaikuttavat	siihen,	mitä	mediaa	ja	minkälaisia	sisältöjä	niistä	seu-
rataan.	Muissa	Euroopan	maissa	tehdyt	tutkimukset	ovat	osoittaneet,	että	esimerkiksi	
erot	eri	sukupolvien	välillä	voivat	olla	yhtä	merkittäviä	kuin	kansallisuuksien	väliset	erot.	
Uudessa	asuinmaassa	syntyneiden,	ns.	toisen	polven	maahanmuuttajien	mediankäyt-
tötottumukset	eivät	välttämättä	poikkea	kovinkaan	paljon	kyseisen	maan	valtaväestön	
tottumuksista.	Vastaavasti	samaa	sukupuolta	ja	ikäryhmää	edustavien	mediankäyttötot-
tumukset	voivat	olla	hyvinkin	yhteneväisiä	etnisestä	tai	kulttuuritaustasta	riippumatta.

Kolmas	 kiinnostava	 kysymys	 liittyy	 mediateknologian	 muutoksiin	 ja	 niiden	 vaiku-
tukseen	 mediankäyttöön.	 Satelliittilähetysten	 ja	 digitaalisten	 tv-kanavien	 lisäksi	
laajakaistayhteyksien	 yleistyminen	 ja	 internetin	 mediatarjonnan	 kasvu	 tarjoavat	
ainakin	 teoriassa	 maahanmuuttajille	 uusia	 mahdollisuuksia	 seurata	 omakielistä	
transnationaalia	mediaa.	Tämän	vuoksi	 on	kiinnostavaa	 selvittää,	missä	määrin	 täl-
lainen	 teknologia	 on	 maahanmuuttajien	 käytettävissä	 ja	 kuinka	 paljon	 niiden	 avul-
la	 seurataan	 yhtäältä	 entisten	 kotimaiden	 ja	 toisaalta	 Suomen	 mediasisältöjä	 ja	
mitä	 erityisiä	 aiheita	 eri	 maiden	 mediasta	 seurataan.	 Tutkimuksemme	 osui	 myös	
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suomalaisen	 television	 kannalta	 kiinnostavaan	 ajankohtaan,	 sillä	 maaliskuun	
1.	 päivänä	 2008	 siirryttiin	 koko	 maassa	 television	 digitaaliseen	 jakeluun.	 Ajan	
kohtainen	 muutos	 antaa	 mahdollisuuden	 myös	 tämän	 koko	 maata	 koskevan	 vies-
tintäpoliittisen	 toimen	 vaikutuksen	 arvioimiseen	 maahanmuuttajien	 näkökulmasta.	

Maahanmuuttajien	 mediankäyttöön	 kohdistuvaa	 tutkimusta	 ei	 Suomessa	 ole	 vielä	
toistaiseksi	 juuri	 tehty.	 Tutkimuksen	 tavoitteena	 on	 siksi	 kehittää	 tähän	 erityisy-
leisöön	 kohdistuvan	 mediatutkimuksen	 tutkimusmenetelmiä.	 Maahanmuuttajat	 ovat	
erittäin	 heterogeeninen	 erityisyleisö,	 jonka	 tutkimuksessa	 on	 syytä	 ottaa	 huomioon	
monia	 kulttuurisia	 ja	 kielellisiä	 seikkoja.	 Tästä	 syystä	 raportin	 menetelmäosuus	 on	
ehkä	tavanomaista	seikkaperäisempi	ja	kuvailevampi.	Pyrimme	olemaan	itse	kaikkein	
kriittisimpiä	arvioitsijoitamme	tuomalla	tutkimuksen	aikana	tehtyjä	virheitä	ja	puut-
teellisuuksia	esiin,	 jotta	niistä	olisi	mahdollista	 tulevissa	 tutkimuksissa	ottaa	opiksi.

Media	ja	kotoutuminen

Akkulturaatiotutkimuksessa	 ja	 hallinnollisessa	 maahanmuuttodiskurssissa	 lähdetään	
siitä,	että	uusi	asuinmaa	on	myös	maahanmuuttajan	uusi	kotimaa.	Integraatiolla	py-
ritään	siis	sellaiseen	suhteeseen	maahanmuuttajaryhmän	ja	uuden	asuinmaan	välillä,	
jossa	 maahanmuuttajat	 olisivat	 mukana	 täysivaltaisina	 kansalaisina	 uuden	 asuin-
maansa	 tärkeillä	 julkisilla	 areenoilla,	 kuten	 politiikassa,	 työelämässä	 ja	 taloudessa.	
Samalla	heidän	pitäisi	voida	pitää	yllä	jäsenyyttä	omassa	etnisessä	tai	kulttuurisessa	
ryhmässään,	vaalia	sen	tapoja	ja	sen	tuottamaa	identiteettiä.	Suomen	virallinen	maa-
hanmuuttajapolitiikka	 asettaa	 tavoitteekseen	 maahanmuuttajien	 integroimisen	 eli	
”kotoutumisen”	osaksi	yhteiskuntaa	edellä	mainitulla	tavalla,	jolloin	integroituminen	
saa	myös	kotona	olemisen	ja	viihtymisen	konnotaatioita	(Huttunen	2002,	42-43).

Uudempi	 migraatiotutkimus	 on	 kyseenalaistanut	 edellä	 mainitun	 suhteen	 maahan-
muuttajan	ja	uuden	asuinmaan	välillä.	Transnationaalin	ja	diasporan	käsitteiden	avulla	
on	esitetty,	että	”koti”	mentaalisessa	mielessä	voi	olla	aivan	muualla	kuin	nykyisessä	
asuinmaassa	ja	myös	arjen	käytännöt	voivat	kurkottaa	paikallisen	yli.	(Huttunen	2002,	
16)	Transnationaalin	eli	ylirajaisen	käsitteellä	viitataan	yleensä	valtioiden	rajat	ylittä-
viin	suhteisiin	ja	käytäntöihin,	jotka	ovat	epävirallisia	ja	perustuvat	yksilöiden,	perhei-
den	ja	epävirallisten	ryhmien	toimintaan	erotuksena	valtioiden	tai	järjestöjen	kansain-
välisestä	toiminnasta.	Käsitteen	avulla	tähdennetään	sitä,	että	sekä	maahanmuuttajien	
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identifioitumisen	prosessit	että	konkreettiset	sosiaaliset	käytännöt	yltävät	monin	tavoin	
kansallisten	rajojen	yli.	(emt.,	44)	Diasporassa	eläminen	taas	sisältää	tunteen	paikal-
taan	poissa	olevasta	tai	paikaltaan	siirtymisestä.	Sillä	viitataan	siis	lähtemiseen	pois	
synnyinmaasta	johonkin	uuteen	paikkaan.	Se	ei	kuitenkaan	merkitse	kodittomuutta	tai	
siteiden	katkeamista	entiseen	kotimaahan	tai	samasta	maasta	lähtöisin	oleviin	maan-
miehiin	ja	-naisiin.	Diasporassa	eläminen	voi	merkitä	hyvinkin	aktiivista	osallistumista	
sekä	entisen	että	nykyisen	kotimaan	asioihin	ja	yhteisöihin	mutta	myös	yhteydenpitoa	
muihin	samanlaisessa	tilanteessa	elävien	ihmisten	kanssa,	jotka	yhdessä	muodostava	
diasporisen	yhteisön	(Olwig	1997).	Esimerkiksi	Cohen	(1997)	on	eritellyt	useita	eri-
laisia	diasporisia	positioita	tai	yhteisöjä,	jotka	voivat	olla	seurausta	esimerkiksi	poliit-
tisista,	taloudellisista	tai	kulttuurisista	tekijöistä.

Sekä	 hallinnollisen	 maahanmuuttodiskurssin	 että	 uudemman	 migraatiotutkimuksen	
tavat	ymmärtää	maahanmuuttajan	asemaa	uudessa	asuinmaassaan	ovat	läsnä	tässä	tut-
kimuksessa,	sillä	mielestämme	erilaiset	puhetavat	eivät	välttämättä	sulje	toisiaan	pois.	
Vaikka	maahanmuuttaja	on	eri	syistä	lähtenyt	synnyinmaastaan,	hän	ei	useinkaan	ole	
katkaissut	suhdettaan	tähän	maahan.	Mentaalisessa	mielessä	koti	voi	olla	sekä	siellä	
että	täällä	tai	yhtä	hyvin	jossain	maailmalla	niiden	ihmisten	keskuudessa,	jotka	henkilö	
kokee	”kodikseen”.	Mutta	joskus	koti	löytyy	myös	Suomesta.	Sen	vuoksi	käytämme	
vaihdellen	 ja	 tilanteesta	riippuen	sekä	”aiemman/entisen	kotimaan”	 tai	”lähtömaan”	
että	”uuden	kotimaan”	tai	”asuinmaan”	käsitteitä.

Median	tehtävä	ei	ole	vain	välittää	tietoa,	vaan	sillä	on	tärkeä	merkitys	yhteisön	ja	siihen	
kuulumisen	tunteen	tuottamisessa.	Yhteisen	kokemuksen	tunne	rakentuu	muun	muassa	
sen	pohjalta,	että	eri	yleisöt	kokoontuvat	yhtä	aikaa	tiettyjen	yhteisesti	tunnettujen	me-
diasisältöjen	äärelle.	Esimerkiksi	Anderson	(1991)	on	korostanut	painetun	sanomaleh-
den	merkitystä	kansakuntien	synnylle	ja	rakentumiselle	ja	Gillespie	(2000)	kansallisen	
uutislähetyksen	 seuraamisen	 yhteisöllistä	 kokemusta.	 Medialla	 on	 merkitystä	 myös	
demokratian	toteutumisessa	ja	kansalaisten	osallistumisessa	yhteiskunnan	toimintaan.	
Parhaimmillaan	media	voi	tarjota	myös	maahanmuuttajille	mahdollisuuden	integroitua	
osaksi	suomalaista	yhteiskuntaa,	osallistua	sen	kehittämiseen	ja	saada	äänensä	kuuluviin.

Transnationaali	viestintä,	eli	satelliittitelevisio	ja	ehkä	vielä	voimakkaammin	internet	
haastavat	 yhteisöllisyyteen	 liittyvän	 samanaikaisuuden	 ja	 yhtenäisyyden	 vaatimuk-
sen,	kun	maahanmuuttajataustaiset	vastaanottajat	voivat	vapaasti	valita	omakielisen	
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tiedonvälityksen	 uuden	 asuinmaan	 tiedonvälityksen	 sijasta.	 Maahanmuuttajien	 me-
diankäyttöä	 koskevan	 tutkimuksen	 ”ensimmäisessä	 aallossa”	 huomiota	 kiinnitettiin	
eurooppalaisten	 esikaupunkien	 katoille	 kohoaviin	 satelliittiantenniarmeijoihin.	 Ne	
herättivät	 pelkoa	 siitä,	 että	 Euroopan	 ulkopuolelta	 tulleet	 vähemmistöt	 haluaisivat	
tietoisesti	 kääntää	 selkänsä	 uuden	 asuinmaansa	 kulttuurille	 ja	 tiedonvälitykselle	 ja	
pitäytyä	kaapeli-	ja	satelliittikanavien	kautta	yhteydessäaiempiin	kotimaihinsa.	Tästä	
näkökulmasta	 maahanmuuttajien	 transnationaalien	 viestinten	 seuraaminen	 tulkittiin	
uhkaksi	kotoutumiselle	ja	heitä	vaadittiin	yksipuolisesti	integroitumaan	uuteen	asuin-
maahansa	(esim.	Bouachera	1995,	Hargreavesin	(1997)	mukaan).	Ranskassa	kansakun-
nan	 suojelemisessa	 ulkoisilta	 vaikutteilta	 mentiin	 jopa	 niin	 pitkälle,	 että	Välimeren	
alueen	 islamenemmistöisten	maiden	 televisiokanavat	pyrittiin	90-luvun	puolivälissä	
sulkemaan	laillisen	kaapeliverkon	ulkopuolelle	(Hargreaves	1997,	460-461).	Vaikka	
näin	 rajoittaviin	 toimenpiteisiin	 ei	 siirtolaisuustutkimuksen	 nykykäsitysten	 mukaan	
ole	 syytä	 mennä,	 uudessa	 asuinmaassa	 toimiminen	 on	 yksinkertaisesti	 vaikeaa,	 jos	
tiedot	ja	maailmankuvan	ainekset	ovat	peräisin	vain	omakielisestä	aiemman	kotimaan	
mediasta,	kuten	Raittila,	Nikunen,	Pöyhtäri	ja	Hiltunen	(2007,	141)	toteavat.	Suoma-
laisen	joukkoviestinnän	seuraamiseen	on	syytä	panostaa	myös	kielen	oppimisen	vuok-
si	(Levo-Henriksson	et	al.	2000).

Sekä	siirtolaisuustutkimuksessa	että	viranomaisten	nykyisessä	”kotouttamispuheessa”	
esiin	 on	 noussut	 molemminpuolisen	 integroitumisen	 vaatimus.	Tämän	 näkemyksen	
mukaan	maahanmuuttajat	voidaan	nähdä	myös	merkittävänä	yhteiskunnallisena	resurs-
sina	 ja	 mahdollisuutena	 kehittää	 suomalaista	 yhteiskuntaa	 monikulttuurisempaan	 ja	
suvaitsevaisempaan	suuntaan.	Moninaisten	 identiteettisidostensa1	vuoksi	he	 tuntevat	
sekä	aiemman	kotimaansa	että	uuden	asuinmaansa	ja	ovat	joustavia	ja	kulttuurisesti	
kompetentteja	toimimaan	monessa	kulttuurissa.	Sopeutumista	vaaditaan	siis	myös	val-
taväestöltä,	ei	ainoastaan	maahanmuuttajilta.	Mediassa	tämä	tarkoittaa	muun	muassa	
sitä,	että	ohjelmasisältöjen	on	oltava	kiinnostavia,	samaistumiskohteita	tarjoavia,	hel-
posti	 saavutettavia	 ja	 ymmärrettäviä	 myös	 maahanmuuttajille.	 Erityisen	 tärkeää	 on	
näkökulmien	valinta	ja	kaikkien	yleisöryhmien	oman	äänen	esiin	pääsy	(esim.	Raittila	
2002).		Yhtä	tärkeää	on	se,	että	maahanmuuttajat	pääsisivät	vaikuttamaan	median	tuo-
tantoon	 ja	 sisältöihin.	 Jos	kiinnostusta	nykyisen	asuinmaan	mediarepresentaatioihin	
ei	 synny	 ja	niiden	mahdollinen	kritiikki	 ja	muokkaus	 jäävät	 tekemättä,	on	vaarana,	

1.	 Ullamaija	Kivikuru	(2000)	on		ehdottanut	että	henkilön	moninaisia	identiteettisidoksia	voitaisiin		kuvata	identiteettinippuna,	joka	koostuu	
erilaisista	aineksista.	Jotkut		identiteetin	ainekset	yhdistävät	saman	maanosan,	alueen	tai	maan	ihmisiä,		jotkut	taas	sitovat	vain	yhden	suku�
puolen,	yhden	sukupolven	tai	ammattikunnan		edustajia	(emt.	11).		
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että	maahan	syntyy	erilaisia	rinnakkaisia	mediatodellisuuksia,	 jotka	eivät	välttämät-
tä	kohtaa.	Tämä	voi	heikentää	kykyä	ja	kiinnostusta	ymmärtää	uuden	kotimaan	yh-
teiskuntaa	ja	sen	kantaväestön	kulttuuria,	mikä	taas	voi	hidastaa	kotoutumisprosessia.	
(Raittila	et	al.	2007)

Valtamedian	 lisäksi	 myös	 vähemmistömedia	 voi	 työskennellä	 maahanmuuttajien	
kotoutumisen	ja	voimautumisen	(empowerment)	hyväksi.	Vähemmistömediaan	sisäl-
tyy	esimerkiksi	valtion	tukemia	televisio-ohjelmia,	kuten	Yleisradion	Basaari,	maa-
hanmuuttajayhdistysten	julkaisuja,	kuten	Suomi-Somalia	seuran	Koor-lehti	tai	kaupal-
lisia	 viestimiä,	 kuten	 venäjänkielinen	 Spektr-lehti	 tai	 Helsingin	 seudulla	 kuuluva	
paikallisradio	Sputnik.	Maahanmuuttajan	kaksoisidentiteettiin	liittyy	pyrkimys	kuulua	
sekä	aiempaan	että	nykyiseen	kotimaahansa	ja	saada	tietoa	molempien	tapahtumista.	
Kotoutumisen	apuna	ja	välittäjänä	vähemmistömedia	toimii	silloin,	kun	se	kertoo	ih-
misten	parhaiten	ymmärtämällä	kielellä	ja	esitystavoilla	uudesta	yhteiskunnasta	ja	sen	
käytännöistä.	Moni	maahanmuuttajamedian	tekijä	kokeekin	kotoutumisen	edistämisen	
julkaisunsa	tärkeimmäksi	tehtäväksi	(Suihkonen	2003,	57).	Vähemmistömedia	voi	myös	
antaa	 luottamusta	 ihmisen	 omaan	 kykyyn	 löytää	 yhdessä	 toimintatapoja	 ongelmien	
ratkaisemiseksi	tai	asioiden	eteenpäin	viemiseksi.	Se	voi	olla	paikka,	jossa	jakaa	koke-
muksia,	virittää	keskustelua,	ja	esitellä	ja	testata	ajatuksiaan	(Pietikäinen	2006,	215).	
Parhaimmillaan	omankielinen	vähemmistömedia	voi	yhdistää	ja	vahvistaa	ihmisiä	aja-
maan	etujaan	myöhemmin	myös	valtamediassa	ja	muissa	yhteiskunnan	instituutioissa.

Tutkimuksessa	käytetyt	käsitteet

Tässä	 tutkimuksessa	 käytettyjen	 käsitteiden	 valintaa	 on	 hankaloittanut	 se,	 että	 lii-
kumme	 edellisessä	 kappaleessa	 kuvattujen	 kahden	 erilaisen	 tutkimusperinteen	 väli-
maastossa.	Kuten	olemme	todenneet,	ne	eivät	mielestämme	sulje	toisiaan	pois,	mutta	
johtavat	väistämättä	käsitteelliseen	horjuvuuteen.

Kuten	jo	tutkimusraportin	nimestä	ilmenee,	olemme	nimenneet	tutkimuksemme	koh-
deryhmäksi	 suomalaiset	 maahanmuuttajat.	 Käsitettä	 käytetään	 yleiskäsitteenä	 ku-
vaamaan	kaikkia	Suomeen	eri	syystä	muuttaneita	henkilöitä,	olivat	he	sitten	turvapai-
kanhakijoita,	 paluumuuttajia,	 pakolaisia	 tai	 työn	 tai	 perhesuhteiden	 takia	 Suomeen	
muuttaneita.	 Kohderyhmään	 luettiin	 myös	 maahanmuuttajaperheiden	 lapset,	 jotka	
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voivat	 olla	 joko	 Suomessa	 tai	 aiemmassa	 kotimaassa	 syntyneitä.	 Suomeen	 muista	
maista	 adoptoituja	 tai	 Suomesta	 lapsuudessaan	 pois	 muuttaneita	 ja	 tänne	 aikuisena	
palanneita	ei	sen	sijaan	luettu	tutkimusaineistoon	kuuluviksi	(pohdintaa	identiteetistä	
ja	kuulumisesta	mm.	Rastas	2007;	Rastas,	Huttunen	&	Löytty	2005).

Uudemmassa	migraatiotutkimuksessa	on	kritisoitu	sitä,	että	puhuminen	maahanmuut-
tajista	antaa	helposti	sellaisen	kuvan,	että	he	muodostaisivat	jollain	tavalla	yhtenäisen	
”toisten”	ryhmän,	joka	sellaisenaan	poikkeaa	kantaväestöstä	eli	”meistä”.	Vaikka	suku-
puoli,	kansallinen	ja	kulttuurinen	tausta,	ikä,	koulutus	ja	maahantulosyyt	siis	erottavat-
kin	tähän	ryhmään	kuuluvia	henkilöitä	toisistaan,	maahanmuuttajaksi	määrittyminen		
häivyttää	helposti	yksilöllisyyden	ja	erot	 ja	saa	kaikki	maahanmuuttajat	näyttämään	
samanlaisilta	(Huttunen	2004,	138).	Toinen	maahanmuuttaja-käsitteeseen	liittyvä	on-
gelma	on,	että	se	helposti	 johtaa	ajatukseen	”kerran	maahanmuuttaja,	aina	maahan-
muuttaja”.	Maahanmuuttaja	jäisi	tämän	ajatuksen	mukaan	ikuiseen	välitilaan,	jossa	hän	
ei	enää	olisi	aiemman	kotimaansa	täysvaltainen	jäsen	mutta	toisaalta	hänet	nähtäisiin	
myös	uuden	asuinmaan	väestöstä	erottuvana	ja	poikkeavana.	(emt.)	On	pohdittu	myös	
sitä,	ketkä	tunnistavat	itsensä	maahanmuuttajiksi	ja	ketkä	eivät.	Esimerkiksi	Suomeen	
varta	vasten	tulleet	hyvin	koulutetut	eri	alojen	ammattilaiset	eivät	välttämättä	miellä	
itseään	maahanmuuttajiksi,	mikä	kertoo	siitä,	että	termillä	olisi	myös	luokkaan	tai	yh-
teiskunnalliseen	asemaan	kiinnittyviä	konnotaatioita	(Huttunen,	2002,	21).

Omassa	tutkimuksessamme	kohderyhmään	luettiin	myös	maahanmuuttajien	lapset	sii-
tä	riippumatta,	ovatko	he	syntyneet	Suomessa	olon	aikana	vai	sitä	ennen.	Käytännössä	
vastaajat	ovat	yhtä	 lukuun	ottamatta	syntyneet	muualla	kuin	Suomessa,	 joten	suku-
polvesta	toiseen	jatkuvaa	maahanmuuttajaksi	nimeämistä	emme	mielestämme	ole	teke-
mässä.	Edellisessä	kappaleessa	esitetty	kritiikki	pyrittiin	kuitenkin	pitämään	mielessä	
aineistoa	analysoitaessa	pohtimalla	muun	muassa	sitä,	miten	pitkään	ja	vasta	vähän	ai-
kaa	Suomessa	asuneiden	maahanmuuttajien	mediankäyttö	eroaa	toisistaan.	Onko	esi-
merkiksi	yli	kymmenen	vuotta	sitten	muuttaneita	tai	Suomessa	syntyneitä	henkilöitä	
tulevissa	 tutkimuksissa	edes	 syytä	ottaa	mukaan	 tutkimusjoukkoon?	Jossain	määrin	
ongelmallista	myös	tutkijoille	itselleen	oli	lähestyä	haastateltavia	nimenomaan	”maa-
hanmuuttajina”,	koska	osa	vastaajista	ei	 selvästikään	 identifioitunut	 tähän	 ryhmään.	
Kohtasimme	muun	muassa	kritiikkiä	siitä,	että	maahanmuuttajat	halutaan	aina	tuoda	
esiin	suomalaisista	poikkeavina	tai	että	heistä	ollaan	kiinnostuneita	vain	maahanmuut-
tajina	mutta	ei	yksilöinä	tai	tavallisina	ihmisinä.	Mielenkiintoista	oli	myös	havaita,	että	
kyseinen	suomen	kielen	sana	ei	läheskään	aina	ollut	tuttu	edes	kotouttamiskurssilaisille.	
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Monissa	Euroopan	maissa	termit	maahanmuuttaja	ja	ulkomaalainen	on	nykyisin	kor-
vattu	puheella	diasporisista	yhteisöistä	tai	yleisemmin	etnisistä		vähemmistöistä.	(Vrt.	
kappale	 Media	 ja	 kotoutuminen.)	 Pitkän	 siirtolaishistorian	 omaavissa	 maissa	 myös	
mediatutkimuksissa	 huomio	 kiinnitetään	 nykyään	 tiettyihin	 etnisiin	 tai	 kansallisiin	
maahanmuuttajaryhmiin,	esimerkiksi	itäeurooppalaisiin,	turkkilaisiin	tai	bosnialaisiin	
sen	sijaan	että	tutkittaisiin	maahanmuuttajia	yleensä.	Näin	voidaan	tuoda	esiin	ryhmien	
erityisyyttä	 ja	 korostaa	 sitä,	 että	 maahanmuuttajat	 eivät	 todellakaan	 ole	 yhtenäinen	
ryhmä.	Tosin	vaarana	on,	että	tällöin	selitysmallien	etsimisessä	syyllistytäänkin	maa-
hanmuuttajuuden	 essentialisoinnin	 sijasta	 etnistämisen	 essentialisointiin	 (Huttunen	
2005).	 Suomen	 siirtolaisuuden	 historia	 on	 kuitenkin	 toistaiseksi	 hyvin	 lyhyt,	 joten	
tässä	 tutkimuksessa	 lähdetään	 siitä,	 että	 tarvitaan	 myös	 kaikkiin	 maahanmuuttajiin
kohdistuvaa	perustutkimusta,	jota	voidaan	myöhemmin	käyttää	pohjana	erityisryhmiin	
kohdistuvalle	tutkimukselle.	Sen	vuoksi	tarvitaan	myös	yleiskäsitteitä	maahanmuutta-
ja	tai	maahanmuuttajataustainen.	Tutkimuksen	johtopäätöksissä	palaamme	pohtimaan	
tämän	käsitteen	käyttöä	ja	siihen	liittyviä	ongelmia.

Katsaus	aiempaan	tutkimukseen	Suomessa	ja	muissa	Pohjoismaissa

Suomessa	 etnisyyteen	 ja	 maahanmuuttoon	 liittyvä	 mediatutkimus	 on	 tähän	 saakka	
keskittynyt	 siihen,	 miten	 eri	 etnisiä	 ryhmiä	 ja	 maahanmuuttajataustaisia	 henkilöitä	
suomalaisissa	tiedotusvälineissä	esitetään	(esim.	Raittila	&	Kutilainen	2000;	Pekkinen	
2002;	Sandlund	2002;	Harju	2003;	Markkanen	2003;	Horsti	2004;	Raittila	2004;	Rait-
tila	2005;	Haavisto	&	Kivikuru	2007;	Maasilta,	Rahkonen	&	Raittila	2007).

Sen	 sijaan	 maahanmuuttajien	 mediankäyttöön	 ja	 tulkintaan	 keskittyvä	 tutkimus	 on	
vasta	rantautumassa	Suomeen	ja	muissakin	Pohjoismaissa	tutkimusta	on	toistaiseksi	
melko	 niukasti.	Tämän	 tutkimuksen	 esitutkimusvaiheessa	 selvitettiin,	 miten	 muissa	
Euroopan	maissa	on	tutkittu	mediaa	ja	etnisiä	suhteita.	Erityistä	huomiota	kiinnitettiin	
median	käytön	 ja	vastaanoton	 tutkimukseen.	 (Luostarinen	et	al.	2007).	Seuraavassa	
referoidaan	muutamia	aiheeseen	liittyviä	alustavia	suomalaisia	kartoituksia	ja	pohjois-
maisia	tutkimuksia.

Ritva	 Levo-Henrikssonin	 johtamassa	 Helsingin	 yliopiston	 viestinnän	 laitoksen	
opiskelijoiden	 hankkeessa	 (2000)	 selvitettiin	 Suomessa	 asuvien	 maahanmuuttajien	
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mediankäyttöä	ja	merkitystä	sekä	kulttuurienvälisen	viestinnän	osuutta	elämänhallin-
nassa.	Työryhmä	perehtyi	erityisesti	kahteen	maahanmuuttajaryhmään,	venäläisiin	ja	
vietnamilaisiin.	Selvityksen	mukaan	keskinäisviestintä	on	tärkeää	erityisesti	heti	maa-
hantulon	jälkeisessä	vaiheessa,	jolloin	tarvetta	on	erityisesti	praktisesta,	arkeen	koh-
distuvasta	 tiedosta.	Venäläiset	maahanmuuttajat	 ilmaisivat	 tuskastumisensa	Suomen	
vahvasti	 kirjalliseen	 kulttuuriin,	 jossa	 tietoa	 levitetään	 erityisesti	 kirjallisessa	 muo-
dossa.	Kielitaidon	karttuessa	mediankäyttö	lisääntyy	ja	monipuolistuu.	Haastateltavat	
maahanmuuttajat	arvostivat	suomalaiseen	yhteiskuntaan	ja	kulttuuriin	integroitumista	
ja	seurasivat	suomalaisia	viestimiä.	Suomalaisen	median	seuraamista	motivoivat	niin	
itsetarkoituksellinen	 kielitaidon	 kartuttaminen	 kuin	 tietoinen	 pyrkimys	 integroitua	
joukkoviestinnän	avulla	suomalaiseen	yhteiskuntaan.	Haastateltavat	seurasivat	myös	
lähtömaidensa	 kielellä	 toimivia	 viestimiä.	 Niistä	 saatiin	 tietoa	 aiemman	 kotimaan	
asioista	ja	pidettiin	yllä	äidinkielen	taitoa.	(Levo-Henriksson	et	al.	2000)

Tampereen	 yliopiston	 Journalismin	 tutkimusyksikkö	 toteutti	 vuonna	 2006	 pieni-
muotoisen	 hankkeen,	 jossa	 pyrittiin	 siirtymään	 aiemmasta	 tutkijalähtöisestä	 media-
sisältöjen	tulkinnasta	”tavallisten”	lukijoiden,	katsojien	ja	kuulijoiden	tulkintoihin	ja	
vastaanottoon	(Raittila	et	al.	2007).	Hankkeen	suppeisiin	aineistoihin	perustuvien	osa-
tutkimusten	tavoitteena	oli	testata	aiempia	tutkijaluentoja	vertaamalla	niitä	erilaisten	
lukijoiden	ja	katsojien	arvioihin	samoista	teksteistä.	Tämän	tutkimuksen	yhteydessä	
tuli	esiin	satelliittien	ja	internetin	mediatarjonnan	merkitys	maahanmuuttajille.	Ne	tar-
joavat	mahdollisuuden	seurata	uutisia	lähtömaasta	ja	pitää	yllä	omaa	kulttuurista	iden-
titeettiä,	mutta	niiden	seuraukset	kotoutumiselle	ja	Suomeen	kuulumiselle	voivat	olla
kaksijakoiset.	Suppeudestaan	huolimatta	Levo-Henrikssonin	ja	Raittilan	tutkimusryh-
mien	tulokset	ovat	antaneet	tälle	tutkimukselle	lukuisia	virikkeitä	ja	hypoteeseja.	

Tampereen	 yliopistolla	 on	 parhaillaan	 käynnissä	 Kaarina	 Nikusen	 tutkimushanke,	
jossa	 selvitetään	 median,	 erityisesti	 television	 ja	 internetin,	 käyttöä	 maahanmuutta-
januorten	arjessa.	Tutkimuksen	tavoitteena	on	tuottaa	tietoa	median	merkityksestä	ja	
määrittelyvallasta	nuorten	maahanmuuttajien	arjessa	 ja	selvittää,	millainen	merkitys	
kansallisella	 ja	 transnationaalilla	 medialla	 on	 maahanmuuttajien	 identiteetin	 raken-
tumisessa	 suomalaisessa	 yhteiskunnassa.	 Sen	 aineistona	 ovat	 yksilö-	 ja	 fokusryh-
mähaastattelut,	mediapäiväkirjat	sekä	mediaoppituntien	yhteydessä	kerätyt	aineistot.	
Tutkimuksen	 on	 määrä	 valmistua	 vuoden	 2009	 loppuun	 mennessä,	 mutta	 alustavat	
tulokset	tukevat	muiden	Euroopan	maiden	vastaavissa	tutkimuksissa	saatuja	tuloksia	
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internetin	ja	globaalin	televisiotarjonnan	merkittävästä	roolista	nuorten	maahanmuut-
tajien	arkielämässä.	Nuorten	internetin	käyttötottumuksissa	näkyy	heidän	identifioitu-
misensa	 yhtäältä	 aiemman	 kotimaansa	 ja	 toisaalta	 nykyisen	 asuinmaan	 kulttuuriin.	
Nuoret	 käyttävät	 samoja	 internetpalveluita	 kuin	 valtaväestöön	 kuuluvat	 suomalais-
nuoret,	mutta	pääasiassa	pitääkseen	yhteyttä	tai	solmiakseen	kontakteja	muiden	maa-
hanmuuttajataustaisten	 nuorten	 kanssa	 tai	 hankkiakseen	 tietoa	 tai	 keskustellakseen	
omaan	kulttuuriinsa	liittyvistä	asioista	(Nikunen	2008).

Ruotsissa	maahanmuuttajien	mediankäyttöä	tutkittiin	1990-luvun	lopulla	Göteborgin	
yliopistossa	määrällisessä	analyysissa,	joka	perustui	470	henkilölle	tehtyyn	postikyse-
lyyn.	Tutkimus	on	yksi	harvoista	määrälliseen	tutkimukseen	perustuvista	analyyseistä,	
joita	aiheesta	on	Pohjoismaissa	tehty.	Siinä	kohteena	olivat	sekä	ruotsalaisen	että	ulko-
maisen	median	käyttö.	Raportin	mukaan	maahanmuuttajien	mediankäyttötottumukset	
poikkesivat	jossain	määrin	ruotsalaisten	vastaavista.	Suurimmat	erot	löytyvät	sanoma-
lehtien,	erityisesti	tilaukseen	perustuvien	lehtien	lukemisessa.	Syntyperäiset	ruotsalai-
set	tilasivat	ja	lukivat	selvästi	enemmän	lehtiä	kuin	maahanmuuttajataustaiset,	joilla	
taas	oli	 useammin	käytössään	 television	 satelliittikanavia	kuin	muilla	 ruotsalaisilla.	
Vaikka	maahanmuuttajat	käyttivät	vähemmän	joukkoviestimiä	kuin	ruotsalaiset,	oli-
vat	 ne	 heidänkin	 keskuudessaan	 tärkein	 tietolähde	 ruotsalaista	 yhteiskuntaa	 koske-
vissa	 asioissa.	Maahanmuuttajat	 olivat	 kiinnostuneita	Ruotsia	koskevista	 asioista	 ja	
etsivät	niistä	aktiivisesti	tietoa	samalla	tavoin	kuin	muut	ruotsalaiset.	Toinen	merkit-
tävä	havainto	oli,	että	toisen	polven	maahanmuuttajanuorten	ja	taustaltaan	ruotsalais-
ten	nuorten	mediankäyttötottumukset	eivät	 juuri	poikenneet	 toisistaan.	Tämä	kertoo	
tutkijoiden	mukaan	siitä,	että	Ruotsissa	syntyneet	maahanmuuttajanuoret	olivat	kas-
vamassa	uuden	kotimaansa	viestintäjärjestelmään.	(Weibull	&	Wadbring	1998)

Ruotsissa	on	parhaillaan	käynnissä	Ingegerd	Rydinin	ja	Ulrika	Sjöbergin	hanke	”Me-
dia	practices	in	the	new	country”,	jossa	tarkastellaan	maahanmuuttajina	Ruotsiin	tul-
leiden	perheiden	ja	erityisesti	12-16-vuotiaiden	nuorten	mediankäyttöä.	Haastattelujen	
lisäksi	tutkijat	ovat	havainnoineet	kodeissa	perheiden	mediatottumuksia.	Tutkimuksen	
ensimmäisissä	tuloksissa	(Rydin	&	Sjöberg,	tulossa	2008)	korostetaan	maahanmuut-
tajaperheiden	tarvetta	elää	sekä	”siellä”	että	”täällä”	eli	sekä	pitää	yhteyttä	aiempaan	
kotimaahan	että	 integroitua	uuteen	kotimaahan.	Lukuisat	 tekijät,	esimerkiksi	koulu-
tustaso,	uskonto	ja	maassaoloaika	vaikuttavat	siihen,	mitä	viestintävälineitä	perheissä	
suositaan.	Tutkijoiden	mukaan	esimerkiksi	sukupolvien	väliset	erot	saattavat	olla	jopa	
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merkittävämpiä	kuin	etnisyyteen	liittyvät	erot.	Televisio	ja	internet	ovat	tutkimuksen	
mukaan	 maahanmuuttajaperheiden	 tärkeimmät	 viestintävälineet.	 Ruotsin	 television	
avulla	integroidutaan	ruotsalaiseen	yhteiskuntaan	ja	opitaan	kieltä,	kun	taas	satelliit-
titelevision	kautta	on	mahdollisuus	säilyttää	yhteys	omaan	kieleen	ja	kulttuuriin.	In-
ternet	on	monilla	maahanmuuttajavanhemmilla	korvannut	perinteisten	sanomalehtien	
lukemisen	ja	puhelut.	Aikuiset	lukevat	internetin	kautta	entisten	kotimaidensa	lehtiä	
ja	pitävät	yhteyttä	perheeseen	ja	ystäviin.	Nuoret,	erityisesti	uudessa	kotimaassa	syn-
tyneet,	 taas	 käyttävät	 internetiä	 hyvin	 samalla	 tavoin	 kuin	 kantaväestöön	 kuuluvat	
nuoret.	(Rydin	ja	Sjöberg	2008)

Tanskassa	maahanmuuttajien	mediankäyttöön	liittyvät	analyysit	ovat	kohdistuneet	eri-
tyisesti	muslimitaustaiseen	väestöön.	Vuonna	1999	Conie	Carøe	Christiansen	analysoi	
teemahaastatteluin	 Kööpenhaminassa	 asuvien	 suurimpien	 ei-eurooppalaisten	 maa-
hanmuuttajaryhmien	 uutismedian	 käyttöä.	 12	 perheen	 haastattelujen	 lisäksi	 tutkijat	
havainnoivat	myös	esimerkiksi	median	sijoittamista	asuntoon	ja	median	roolia	perhe-
elämässä.	Maahanmuuttajaperheiden	median	käytössä	näkyi	voimakas	painottuminen
lähtömaan	viestimiin	sekä	transnationaaliin	ja	kansainväliseen	mediaan.	Kaikki	haas-
tateltavat	 seurasivat	 tanskalaisia	 uutisia	 televisiosta	 ja	 sanomalehdistä,	 mutta	 sen	
lisäksi	seurattiin	lukuisia	kansainvälisiä	uutiskanavia.	Seurattujen	joukossa	olivat	niin	
englanninkieliset	CNN	ja	BBC	World	kuin	Al	Jazeera	ja	muut	arabiankieliset	kanavat.	
Christiansen	pitää	alkuperämaan	televisiokanavien	katselua	osana	samaa	ilmiötä	kuin
esimerkiksi	rahan	lähettäminen	aiempaan	kotimaahan.	Hän	kritisoi	näkemystä,	jonka	
mukaan	lähtömaan	median	seuranta	uudessa	maassa	vaikuttaisi	negatiivisesti	integraa-
tioon.	Sen	sijaan	diasporisessa	tilanteessa	on	luontevaa	luoda	moniaineksisia	sosiaali-
sia	käytäntöjä	myös	mediaseurannassa	(Christiansen	2003).	Tutkija	Mustafa	Hussain-
in	mukaan	etniset	vähemmistöt	 taas	välttävät	 tanskalaismedian	käyttöä	 ja	 seuraavat	
mieluummin	kansainvälistä	uutismediaa	sen	vuoksi,	että	 tanskalainen	media	 tuottaa	
valtaosin	negatiivista	kuvaa	Tanskassa	asuvista	vähemmistöistä	(Hussain	2003).

Thomas	Tufte	on	tarkastellut	14-15-vuotiaiden	maahanmuuttajataustaisten	koululais-
ten	 identiteetin	muodostusta	 ja	 sen	suhdetta	mediankäyttöön	vuonna	1999	Kööpen-
haminan	Norrebron	alueella,	 jossa	asuu	paljon	maahanmuuttajia.	Tutkimusryhmään	
kuuluvien	 nuorten	 mediankäyttö	 on	 hyvin	 moniaineksista	 ja	 monitasoista.	 Etninen	
tausta	ja	sukupuoli	vaikuttavat	erojen	syntyyn,	mutta	ryhmää	yhdistävä	mediankäyttö	
on	samanlaista	kuin	tanskalaisnuorillakin.	Kaikki	nuoret	katsovat	enemmän	mainos-
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kanavia	kuin	julkisen	palvelun	tv-kanavia.	Yhteisiä	kiinnostuksen	kohteita	ovat	lisäksi	
amerikkalaiset	talk	showt,	sarjat	ja	elokuvat.	Aiempien	kotimaidensa	mediasisällöistä	
maahanmuuttajanuoret	seuraavat	lähinnä	elokuvia	ja	musiikkia.		Tanskalaisesta		medi-
asta	taas	seurataan	maahanmuuttajiin	ja	pakolaisuuteen	liittyviä	sisältöjä	(Tufte	2003).

Norjassa	maahanmuuttajien	mediankäyttöön	liittyvää	tutkimusta	on	tehty	toistaiseksi	
hyvin	vähän.	Avaus	siihen	suuntaan	on	Henry	Mainsahin	(2005)	maisterintutkielma,	
jossa	 hän	 on	 haastatellut	 14	 kamerunilaistaustaista	 Oslossa	 asuvaa	 henkilöä.	 Myös	
tässä	tutkimuksessa	tutkimuskohteena	ovat	median	rooli	arkielämässä	ja	mediatekstien	
merkitys	identiteetin	rakentumisessa.	Mainsahin	mukaan	medialla	on	tärkeä	merkitys	
diasporisen	identiteetin	ja	diasporisten	verkostojen	rakentumisessa	ja	ylläpidossa.	Ka-
merunilaistaustaisilla	haastateltavilla	ei	ole	samanlaisia	mahdollisuuksia	kuin	monilla	
muilla	Norjassa	asuvilla	maahanmuuttajaryhmillä	seurata	aiemman	kotimaansa	televi-
siota	satelliitin	välityksellä	tai	ostaa	kotimaidensa	sanomalehtiä,	mutta	haastateltavat	
pitävät	internetin	avulla	yhteyttä	muissa	maissa	asuviin	kamerunilaisiin	ja	aiempaan	
kotimaahansa.	Yhteydenpitoa	rajoittaa	se,	että	internet-yhteydet	Kamerunissa	eivät	ole	
samalla	tasolla	kuin	Norjassa.	Haastateltavien	mediankäyttötottumukset	olivat	hyvin	
samanlaiset	kuin	norjalaisella	väestöllä	keskimäärin.	He	käyttivät	norjalaista	mediaa	
hankkiessaan	 tietoa	 norjalaisesta	 yhteiskunnasta	 ja	 pitivät	 sen	 osuutta	 merkittävänä	
kielenoppimiselle.	(Mainsah	2005).

Yhteenvetona	voidaan	sanoa,	että	maahanmuuttajataustaisten	median	käytöstä	on	Poh-
joismaissa	suhteellisen	vähän	tilastollista	tutkimusta,	kun	taas	laadullisin	menetelmin	
tehtyjä	analyyseja	on	viimeisen	kymmenen	vuoden	aikana	ilmestynyt	lukuisia.	Yhteistä	
näille	 tutkimuksille	on	kiinnostus	median	rooliin	maahanmuuttajien	arkielämässä	 ja	
osana	identiteetti-	ja	kotoutumisprosessia.	Välineistä	kiinnostavat	kaikkien	yleisöryh-
mien	suosimat	televisio	ja	internet,	kun	taas	lehdistön	ja	radion	suhde	maahanmuut-
tajiin	on	viime	aikoina	jäänyt	lähes	huomiotta.	Tutkijoiden	kiinnostus	on	myös	usein
kohdistunut	nuoriin,	joille	kahdessa	kulttuurissa	eläminen	on	tuttua	jo	varhaislapsuu-
desta	lähtien	tai	jotka	ovat	syntyneet	vanhempiensa	uudessa	asuinmaassa	ja	ovat	sen	
kansalaisia.	Tutkimustulosten	mukaan	transnationaalin	viestinnän	merkitys	on	erityi-
sen	tärkeä	aiemman	kotimaan	asioiden	välittäjänä,	mutta	myös	uuden	kotimaan	me-
diaa	seurataan	sitä	koskevissa	asioissa.
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Tutkimuksen toteutus

Määrällis-laadullinen	lomaketutkimus

Maahanmuuttajien	mediankäyttöä	tutkittiin	määrällis-laadullisella	lomaketutkimuksen	
menetelmällä.	Kutsumme	tutkimusmenetelmäämme	määrällis-laadulliseksi,	koska	sii-
nä	yhdistyvät	määrällisen	lomaketutkimuksen	ja	laadullisen	haastattelun	menetelmät.	
Pääasiallinen	aineisto	hankittiin	lomakekyselyn	avulla	(liite	1).	Lomakkeita	ei	kuiten-
kaan	toimitettu	vastaajille	postitse	tai	internetin	kautta	vaan	siten,	että	tutkijat	jakoivat	
henkilökohtaisesti	 lomakkeet	 vastaajille	 ja	 olivat	 itse	 paikalla	 heidän	 täyttäessään	
lomakkeita.	 Osa	 lomakkeista	 täytettiin	 haastateltavan	 ja	 tutkijan	 kahdenkeskisissä	
tapaamisissa.	Tämä	on	kallis	ja	työläs	menetelmä,	mutta	sitä	pidettiin	välttämättömänä	
riittävän	palautusprosentin	turvaamiseksi.	Nettilomakkeiden	ja	muulla	tavalla	kootta-
vien	paperilomakkeiden	palautusprosentti	olisi	todennäköisesti	jäänyt	hyvin	alhaiseksi	
ja	vastausten	yleistettävyys	olisi	ollut	kyseenalaista.	Yhdessä	tutkijan	kanssa	lomak-
keita	täytettäessä	saatiin	paljon	sellaista	lisätietoa,	jota	ei	olisi	ollut	mahdollista	saada	
pelkästään	vastauslomakkeiden	kautta.	Osaksi	menetelmä	oli	 tarpeen	myös	kieli-	 ja	
kulttuurieroista	johtuvien	vastaamisvaikeuksien	voittamiseksi.	”Suomalaisessa	loma-
keyhteiskunnassa”	(sitaatti	eräältä	haastateltavalta)	elävälle	voi	olla	yllätys,	että	kaik-
kialla	muualla	ei	välttämättä	kehity	tottumusta	rastittaa	lomakkeiden	vaihtoehtovasta-
uksia	samalla	tavoin	kuin	suomalaisessa	järjestelmässä.	

Laadullisuuden	piirteitä	tutkimukseen	tuli	erityisesti	sitä	kautta,	että	tavatessaan	vas-
taajia	henkilökohtaisesti	tutkijat	saivat	sellaistakin	tietoa,	jota	lomakkeessa	ei	voitu	tai	
osattu	kysyä.	Kaikki	tutkijat	pitivät	lomakkeentäyttötilanteista	päiväkirjaa,	johon	kir-
jattiin	lomakkeen	täytön	ulkopuolella	nousseita	keskusteluja,	kysymyksiä	ja	komment-
teja.	Joskus	vastaajat	käyttivät	tutkijoita	myös	ikään	kuin	sanansaattajina	lähettämällä	
esimerkiksi	valtiolle	digitelevisiouudistukseen	liittyviä	terveisiä	tai	kommentoimalla	
ohjelmasisältöjä.	 Tutkijoiden	 päiväkirjamuistiinpanot	 ovat	 olleet	 osa	 tämän	 rapor-
tin	 tutkimusaineistoa	 ja	 monet	 vastaajien	 terveiset	 ovat	 päätyneet	 raporttiimme	 ja	
tutkimuksemme	 toimenpide-ehdotuksiin.	 Määrällisen	 ja	 laadullisen	 tutkimusotteen	
risteytymisestä	 johtuen	 kutsumme	 tutkimukseen	 osallistuneita	 henkilöitä	 raportis-
samme	vaihtelevasti	 joko	vastaajiksi	 tai	haastateltaviksi.	Kummassakin	 tapauksessa	
kysymys	on	samoista	henkilöistä.
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Tutkijoiden	 läsnäolo	 oli	 tärkeää	 myös	 sen	 vuoksi,	 että	 haastattelulomakkeet	 olivat	
enimmäkseen	 suomeksi.	 Helsingissä	 käytettiin	 myös	 englanninkielisiä	 lomakkeita,	
mutta	niidenkin	 täyttämiseen	 liittyi	 samanlaisia	vaikeuksia	kuin	suomenkielisiin	 lo-
makkeisiin.	Monien	vastaajien	suomen	kielen	taito	on	vielä	heikko,	joten	kysymysten	
muotoilua	ja	merkitystä	voitiin	vastaustilanteessa	selventää	sanallisesti	tai	tutkija	saat-
toi	auttaa	vastauksen	kirjoittamisessa	suomeksi.	Joissain	tapauksissa	lomake	täytettiin	
siten,	että	tutkija	”selkosuomensi”	kysymyksen	vastaajalle	ja	kirjoitti	sitten	itse	saa-
mansa	vastauksen	lomakkeeseen,	jos	vastaajan	oma	kirjoitustaito	ei	siihen	riittänyt.	

Suomessa	maahanmuutto	on	keskittynyt	eniten	suuriin	ja	keskisuuriin	kaupunkeihin.	
Tämän	vuoksi	lomakekyselyt	toteutettiin	pääkaupunkiseudulla	ja	Tampereella,	joissa	
kummassakin	asuu	maan	keskiarvoa	enemmän	maahanmuuttajia.	Koko	maan	väestöstä	
2,5	 prosenttia	 eli	 132	708	 henkilöä	 oli	 vuonna	 2007	 lopussa	 ulkomaan	 kansalaisia	
(Tilastokeskus	28.3.2008).	Helsingissä	asuu	kaiken	kaikkiaan	50	991	henkilöä	(9	%	
väestöstä),	joiden	äidinkieli	on	muu	kuin	suomi	tai	ruotsi,	Espoossa	heitä	on	vastaavasti	
17	421	(7,3	%)	ja	Vantaalla	14	423	(7,5	%)	(http://www.aluesarjat.fi).	Pääkaupunkiseu-
dulla	asuu	siis	yli	puolet	koko	maan	vieraskielisestä	väestöstä.	Tampereen	kaupungissa	
asuu	noin	6670	ulkomaan	kansalaista,	mikä	on	3,2	prosenttia	 kaupungin	väestöstä.	
(http://www.tampere.fi).	Merkittävä	 osa	 aineiston	 hankinnasta	 keskitettiin	 tampere-
laisen	Hervannan	kaupunginosan	alueelle,	jossa	ulkomaalaistaustaisten	osuus	on	kol-
minkertainen	 verrattuna	 Tampereella	 asuvien	 ulkomaalaistaustaisten	 keskiarvoon.

Noin	 kolmasosa	 Tampereen	 ulkomaalaisista	 asuu	 Hervannassa.	 Haastattelujen	 kes-
kittäminen	yhteen	lähiöön	voi	yhtäältä	kaventaa	aineistoa,	mutta	toisaalta	tutkijoiden	
jalkautuminen	 maahanmuuttajavoittoiseen	 lähiöön	 antoi	 mahdollisuuden	 tutustua	
lähemmin	 kyseisen	 lähiön	 arkeen	 harrastuspiireineen,	 työllistämis-	 ja	 työllistymis-
yrityksineen	sekä	kielikursseineen.	Myös	niillä	saattaa	olla	merkitystä	maahanmuut-
tajayhteisöjen	mediasuhteiden	muotoutumisessa.	Tähän	on	 tarkoitus	paneutua	Maa-
hanmuutto	ja	media-projektin	seuraavassa	mediasisältöjen	tulkintoihin	keskittyvässä	
vaiheessa.

Pääosa	 Tampereen	 lomakekyselyistä	 toteutettiin	 tammi-huhtikuussa	 2008	 erilaisilla	
maahanmuuttajille	 suunnatuilla	 suomen	 kielen	 ja	 kotouttamiskursseilla	 kaupungin	
keskustassa.	Hervannassa	kyselyitä	 tehtiin	erilaisilla	 työ-,	harraste-	 ja	kokoontumis-
paikoilla,	 joilla	maahanmuuttajien	 tiedettiin	 liikkuvan.	Aineistoa	 täydennettiin	vielä	
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elo-syyskuussa	muutamissa	oppilaitoksissa	ja	työpaikoilla,	joilla	on	runsaasti	maahan-
muuttajataustaisia	opiskelijoita	ja	työntekijöitä.	Helsingissä	lomakehaastattelut	tehtiin	
huhti-kesäkuussa	2008.	Haastattelut	koottiin	enimmäkseen	harraste-	 ja	kieliryhmien	
tapaamisissa,	uskonnollisissa	yhteisöissä	sekä	 työpaikoilla.	Lisäksi	 tutkijat	käyttivät	
omia	 henkilökohtaisia	 kontaktejaan	 ja	 tuntemiensa	 maahanmuuttajien	 tuttavapiiriä	
etsiessään	 kyselylomakkeeseen	 vastaajia.	 Tampereella	 lomakekyselyiden	 tekijöinä	
olivat	Mari	Maasilta,	Anna	Simola	ja	Mari	Takalo.	Helsingissä	kyselyt	teki	Heidi	af	
Heurlin.		Muutamilla	kursseilla	kyselyä	käytettiin	osana	suomen	kielen	opetusta	siten,	
että	kysymyslomakkeessa	esiintyviä	sanoja	käytiin	läpi	edeltävillä	oppitunneilla	tai	nii-
tä	kirjoitettiin	ylös	taululle	vastaamisen	aikana	sitä	mukaa	kun	outoja	sanoja	tuli	esiin2.	
Kysymyslomakkeen	kysymyksiä	ei	kuitenkaan	koskaan	käyty	sellaisenaan	läpi	etukä-
teen,	mutta	joskus	mediankäyttöä	oli	käsitelty	yleisellä	tasolla	esimerkiksi	suullisesti	
keskustellen,	 mikä	 on	 saattanut	 yhtenäistää	 annettuja	 vastauksia.	 Lomakkeen	 täyt-
täminen	luokassa	tai	muussa	ryhmässä	ei	ole	yhtä	yksityinen	tilanne	kuin	kotona	tai	
kahdenkeskisessä	tapaamisessa.	Vastaajat	esimerkiksi	saattoivat	keskustella	kysymyk-
sistä	keskenään,	joten	joskus	lomakkeista	näkyi,	että	vierekkäin	istuneet	henkilöt	olivat	
vastanneet	 niihin	 samalla	 tavoin.	Toisaalta	 luokkatilanteessa	 yksittäistä	 vastaajaa	 ei	
ollut	aina	mahdollista	auttaa	riittävästi,	mikä	näkyy	vastauslomakkeissa	siten,	että	tyh-
jäksi	jätettyjä	kohtia	oli	enemmän	kuin	henkilökohtaisissa	tapaamisissa	täytetyissä	lo-
makkeissa.	

Kurssien	 järjestäjät	 olivat	 suureksi	 avuksi	 kohderyhmän	 tavoittamisessa	 sallimalla	
tutkijoiden	 tulla	 mukaan	 oppitunneilleen.	 Kun	 lomakkeet	 voitiin	 täyttää	 kurssin	 ai-
kana,	vastaajat	saatiin	helpommin	mukaan	tutkimukseen	kuin	jos	vapaaehtoisia	olisi	
pyydetty	 jäämään	 oppituntien	 jälkeen.	 Lähes	 kaikki	 kurssien	 yhteydessä	 tavoitetut	
maahanmuuttajat	 vastasivat	 kyselylomakkeeseen,	 kun	 taas	 yksittäin	 tavoitetut	 maa-
hanmuuttajat	kieltäytyivät	usein	vedoten	esimerkiksi	kiireeseen.	Muutamissa	tapauk-
sissa	vastaaja	ilmeisesti	koki	kielitaitonsa	niin	heikoksi,	että	jätti	vastaamisen	sikseen	
tai	 kiinnostus	 herpaantui	 jostain	 muusta	 syystä.	 Lomakkeen	 täyttämiseen	 kursseilla	
ja	ryhmissä	kului	yleensä	aikaa	noin	tunti.	Henkilökohtaisten	tapaamisten	yhteydessä	
vastaamisaika	vaihteli	enemmän	vastaajan	kielitaidosta	ja	muusta	oheiskeskusteluun	
käytetystä	ajasta	riippuen.	Nopeimmat	vastasivat	lomakkeen	kysymyksiin	20	minuu-
tissa	ja	pisimmillään	aikaa	käytettiin	noin	tunti.

2 Kysymyslomakkeen sisältö oli etukäteen käyty läpi suomen kieltä ulkomaalaisille opettavan opettajan kanssa, mutta tästä huolimatta	 Kysymyslomakkeen	 sisältö	 oli	 etukäteen	 käyty	 läpi	 suomen	 kieltä	 ulkomaalaisille	 opettavan	 opettajan	 kanssa,	 mutta	 tästä	 huolimatta	
siihen	oli	jäänyt	vaikeasti	ymmärrettäviä	sanoja	ja	ilmaisuja.	Useimmin	jouduttiin	selventämään	sanat:	etninen	tausta,	maahanmuuttaja,	ajan�
kohtaisohjelma,	ilmaisjakelulehti,	aikauskauslehti.	Lisäselvitystä	vaativat	usein	myös	tiedonhankintaa	koskevat	avoimet	kysymykset.

21



Kyselylomakkeen	 kehittäminen	 aloitettiin	 tammikuussa	 aiemmissa	 vastaavissa	 tut-
kimuksissa	käytettyjen	pohjalta.	Ensimmäistä	versiota	 testattiin	31	vastaajan	kanssa	
ja	siihen	tehtiin	saatujen	kokemusten	perusteella	 joitain	muutoksia.3	 	Lomake	pyrit-
tiin	pitämään	riittävän	suppeana,	jotta	siihen	vastaaminen	onnistuisi	heikommallakin	
suomen	kielen	taidolla.	Samasta	syystä	päädyttiin	suosimaan	rastitettavia	kysymyksiä	ja	
pitämään	sanallista	selittämistä	vaativien	vastausten	määrä	mahdollisimman	vähäisenä.	
Lomakkeen	kuusi	sivua	jakaantuivat	vastaajan	taustaa,	hänen	käytössään	olevaa	medi-
aa,	television,	videoiden	tai	dvd:n,	internetin,	lehtien,	radion	ja	musiikin	käyttöä	sekä	
tiedonhankintaa	koskeviin	kysymyksiin.	Kyselyyn	vastaamista	helpotti	se,	että	siinä	
ei	tiedusteltu	kovin	henkilökohtaisia	asioita	ja	vastaajille	myös	korostettiin,	että	kaik-
kiin	kysymyksiin	ei	ole	pakko	vastata.	Epäilyksiä	tutkijoiden	tarkoitusperistä	herätti	
joskus	kysymys	television	omistamisesta,	sillä	vastaajat	pelkäsivät	tietojen	vuotavan	
myös	 televisiolupatarkastajille.	Tämäkin	 satunnainen	 kritiikki	 esitettiin	 vitsailevaan	
sävyyn,	 ja	 lomake	 silti	 useimmiten	 palautettiin	 täytettynä.	 Kyselyn	 henkilökohtai-
suuteen	 ja	 siihen	 liittyviin	 menetelmäkysymyksiin	 palataan	 raportin	 loppuluvussa.

Aineiston	analyysi	ja	siihen	liittyvät	validiteetin	ja	reliabiliteetin	haasteet

Vastaajien	erilaiset	kulttuuritaustat,	kielelliset	valmiudet	ja	muut	lähtökohdat	osoittau-
tuivat	kyselylomakkeeseen	perustuvassa	tutkimuksessa	monella	tavalla	haasteelliseksi.	
Kun	kyselylomakkeen	tekijät	ovat	syntyperäisiä	suomalaisia	ja	vastaajat	ulkomaalais-
taustaisia,	kysymysten	alkuperäinen	merkitys	ja	niiden	tulkinta	eivät	välttämättä	vas-
taa	toinen	toisiaan.	Näin	on	tietysti	jokaisessa	tutkimuksessa,	mutta	tulkinnanmahdol-
lisuudet	ovat	sitä	laajemmat,	mitä	enemmän	kulttuurisia	eroja	tutkijoiden	ja	vastaajien	
välillä	on.	Tähän	haasteeseen	pyrittiin	tarttumaan	tutkimuksen	eri	vaiheissa	monella	
tavoin,	jotta	aineisto	saataisiin	mahdollisimman	selitysvoimaiseksi.	

Aiemmin	 kuvattu	 tutkijan	 läsnäolo	 lomakkeiden	 täyttötilanteessa	 oli	 yksi	 mahdol-
lisuus	lisätä	todennäköisyyttä,	että	vastauksissa	saataisiin	tietoa	juuri	niistä	aiheista,	
joihin	haettiin	vastauksia.	Jos	haastattelutilanne	antoi	mahdollisuuden,	tutkijat	kävivät	
lomakkeen	 saatuaan	 sen	 läpi	 tarkistaakseen,	 että	 kysymyksiin	 vastaamattomuus	 ei	
johtunut	esimerkiksi	siitä,	että	vastaaja	ei	ollut	ymmärtänyt	kysymystä.	Tässä	yhtey-
dessä	oli	myös	mahdollista	pyytää	vastaajaa	korjaamaan	selviä	väärinymmärryksiä.	
Väärinymmärryksiin	 tai	 ristiriitaisuuksiin	puututtiin	 joskus	vielä	koodauksen	yhtey-

�	 �yös testausvaiheessa tehdyt kyselyt ovat mukana analyysissä.	�yös	testausvaiheessa	tehdyt	kyselyt	ovat	mukana	analyysissä.
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dessäkin.	Eettistä	ongelmaa	ei	mielestämme	tällaisten	korjausten	tekoon	liity	silloin,
kun	tutkija	on	ollut	itse	paikalla	ja	korjaukseen	on	perusteltu	syy.	Vaikka	kysymyk-
sessä	siis	onkin	määrällinen	analyysi,	jossa	aineiston	suuren	määrän	oletetaan	oikaise-
van	 yksittäiset	 ristiriitaisuudet,	 käytimme	 aineistoa	 koodatessamme	 tutkijan	 valtaa	
tulkita	vastauksia.	Näin	 tehtiin	erityisesti	vastaajan	 taustatietoja	koodatessa.	Tällöin	
koodauslinjana	oli	suomalainen	”virallinen”	linja.	Jos	kotouttamiskurssilla	oleva	vas-
taaja	oli	esimerkiksi	ilmoittanut	olevansa	sekä	työtön	että	opiskelija,	hänet	koodattiin	
ainoastaan	opiskelijaksi,	koska	työvoimahallinnon	tulkinnan	mukaan	kurssilaiset	ovat	
työvoiman	 ulkopuolelle.	 Myöskään	 äitiyslomalla	 oleva	 ei	 tämän	 koodauslinjauksen	
perusteella	voinut	olla	yhtä	aikaa	työssä.	Sen	sijaan	työssäkäyvät	henkilöt	voitiin	koo-
data	sekä	työssäkäyviksi	että	opiskelijoiksi,	koska	jompikumpi	voi	tällaisessa	tapauk-
sessa	olla	osapäiväistä.	Muutoksia	 tehtiin	myös	esimerkiksi	silloin,	kun	vastaaja	oli	
ilmoittanut	Suomeen	muuttonsa	syyksi	”muut	syyt”	mutta	kirjannut	avoriville,	että	äiti	
on	suomalainen.	Tällöin	Suomeen	muuton	syyksi	tulkittiin	perhesyyt.	Samoin	tulkit-
tiin	esimerkiksi	selitys	”mun	kaveri	 tuli	aikaisemmin,	sen	takia	 tulin”,	koska	tämän	
lisäksi	 haastateltava	 oli	 kertonut	 tutkijalle	 asuvansa	 kyseisen	 suomalaisen	 kaverin	
kanssa.	 Tällaisten	 korjausten	 tekeminen	 tietenkin	 edellytti	 tarkkaa	 päiväkirjanpitoa	
lomakkeiden	täyttötilanteista	ja	vastaajista.

Yleistämisestä

Tilastollisessa	analyysissä	on	huomiota	kiinnitettävä	sekä	aineiston	laadulliseen	että	
määrälliseen	edustavuuteen.	Maahanmuuttajat	ovat	hyvin	heterogeeninen	ryhmä,	jonka	
mediankäyttöä	on	hankala	tarkastella	yhtenä	kokonaisuutena.	He	ovat	tulleet	Suomeen	
erilaisista	syistä	ja	eri	aikoina:	suurin	yksittäinen	ryhmä	ovat	perhesyistä	muuttaneet,	
jotka	ovat	tulleet	maahan	suomalaisen	puolison	tai	perheenyhdistämisen	kautta.	Poliit-
tisista	syistä	tai	pakolaisina	tulleet	muodostavat	oman	ryhmänsä,	samoin	Venäjältä	ja	
Virosta	1990-luvun	alkupuolelta	lähtien	tulleet	paluumuuttajat.	Myös	työn	takia	muut-
taneet	muodostavat	oman	ryhmänsä.	Maahanmuuttosyyn	lisäksi	kiinnitettiin	vastaajia	
etsittäessä	huomiota	siihen,	että	vastaajat	edustaisivat	kaikkia	merkittäviä	kansallisia	
ja	etnisiä	maahanmuuttajaryhmiä,	molempia	sukupuolia,	eri	ikäryhmiä,	perheellisiä	ja	
perheettömiä,	erilaisen	koulutustaustan	omaavia	ja	sekä	hyvin	että	heikosti	suomea	tai	
ruotsia	osaavia	maahanmuuttajia.	Tutkimuksessa	ollaan	kiinnostuneita	ennen	kaikkea	
nuorten	ja	aikuisten	median	käytöstä,	joten	alle	15-vuotiaat	rajattiin	tutkimusryhmän	
ulkopuolelle.
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Tilastollisesti	 edustavaksi	 arvioimme	 tuloksen	 silloin,	 kun	 se	 on	 laskettu	 riittävän	
suuresta	 määrästä	 vastauksia.	 Prosentuaalisia	 tuloksia	 esitämme	 vain	 silloin,	 kun	
otoksen	 koko	 on	 vähintään	 kymmenen	 prosenttia	 koko	 aineistosta	 eli	 vähintään	
43	 henkilöä.	 Esimerkiksi	 alle	 20–vuotiaiden	 ja	 yli	 60-vuotiaiden	 mediankäytöstä	
ei	 aineistomme	 perusteella	 voida	 sanoa	 mitään	 tilastollisesti	 merkittävää,	 koska	
heitä	 on	 vastaajien	 joukossa	 liian	 vähän.	Venäläisiä	 lukuun	 ottamatta	 myös	 kansal-
lisuusryhmät	 ovat	 otoksessamme	 niin	 pieniä,	 että	 niiden	 perusteella	 ei	 tilastolli-
sia	 yleistyksiä	 voi	 tehdä.	 Tämän	 vuoksi	 vastaajat	 on	 luokiteltu	 sen	 mukaan,	 mistä	
maanosasta	 tai	 suuremmalta	 maantieteellisesti	 yhtenäiseltä	 alueelta	 he	 ovat	 kotoi-
sin.	 Laadullisessa	 keskustelussa	 ja	 analyysissä	 pidämme	 kuitenkin	 jatkuvasti	 esil-
lä	 myös	 yksittäisiä	 kommentteja	 ja	 yksilöiden	 välisiä	 eroja.	 Näin	 pyrimme	 myös	
analyysissä	 pienentämään	 määrällisten	 ja	 laadullisten	 tutkimusmenetelmien	 vä-
lille	 mielestämme	keinotekoisestikin	 luotua	 kuilua.	 (Ks.	 myös	 esim.	 Raunio	 1999.)

Taustatietoa	vastaajista	ja	tutkimusryhmän	edustavuudesta

Vastaajiksi	 pyrittiin	 saamaan	 edustava	 otos	 Suomessa	 asuvista	 maahanmuuttajista,	
joten	 samalla	 kun	 tässä	 luvussa	 esitellään	 taustatietoa	 vastaajista,	 arvioidaan	 myös	
vastaajajoukon	 koostumusta	 suhteessa	 kaikkiin	 Suomessa	 asuviin	 maahanmuutta-
jataustaisiin	 ihmisiin.	 Kyselylomakkeeseen	 vastasi	 yhteensä	 434	 maahanmuuttaja-
taustaista	henkilöä.	Yksi	vastaajista	oli	 syntynyt	Suomessa	eli	kuuluu	niin	sanottui-
hin	toisen	polven	maahanmuuttajiin.	Vastaajista	290	asuu	Tampereella	tai	Tampereen	
ympäristökunnissa	ja	121	pääkaupunkiseudulla.	(Ks.	taulukko	1.)		Asuinpaikka	ei	ole	
tiedossa	23	vastaajalta.	Liitetaulukossa	1.	esitetään	vastaajien	jakautuminen	tarkem-
min	Tampereen	ja	Helsingin	alueella	ja	ympäristökunnissa.

Taulukko 1. Vastaajien asuinpaikka Suomessa (N=434).

Vastaajien asuin- Vastaajien Vastaajien
paikka Suomessa Lukumäärä määrä %

Tampereen seutu 290 66,8 %

Helsingin seutu 121 27,9 %

Ei tietoa 23 5,3 %

Yhteensä 434 100,0 %
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Vastaajista	58,5	prosenttia	on	naisia	ja	41,5	prosenttia	miehiä.	(Ks.	taulukko	2.)	Nai-
set	ovat	otoksessamme	jonkin	verran	yliedustettuina,	sillä	Tilastokeskuksen	mukaan	
vuonna	2006	naisia	oli	maahanmuuttajista	49	ja	miehiä	51	prosenttia	(Tilastokeskus	
2007a,	 13).	 Naisten	 suuri	 määrä	 aineistossa	 selittyy	 luultavasti	 sillä,	 että	 aineisto	
kerättiin	 enimmäkseen	 erilaisilla	 kursseilla	 ja	 harrastuspiireissä.	 Naisia	 tulee	 Suo-
meen	nykyisin	usein	perheenyhdistämisten	kautta,	joten	naimisissa	olevat	naiset	ovat	
usein	 tulleet	 maahan	 myöhemmin	 kuin	 miehensä	 ja	 ovat	 vasta	 nyt	 kotouttamis-	 ja	
kielikursseilla.	Naiset	ovat	myös	useammin	kuin	miehet	työelämän	ulkopuolella,	joten	
heidät	tavoitetaan	helpommin	kurssien	ja	harrastuspiirien	kautta.	

Taulukko 2. Vastaajien ikä ja sukupuoli (N=434)

Ikärakenteeltaan	tutkimusryhmämme	vastaa	melko	hyvin	Suomessa	asuvien	ulkomaa-
laisten	ikärakennetta.	Koska	enemmistö	Suomen	maahanmuuttajista	on	työikäisiä	eli	
15-64-vuotiaita,	heitä	 tavoitettiin	tutkimusta	varten	helposti.	Kaikista	Suomen	ulko-
maalaisista	 työikäisiä	 on	 79	 prosenttia,	 omassa	 otoksessamme	 15-59-vuotiaita	 on	
peräti	90,1	prosenttia4.	Yli	puolet	heistä	eli	234	vastaajaa	on	20-39-vuotiaita.	Myös	
ikääntyneiden	 osuus	 otoksessamme	 vastaa	 hyvin	 kaikkien	 ulkomaalaisten	 määrää.	
Yli	65-vuotiaita	on	Suomessa	asuvista	ulkomaalaisista	6	prosenttia.	Tutkimusjoukos-
samme	yli	 60-vuotiaita	on	7,4	prosenttia.	Nuoria,	 alle	20-vuotiaita	on	 tutkimusjou-
kossa	hyvin	vähän	eli	vain	25	(5,8	%).	(Tilastokeskus	2007a,	10)	

�	 �ilastokeskuksen luvuissa mukana ovat kaikki �uomen ulkomaalaiset, myös alle 1��vuotiaat, jotka tässä tutkimuksessa on rajattu kohde�	�ilastokeskuksen	luvuissa	mukana	ovat	kaikki	�uomen	ulkomaalaiset,	myös	alle	1��vuotiaat,	jotka	tässä	tutkimuksessa	on	rajattu	kohde�
ryhmän	ulkopuolelle.
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Vastaajan ikä Nainen % Mies % Yhteensä %

15 - 19 vuotta 13 5,1 % 12 6,7 % 25 5,8%

20 - 29 vuotta 72 28,3 % 51 28,3 % 123 28,3 %

30 - 39 vuotta 52 20,5 % 59 32,8% 111 25,6 %

40 - 49 vuotta 59 23,2 % 34 18,9 % 93 21,4 %

50 - 59 vuotta 27 10,6 % 12 6,7 % 39 9,0 %

Yli 60 vuotiaat 26 10,2 % 6 3,3 % 32 7,4 %

Ei tietoa 5 2,0 % 6 3,3 % 11 2,5 %

Yhteensä 254 100,0 % 180 100,0 % 434 100,0 %



Yli	kaksi	kolmasosaa	vastaajista	elää	parisuhteessa.	Lapsia	on	lähes	joka	toisella	vas-
taajalla	ja	lapset	ovat	melko	nuoria.	0-7-vuotiaita	lapsia	on	106	vastaajalla.	Perhekoko	
vaihtelee	siten,	että	yleisin	on	vanhempien	ja	yhden	lapsen	perhe	(74	vastaajaa),	mutta	
joukossa	on	myös	kaksi	11	hengen	perhettä.	Kolmen	sukupolven	perheitä	joukossa	on	
vain	muutamia.	Vain	61	eli	14,1	prosenttia	vastaajista	ilmoittaa	asuvansa	yksin.	(Ks.	
liitetaulukko	2.)

Vastaajista	noin	40	prosenttia,	on	muuttanut	Suomeen	perhesyistä.	(Ks.	taulukko	3.)	
Perhesyyt	 liittyvät	 esimerkiksi	 suomalaiseen	 puolisoon,	 perheiden	 yhdistämiseen	
tai	siihen,	että	vastaaja	on	tullut	Suomeen	paluumuuttajan	puolisona.	79	naista	ja	55	
miestä	 eli	 yhteensä	 134	 vastaajaa	 ilmoittaa	 elävänsä	 nykyisin	 parisuhteessa	 synty-
peräisen	suomalaisen	kanssa,	mutta	heistä	osa	on	tullut	Suomeen	alun	perin	muusta
syystä.	Poliittisista	 syistä	Suomeen	muuttaneita	on	aineistossamme	28	prosenttia	 ja	
paluumuuton	Suomeen	tulon	syyksi	ilmoittaa	12,2	prosenttia.	Todennäköisesti	viral-
lisesti	paluumuuttajan	statuksella	tulleita	on	kuitenkin	enemmän,	sillä	osa	venäläisistä	
puolisoista	on	omasta	mielestään	muuttanut	Suomeen	perhesyistä	eikä	paluumuutta-
jana	silloin	kun	muuton	syynä	on	ollut	se,	että	puoliso	on	ollut	inkerinsuomalainen.	
Opiskelun	takia	muuttaneita	on	aineistossamme	9	prosenttia	ja	työn	takia	muuttaneita	
8,3	prosenttia.	Tilastojen	mukaan	pääasialliset	syyt	Suomeen	muuttoon	1990-	ja	2000-
luvuilla	 ovat	 olleet	 perhesiteet	 (60–65	 	 %),	 pakolaisuus	 (noin	 15	 %),	 paluumuutto	
entisen	Neuvostoliiton	alueelta	(noin	10		%),	työ	(5–10	%)	ja	muut	syyt	(5–10		%),	
kuten	opiskelu	(Työministeriö	2006).	Aineistossamme	perhesyistä	muuttaneet	ovat	siis	
jonkin	verran	aliedustettuja	kun	taas	poliittisista	syistä	muuttaneet	ovat	yliedustettuja.	
Paluumuuttajien,	työn	ja	opiskelun	takia	muuttaneiden	määrät	vastaavat	melko	hyvin	
tilastollista	todellisuutta.

Taulukko 3. Vastaajien 
Suomeen muuton syy (N=457). 

Vastausten	 lukumäärä	 (��7)	 on	
tässä	 taulukossa	 suurempi	 kuin	
vastaajien	 määrä	 (���),	 koska	
osalla	 vastaajista	 on	 ollut	 useita	
maahanmuuton	syitä.

Vastaajien Suomeen Vastaajien Vastaajien
muuton syy lukumäärä määrä %

Perhesyyt 184 40,3 %

Poliittiset syyt 128 28,0 %

Paluumuuttaja 56 12,2 %

Opiskelu 41 9,0 %

Työ 38 8,3 %

Ei  tietoa 10 2,2 %

Yhteensä 457 100,0 %
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Vastaajat	 muodostavat	 sekä	 maantieteellisesti	 että	 kielellisesti	 monipuolisen	 otok-
sen	 Suomessa	 asuvista	 ulkomaalaisista.	 He	 ovat	 kotoisin	 84	 eri	 maasta	 ja	 puhuvat	
äidinkielenään	72	kieltä.	Suurimmat	kansallisuusryhmät	 tutkimusjoukossamme	ovat	
venäläiset,	 afganistanilaiset,	 somalialaiset,	 virolaiset,	 irakilaiset	 ja	 thaimaalaiset.	
Vastaajista	59:llä	oli	Suomen	kansalaisuus	 ja	 ilman	kansalaisuutta	oli	 13	vastaajaa.	
Vastaajien	äidinkielistä	yleisimmät	olivat	venäjä,	 somali,	 arabia,	kurdi,	 dari	 ja	 farsi	
(persia).	 (Ks.	 liitetaulukot	3	 ja	4.)	Suomen	suurimmat	ulkomaalaisten	ryhmät	olivat	
vuonna	2007	Venäjän	(26	211	henkeä),	Viron	(20	006	henkeä),	Ruotsin	(8	349	hen-
keä),	 Somalian	 (4	852	 henkeä),	 Kiinan	 (3978	 henkeä),	 Thaimaan	 (3470	 henkeä),	
Saksan	(3318),	entisen	Serbian	 ja	Montenegron	(2986)	 ja	Irakin	(3036)	kansalaisia. 
(Tilastokeskus	 2008d.)	 Suurin	 tutkimusjoukkoomme	 liittyvä	 puute	 on,	 että	 ruotsa-
laistaustaisia	vastaajia	 tavoitettiin	vain	5.	Muista	Pohjoismaista	 tulleet	olisivat	kiin-
nostava	ulkomaalaistaustaisten	 ryhmä	kulttuurisen	 läheisyytensä	 ja	 yhteisen	 ruotsin	
kielen	takia.	Ruotsinkielisillä	maahanmuuttajilla	on	Suomessa	hyvät	mahdollisuudet	
monenlaisen	median	käyttöön	äidinkielellään,	joten	tämän	ryhmän	puuttuminen	otok-
sestamme	on	valitettavaa.	Myös	kiinalaisia	ja	entisen	Serbian	ja	Montenegron	alueelta	
tulleita	henkilöitä	tavoitettiin	vastaajiksi	huonosti.	

Maanosittain	tarkasteltuna	haastateltavat	jakautuvat	melko	tasaisesti	niiden	alueiden	
välillä,	joista	Suomeen	yleensä	maahanmuuttoa	tapahtuu.	Pohjois-	ja	Etelä-Amerikasta	
sekä	Oseaniasta	Suomeen	muutetaan	hyvin	vähän,	joten	on	luonnollista,	että	haastatel-
tavia	niistä	on	vähemmän	kuin	muista	maanosista.	Venäjä	on	oheisessa	ja	taulukossa	
(Ks.	taulukko	4.)	erotettu	omaksi	ryhmäkseen,	koska	muuttoliike	sieltä	on	niin	runsasta.	
Noin	kolmasosa	vastaajista	on	 asunut	Suomessa	korkeintaan	kaksi	 vuotta	 ja	 toinen	
kolmasosa	2–5	vuotta.	5–10	vuotta	Suomessa	asuneita	oli	aineistossamme	72	ja	10–20	
vuotta	asuneita	77.	Vastaajista	neljä	oli	asunut	Suomessa	yli	20	vuotta.	(Ks.	taulukko	
5.)	Vain	yksi	vastaajista,	17-vuotias	lukiolainen	on	syntynyt	Suomessa	eli	kuuluu	ns.	
”toisen	polven	maahanmuuttajiin”.	

Yli	80	prosenttia	vastaajista	osaa	suomen	kieltä.	Tosin	ainakin	osalla	vastaajista	kieli-
taito	rajoittui	toistaiseksi	kieli-	ja	kotouttamiskursseilla	käytettyyn	suomen	kieleen	ja	
kurssien	ulkopuolella	he	käyttivät	äidinkieltään	tai	jotain	muuta	kieltä.	75	vastaajaa	il-
moittaa,	ettei	käytä	suomen	kieltä	lainkaan.	Toiseksi	suosituin	vieraana	kielenä	puhuttu	
kieli	on	englanti,	sitä	käyttää	yli	60	prosenttia	vastaajista.	Venäjää	vieraana	kielenä	puhuu	
13,4	prosenttia	vastaajista,	arabiaa	9,4,	persiaa	6,5	ja	ranskaa	5,3	prosenttia	vastaajista.	
Aineistonhankintatavasta	johtuen	vastaajien	joukko	näyttää	painottuvan	opiskeleviin	
maahanmuuttajiin,	joita	on	aineistossamme	yli	puolet.	Tämä	johtuu	siitä,	että	valtaosa	
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Taulukko 4. Vastaajien lähtömaanosa (N=434).

Venäjä	 77	 17,7 %

Länsi-Eurooppa1 48	 11,1 %

Itä-Eurooppa2 64	 14,7 %

Afrikka3 65	 15,0 %

Lähi-itä4 59	 13,6 %

Keski-Aasia5 47	 10,8 %

Muu Aasia6 49	 11,3 %

Latinalainen Amerikka7	 16	 3,7 %

Pohjois-Amerikka8 7 1,6 %

Oseania9 1 0,2 %

Ei tietoa 1 0,2 %

Yhteensä 434	 100,0 %

Vastaajien	 Vastaajien 	 Vastaajien
lähtömaanosa lukumäärä	 määrä %

1	 �el�ia, �spanja, �ollanti, �so��ritannia,�el�ia,	�spanja,	�ollanti,	�so��ritannia,		 	
	 �talia,	�tävalta,	Kreikka,	Portu�ali,	Ranska,		
	 Ruotsi,	�aksa,	�anska.

2	 �l�ania, �osnia, �ul�aria, Kosovo, Kroatia,�l�ania,	�osnia,	�ul�aria,	Kosovo,	Kroatia,		
	 Latvia,	Liettua,	�akedonia,	�oldova,	Puola,		
	 Romania,	�er�ia,	�lovenia,	�lovakia,	
	 Ukraina,	Unkari,	Valko�Venäjä,	Viro.

�	 �l�eria, ��ypti, �telä���rikka, �tiopia,�l�eria,	��ypti,	�telä���rikka,	�tiopia,	
	 Ghana,	Kamerun,	Kenia,	Li�eria,	�arokko,		
	 �auritius,	Nami�ia,	Ni�eria,	Norsunluu�
	 rannikko,	�ene�al,	�omalia,	�udan,	
	 �ansania,	�unisia.

�	 �rak, �ran, �srael, Li�anon, �yyria, �urkki.�rak,	�ran,	�srael,	Li�anon,	�yyria,	�urkki.

�	 ���anistan, ��er�aid�han, Geor�ia,���anistan,	��er�aid�han,	Geor�ia,		 	
	 �ad�hikistan,	U��ekistan.

6	 �an�ladesh, �ilippiinit, �ntia, Japani,�an�ladesh,	�ilippiinit,	�ntia,	Japani,		 	
	 Kam�od�ha,	Kiina,	Korean	tasavalta,		 	
	 �alesia,	Nepal,	Pakistan,	�in�apore,		 	
	 �haimaa,	Vietnam.

7	 �olivia, �rasilia, �hile, Kolum�ia, Kuu�a,�olivia,	�rasilia,	�hile,	Kolum�ia,	Kuu�a,		 	
	 �eksiko,	Puerto	Rico,	Vene�uela.

8	 Kanada, �hdysvallat.Kanada,	�hdysvallat.

9	 Uusi �eelanti.Uusi	�eelanti.28

Vastaajien Suomessa Vastaajien Vastaajien
asumisaika lukumäärä määrä %

0 -2 vuotta 138 31,8 %

Yli 2 - 5 vuotta 140 32,3 %

Yli 5 - 10 vuotta 72 16,6 %

Yli 10 - 20 vuotta 77 17,7 %

Yli 20 vuotta 4 0,9 %

Ei  tietoa 3 0,7 %

Yhteensä 434 100,0 %

Taulukko 5. Vastaajien Suomessa asumisaika (N=434).



opiskelijoista	 on	 kotouttamis-	 tai	 kielikurssilaisia,	 jotka	 on	 työvoimaviranomaisten	
tulkinnan	 mukaisesti	 rinnastettu	 opiskelijoihin.	 Samasta	 syystä	 työssäkäyviä	 on	 ai-
neistossamme	 vähemmän	 kuin	 ulkomaalaisten	 keskuudessa	 keskimäärin,	 kun	 taas	
työttömien	ja	eläkeläisten	osuudet	vastaavat	melko	hyvin	ulkomaalaisten	keskiarvoja.	
(Tilastokeskus	2007a,	23.)	Työssä	käyviä	vastaajia	aineistossamme	on	noin	neljännes,	
työttömiä	55	ja	eläkeläisiä	22.	Loput	6	vastaajaa	ovat	äitiyslomalaisia,	omaishoitajia	ja	
muissa	vastaavissa	asemissa.	(Ks.	liitetaulukko	5.)	

Aineiston	näennäinen	painottuminen	opiskelijoihin	johtuu	siis	siitä,	että	vastaajia	saa-
tiin	erityisesti	kotouttamis-	ja	kielikurssien	kautta.	Aineiston	kerääminen	työpaikoilta	
tai	 henkilökohtaisten	 tapaamisten	 kautta	 olisi	 kuitenkin	 ollut	 niin	 työlästä,	 että	 tut-
kimuksen	aikarajoissa	sitä	voitiin	 tehdä	vain	rajoitetusti.	Lomakkeiden	levittäminen	
kirjeitse	tai	netin	kautta	ei	todennäköisesti	olisi	parantanut	edustavuutta,	koska	kysely-
tutkimuksien	osallistumisprosentti	jää	yleensäkin	alhaiseksi	eikä	sitä	voida	kohdistaa	
juuri	halutuille	vastaajaryhmille.
		
Huolimatta	 siitä,	 että	 vastaajat	 ovat	 tällä	 hetkellä	 Suomessa	 koulutettavan	 roolissa,	
heidän	aiempi	koulutustasonsa	on	varsin	korkea.	(Ks.	liitetaulukko	6.)	Korkea	koulu-
tustaso	näkyy	myös	vastaajien	ammattinimikkeiden	kirjossa.	Joukossa	on	runsaasti	eri	
alojen	opettajia,	insinöörejä	ja	muita	atk-alan	osaajia	sekä	terveydenhoito-,	sosiaali-	
ja	kuljetusalan	ammattien	edustajia.	Koulutuksensa	perusteella	otoksemme	ei	vastaa	
Suomessa	asuvien	ulkomaalaisten	keskiarvoa.	Esimerkiksi	korkea-asteen	koulutuksen	
on	vastaajista	saanut	lähes	puolet,	kun	kaikista	ulkomaan	kansalaisista	osuus	on	vain	
17,4	prosenttia.	Keskiasteen	koulutuksen	saaneita	on	aineistossamme	noin	kolmannes,	
kun	 ulkomaalaisten	 keskiarvo	 on	 20,5	 prosenttia.	 Aliedustettuina	 puolestaan	 ovat	
perusasteen	 koulutuksen	 saaneet,	 joita	 on	 otoksessamme	 noin	 viidennes	 ja	 todel-
lisuudessa	62,1	prosenttia.	(Tilastokeskus	2007a,	30.)5	Otoksen	painottuminen	hyvin	
koulutettuihin	 johtuu	osittain	siitä,	että	koska	käytössämme	ei	yleensä	ollut	 tulkkia,	
jouduimme	valitsemaan	vastaajiksi	ainakin	jonkin	verran	suomea	tai	englantia	puhu-
via	maahanmuuttajia.	Maahanmuuttajaväestön	koulutustaso	kuitenkin	vaihtelee	paljon	
eri	kansallisuusryhmien	välillä	ja	sisällä,	joten	tutkimusjoukkomme	korkeaa	koulutus-
tason	selittää	ehkä	myös	se,	että	joukossa	on	paljon	venäläisiä,	virolaisia,	iranilaisia	ja	
irakilaisia,	joiden	koulutustaso	on	kaikkien	maahanmuuttajien	keskiarvoa	korkeampi.

�	 �ilastokeskuksen tiedot eivät ole täysin verrannollisia aineistomme kanssa, sillä heidän tilastoissaan eivät ole mukana �uomen kansalai��ilastokeskuksen	tiedot	eivät	ole	täysin	verrannollisia	aineistomme	kanssa,	sillä	heidän	tilastoissaan	eivät	ole	mukana	�uomen	kansalai�
suuden	saaneet.	
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Televisio, videot ja dvd:t

Aiempien	mediankäyttötutkimusten	mukaan	televisio	on	ylivoimaisesti	käytetyin	media	
maahanmuuttajien	keskuudessa	(esim.	De	Block,	Buckingham,	Holzwarth	ja	Niesyto	
2004).	Erityisesti	satelliittitelevision	omistus	ja	katselu	on	joissain	maissa	ollut	maahan-
muuttajien	keskuudessa	jopa	yleisempää	kuin	valtaväestön	keskuudessa	(Hargreaves	
1997;	Weibull	&	Wadbring	1998).	Myös	tässä	tutkimuksessa	oltiin	kiinnostuneita	siitä,	
kuinka	paljon	vastaajat	seuraavat	yhtäältä	aikaisemman	kotimaansa	ja	toisaalta	Suomen	
televisiota	ja	millaisia	ohjelmia	he	eri	kanavilta	katsovat.	Jotta	saataisiin	tietoa	siitä,	mil-
lainen	rooli	televisiolla	maahanmuuttajaperheiden	arkielämässä	on,	kysymyksissä	sel-
vitettiin	lisäksi	television	omistamista	ja	sijaintia	kotona	sekä	katseluun	käytettyä	aikaa.	

Satelliittilautanen	löytyy	lähes	joka	kolmannelta

Vastaajista	82,5	prosenttia	ilmoittaa	omistavansa	television.	Koko	Suomen	väestöstä	
television	omistaa	90,1	prosenttia	(Tilastokeskus	2008a),	joten	maahanmuuttajaväestöllä	
näyttää	olevan	televisio	kotonaan	hieman	muuta	väestöä	harvemmin.	Television	omistus	
on	sitä	yleisempää,	mitä	useampi	henkilö	samassa	kotitaloudessa	asuu.	Vähiten	televi-
sion	omistajia	on	yhden	hengen	kotitalouksissa,	joissa	televisio	on	vain	63,9	prosentilla	
vastaajista.	Kahden	ja	kolmen	hengen	talouksista	noin	83	prosenttia	omistaa	television.	
Yli	 kahdeksan	 hengen	 kotitalouksissa	 jokaisessa	 on	 televisio.	 (Ks.	 liitetaulukko	 7.)

Useimmin	television	omistavat	Afrikasta	muuttaneet	vastaajat,	joista	televisio	on	93,8	
prosentilla	 vastaajista,	 kun	 taas	 Keski-Aasian	 maista	 muuttaneiden	 keskuudessa	 te-
levision	omistaminen	on	harvinaisinta	 (72,7	%).	 (Ks.	 liitetaulukko	8.)	Selitys	 tähän	
löytynee	ainakin	osittain	siitä,	että	afrikkalaisten	maahanmuuttajien	perheet	ovat	usein	
suuria.	 Monet	 haastateltavat	 kertovatkin,	 että	 heillä	 on	 televisio,	 jotta	 lapsilla	 olisi	
mahdollisuus	katsoa	lastenohjelmia.	

Myös	satelliittilautasen	omistus	on	melko	tavallista.	Vastaajista	29,7	prosenttia	omis-
taa	 sellaisen.	 Luku	 olisi	 luultavasti	 vielä	 korkeampi	 jos	 kaikkiin	 taloyhtiöihin	 olisi	
mahdollisuus	saada	satelliittiyhteys.	Satelliittilautasen	asennukseen	tarvitaan	kuiten-
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kin	yleensä	lupa	talonyhtiöltä	ja	kunnasta	riippuen	saatetaan	edellyttää	myös	rakennus-
valvontaviraston	ns.	julkisivulupaa.	Satelliittia	haluavalle	henkilölle	saattaa	joissakin	
tapauksissa	ongelmia	aiheuttaa	tiedon	puute	lupa-asioista	ja	joskus	taas	naapurit	saat-
tavat	 asettua	vastustamaan	 lautasen	 sijoittamista	näkyvälle	paikalle.	Satelliitti	mah-
dollistaa	muun	muassa	oman	aikaisemman	kotimaan	 tv-kanavien	katsomisen,	mikä	
monille	 haastateltaville	 on	 hyvin	 tärkeää.	 (Ks.	 Georgiou	 2006a,	 77-83;	 Robins	 and	
Aksoy	2005,	26-27.)	Satelliittilautasen	omistus	ei	kuitenkaan	aina	ole	edellytys	sen	
kautta	välitettävien	ohjelmien	seuraamiselle,	sillä	monet	vastaajat	kertovat	kokoontu-
vansa	joko	yksin	tai	perheineen	jonkun	sukulaisen	tai	tutun	luo	katsomaan	suosittuja	
aiemman	kotimaan	ohjelmia,	jos	itsellä	ei	ole	satelliittivastaanotinta.	

Enemmistö	television	omistajista	omistaa	yhden	television	(56,7	%),	mutta	merkittä-
vällä	osalla	vastaajista	on	myös	kaksi	 (18,6	%)	 tai	useampi	(6,9	%)	 televisio	 talou-
dessaan.	Vuonna	2007	kaikista	Suomen	kotitalouksista	30	prosentissa	oli	kaksi	ja	12	
prosentissa	useampi	televisio	(Finnpanel	2007).	Maahanmuuttajaperheissä	useamman	
television	omistaminen	saattaa	myös	tuoda	mukanaan	piirteitä,	jotka	tukevat	suoma-
laisen	 ja	 transnationaalin	median	seuraamista	 rinnan.	Esimerkiksi	Myria	Georgioun	
(2006b)	tutkimissa	Lontoossa	ja	New	Yorkissa	asuvissa	kyproksenkreikkalaisissa	per-
heissä	oli	usein	kaksi	televisiota,	joista	toinen	näytti	olohuoneessa	kreikkalaisia	kanavia	
satelliitin	tai	kaapelin	välityksellä	ja	toisessa	huoneessa	sijainneessa	”kakkostelevisios-
sa”	pyöri	uuden	asuinmaan	televisiokanava.	Näin	perheenjäsenet	liikkuivat	joustavasti	
näiden	kahden	median	välillä	siirtyessään	huoneesta	 toiseen.	 (Georgiou	2006a,	77.)	
Television	omistamista	koskevassa	kysymyksessä	ei	erikseen	kysytty	digisovittimen	
omistusta,	mitä	voi	pitää	selkeänä	puutteena	tutkimuksessa,	 joka	toteutettiin	aikana,	
jolloin	koko	maassa	siirryttiin	analogisista	lähetyksistä	digitaalisiin.	Useat	haastatel-
tavat	kommentoivat	kuitenkin	oma-aloitteisesti,	että	he	eivät	nykyään	voi	katsoa	ko-
tonaan	olevaa	 televisiota,	koska	heillä	ei	ole	digiboksia.	Tällöin	he	ovat	vastanneet	
television	katselua	koskeviin	kysymyksiin	joko	sen	mukaan,	kuinka	katsoivat	televi-
siota	aiemmin	tai	sen	mukaan,	kuinka	seuraavat	satelliittikanavia.	Näyttää	kuitenkin	
selvältä,	että	digitelevisioon	siirtyminen	on	vähentänyt	maahanmuuttajien	Suomen	te-
levision	katselua.	Kaikkien	suomalaisten	televisionkatselua	digisiirtymä	on	sen	sijaan	
lisännyt	(Finnpanel	2008).	

Televisio	sijaitsee	vastaajien	kodeissa	useimmiten	olohuoneessa	(71,7	%).	Tämän	voi	
tulkita	viittaavan	siihen,	että	televisio	on	yhteisöllinen	mediamuoto,	jonka	sijainti	ko-
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din	keskellä	on	tärkeää.	Myös	Georgiou	(2006b)	on	todennut,	että	hänen	tutkimissaan	
kyproksenkreikkalaisten	 maahanmuuttajaperheiden	 kodeissa	 televisio	 oli	 lähes	
poikkeuksetta	keskeisellä	paikalla	(olohuoneessa	tai	keittiössä),	jossa	suurin	osa	per-
heestä	vietti	vapaa-aikansa	(emt.	90).	Jopa	noin	88	prosentilla	kaikista	Suomen	talouk-
sista	yksi	televisio	sijaitsee	olohuoneessa,	joten	ainakaan	tällä	perusteella	tv:n	ei	voida	
katsoa	 olevan	 maahanmuuttajatalouksissa	 muita	 talouksia	 keskeisemmässä	 roolissa	
(Tilastokeskus	2007b.)

Televisiota	 katsotaan	 joka	 tapauksessa	 useimmin	 juuri	 perheen	 seurassa	 (62,4	 %).	
Erityisesti	naiset	kertoivat	katsovansa	televisiota	lähes	aina	yhdessä	muiden	perheen-
jäsenten	kanssa.	Ulrika	Sjöbergin	mukaan	televisio	onkin	hyvin	integroitunut	osaksi	
perhe-elämää	keräämällä	perheen	yhdessä	ruudun	eteen.	Se	ei	tällöin	ole	pelkästään	
jaettu	kokemus,	vaan	televisio-ohjelmat	toimivat	myös	perheissä	keskustelunaiheina.	
(Sjöberg,	2002 ; ks. myös Gillespie 1995, 79-80.) Toisaalta television ääressä viihdy-	;	ks.	myös	Gillespie	1995,	79-80.)	 Toisaalta television ääressä viihdy-	Toisaalta	television	ääressä	viihdy-
tään	myös	yksin	(43,8	%).	Eräät	maahanmuuttajamiehet	kertovat	haluavansa	keskittyä	
televisioon	yksin	myöhään	iltaisin,	jolloin	he	seuraavat	kotimaansa	uutisia.	Georgiou	
(2006b)	havaitsi	myös,	että	hänen	tutkimissaan	perheissä	erityisesti	miesten	iltarutii-
neihin	kuului	aikaisemman	kotimaan	uutislähetysten	seuraaminen	satelliitin	välityk-
sellä.	Monet	myös	ilmoittavat	katsovansa	televisiota	sekä	yksin	että	perheensä	kanssa.	
Useat	haastateltavat	myös	kertoivat	lomakkeidentäytön	yhteydessä,	että	perheen	kans-
sa	katsotaan	usein	eri	ohjelmia	kuin	yksin.	(Vrt.	esim.	Lull	1990;	Morley	2005.)

Haastattelulomakkeessa	 kysyttiin	 myös	 sitä,	 kuka	 päättää	 kotona,	 mitä	 televisiosta	
katsotaan.	Naiset	(54,6	%)	päättävät	katsomisesta	hieman	miehiä	(42,9	%)	useammin.	
Joka	viidennessä	kotitaloudessa	katsomisesta	päättävät	perheen	 lapset.	Naisten	kor-
keaa	prosenttiosuutta	voidaan	kuitenkin	tarkastella	kriittisesti,	koska	haastateltavista	
suurempi	osuus	(58,5	%)	on	naisia,	ja	lisäksi	kysymykseen	on	ollut	mahdollista	antaa	
useampia	vastauksia	(esim.	sekä	äiti	että	isä).	Gillespien	(1995)	intialaisperheitä	kos-
keneessa	 tutkimuksessa	 tuli	myös	esiin,	 että	vaikka	miehet	kotona	olleessaan	usein	
päättivät	television	avaamisesta,	oli	naisilla	merkittävämpi	rooli	itse	ohjelmasisältöjen	
valinnassa.	Gillespie	selittää	tätä	havaintoaan	sillä,	että	näillä	naisilla	oli	usein	enem-
män	 tietoa	esimerkiksi	elokuvakulttuurista	 ja	 toisaalta	naiset	olivat	näissä	perheissä	
myös	selkeästi	pääroolissa	”kulttuurisen	tradition”	siirtämisestä	lapsilleen.	(emt.	79-
80.)		Ohjelmien	valinta	saattaa	olla	perheissä	myös	jatkuvan	neuvottelun	aiheena,	esi-
merkiksi	tilanteessa,	jossa	toinen	puoliso	on	toista	kiinnostuneempi	uuden	kotimaan	
kulttuurista	ja	halukkaampi	oppimaan	sen	kieltä	(Georgiou	2006a,	80).		
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Nuoret	suurkuluttajat

Noin	 kolmas	 osa	 vastaajista	 ilmoittaa	 katsovansa	 televisiota	 1-3	 tuntia	 päivässä,	 mutta	
myös	 yli	 kolme	 tuntia	 televisiota	 päivässä	 katsovia	 ”suurkuluttajia”	 on	 vastaajista	 yli	
viidesosa.	(Ks.	taulukko	6.)	Toisaalta	melko	suuri	joukko	maahanmuuttajista	eli	13,4	
prosenttia,	ilmoittaa,	ettei	katso	televisiota	koskaan.	Maahanmuuttajat	näyttävät	tämän	
tutkimuksen	valossa	katsovan	televisiota	keskimäärin	hieman	vähemmän	kuin	koko	
Suomen	väestö,	jonka	päivittäinen	television	katsomisaika	maalis-elokuussa	2008	oli	
2	tuntia	45	minuuttia	(Finnpanel	2008	TV-mittaritutkimus).

Taulukko 6.  Television katseluaika (N=434).

Suurkuluttajat	ovat	useimmin	nuoria.	15-19-vuotiaista	haastatelluista	(N=25)	yksitois-
ta	ilmoittaa	katsovansa	televisiota	yli	kolme	tuntia	päivässä.	Vaikka	otos	on	nuorim-
man	ikäryhmän	osalta	liian	pieni	tilastollisesti	luotettavien	johtopäätösten	tekemiseen,	
tukee	se	aiemmissa	tutkimuksissa	esiin	tullutta	havaintoa,	että	maahanmuuttajanuoret	
kuluttavat	eniten	aikaa	television	ääressä	(esim.	Fogt	&	Sandvik	2008).	Esimerkiksi	
norjalaiset	maahanmuuttajanuoret	katsovat	Norjan	televisiota	3-30	tuntia	viikossa	ja	
seuraavat	 lisäksi	aktiivisesti	vanhempiensa	kotimaan	mediasisältöjä	erityisesti	 inter-
netin	kautta.	Kaksikielisyytensä	vuoksi	heillä	on	monipuolisemmat	mahdollisuuden	

Television	 Vastaajien 	 Vastaajien
katseluaika lukumäärä	 määrä %

Yli 3 tuntia päivässä 98 22,6 %

1-3 tuntia päivässä 146 33,6 %

Alle 1 tunti päivässä 63 14,5 %

2-3 tunti viikossa 37 8,5 %

Alle 2 tuntia viikossa 20 4,6 %

Ei koskaan 58 13,4 %

Ei tietoa 12 2,8 %

Yhteensä 434	 100,0 %
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seurata	mediaa	kuin	ikäisillään	syntyperäisillä	norjalaisilla.	(Fogt	ja	Sandvik	2008,	121.)	
Vastaajista	72,2	prosenttia	seuraa	suomalaisia	tv-kanavia	viikoittain.	Ulkomaisia	kana-
via	taas	ilmoittaa	seuraavansa	viikoittain	60,2	prosenttia	vastaajista.	Näihin	sisältyviä	
aiemman	kotimaan	kanavia	kertoo	katsovansa	ainakin	joskus	54,1	prosenttia	haastatel-
luista.	 Suomalaiset	 tv-kanavat	 näyttävätkin	 olevan	 suomalaisten	 maahanmuuttajien	
mediankäytössä	hyvin	keskeisellä	sijalla.	

Suomen	televisiosta	opitaan	kieltä	

Puolet	 (50,0	 %)	 haastatelluista	 ilmoittaa	 seuraavansa	Suomen	 televisiota	 päivittäin.	
Joka	kymmenes	 (10,8	%)	 seuraa	 sitä	3-4	kertaa	viikossa	 ja	vielä	 toinen	kymmenes	
(11,8	%)	vähintään	kerran	viikossa.	(Ks.	taulukko	7.)	Parisuhteessa	elävät	seuraavat	
muita	useammin	suomalaisia	kanavia,	mikä	johtunee	osittain	siitä,	että	haasteltavista	
126	elää	parisuhteessa	suomenkielisen	henkilön	kanssa.	Vain	15	prosenttia	vastaajista	
ei	katso	Suomen	televisiota	koskaan.	

Taulukkko 7.  Suomalaisten 

tv-kanavien katselu (N=434)

Suomen	television	katsomista	tarkasteltaessa	on	otettava	huomioon	tutkimuksen	teon	
ajankohta.	Koska	haastatteluja	tehtiin	juuri	ennen	ja	jälkeen	digitaalisiin	lähetyksiin	
siirtymistä,	ei	voida	varmuudella	tietää,	koskevatko	haastateltujen	vastaukset	aikaa	en-
nen	vai	jälkeen	muutoksen.	Tilastokeskuksen	kuluttajabarometrin	(elokuu	2008)	mu-
kaan	kaikista	suomalaisista	kotitalouksista	88,1	prosenttia	omistaa	digisovittimen	tai	

Television katselun Vastaajien Vastaajien
säännöllisyys lukumäärä määrä %

Joka päivä 217 50,0 %

3-4 kertaa viikossa 47 10,8 %

1-2 kertaa viikossa 51 11,8 %

2-3 kertaa kuukaudessa 11 2,5 %

29 6,7 %

Ei koskaan 65 15,0 %

Ei tietoa 14 3,2 %

Yhteensä 434 100,0 %

Kerran kuukaudessa
tai harvemmin
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Eläkeläiset	 ja	 työttömät	 katsovat	 joka	 päivä	 Suomen	 televisiota	 useammin	 kuin	
opiskelijat	ja	työssäkäyvät.	Eläkeläisistä	päivittäin	katsovia	on	kolme	neljästä	(N=22)	
ja	 työttömänä	 olevista	 55,6	 prosenttia.	 Opiskelijoista	 Suomen	 tv-kanavia	 seuraa	
päivittäin	 joka	 toinen	 ja	 työssäkäyvistä	 42,1	 prosenttia.	 Kaikissa	 edellä	 mainituissa	
ryhmissä	kokonaan	Suomen	televisiota	katsomattomien	prosenttiosuudet	vaihtelevat	
14,5	ja	16,7	välillä.	

Ehkä	hieman	yllättäen	vähiten	koulutusta	saaneet	maahanmuuttajat	seuraavat	suoma-
laisia	televisiokanavia	aktiivisimmin	(61,0	%).	Tämä	saattaa	selittyä	sillä,	että	heistä	
merkittävä	osa	ei	ole	työelämässä	ja	näin	heillä	saattaa	ylipäätään	olla	muita	ryhmiä	
enemmän	 aikaa	 katsoa	 televisiota.	 Toisaalta	 on	 kiinnostavaa,	 että	 täysin	 kouluja	
käymättömät	 henkilöt	 myös	 useimmin	 ilmoittivat,	 etteivät	 lainkaan	 seuraa	 Suomen	
televisiota.	Vastaajien	pienen	lukumäärän	(N=19)	vuoksi	pitkälle	meneviä	johtopäätök-
siä	ei	tästä	voi	tehdä.		(Ks.	liitetaulukko	11.)

Suomen	 television	 seuraamiseen	 vaikuttaa	 luonnollisesti	 myös	 vastaajien	 kielitaito,	
kuten	 edellä	 jo	 todettiin	 paluumuuttajien	 katsomisen	 yhteydessä.	 	 Niistä	 vastaajis-
ta,	 jotka	 ilmoittavat	käyttävänsä	suomen	kieltä	(N=358),	yli	puolet	 (53,1	%)	katsoo	
Suomen	televisiota	päivittäin	(Ks.	liitetaulukko	12.)	Vastaavasti	täysin	suomea	taita-
mattomista	vastaajista	noin	neljäsosa	ei	katso	lainkaan	suomalaisia	kanavia.	Toisaalta	
suomea	 taitamattomista	 vastaajistakin	 reilu	 kolmasosa	 katsoo	 Suomen	 televisiota	
päivittäin.	 Muutamat	 vastaajat	 kertoivat	 oppineensa	 suomen	 kieltä	 parhaiten	 juuri	
televisiosta	ja	usein	lastenohjelmia	katsellen.	Saattaakin	olla,	että	kieltä	taitamattomat	
katsovat	suomalaisia	ohjelmia	 juuri	kielitaitoaan	kohentaakseen.	Esimerkiksi	monet	
huonosti	suomea	osaavat	naiset	kertoivat	katsovansa	lastensa	kanssa	suomalaisia	las-
tenohjelmia,	jotta	kieli	tulisi	tutummaksi.	

Televisio	 on	 myös	 aiempien	 tutkimusten	 mukaan	 (esim.	 Sjöberg	 &	 Rydin)	 erit-
täin	 tärkeässä	 asemassa	 sekä	 uuden	 kielen	 oppimisessa	 että	 oman	 äidinkielen	
ylläpitämisessä.	 Huomiota	 on	 kuitenkin	 syytä	 kiinnittää	 mm.	 sellaisiin	 luku-	 ja	
kirjoitustaidottomiin	 henkilöihin,	 joilla	 ei	 ole	 juuri	 kontakteja	 valtaväestöön	 ja	
jotka	 toisaalta	 elävät	 myös	 lähes	 täysin	 suomalaisen	 median	 ulottumattomissa.	
Esimerkiksi	 eräs	 intialaistaustainen	 keski-ikäinen	 kotiäiti	 kertoi	 katsovansa	 tele-
visiota	 joka	 päivä,	 mutta	 vain	 ja	 ainoastaan	 intialaisia	 elokuvia.	 Suomen	 kielen	
oppiminen	saattaisi	avata	näille	henkilöille	paljon	uusia	mahdollisuuksia,	mutta	aina-
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kin	osin	kielitaidottomuudesta	johtuva	eristäytyminen	suomenkielisestä	mediasta	sul-
kee	heidät	yhä	tiiviimmin	yhteiskunnan	ulkopuolelle.	(Vrt.	Georgiou	2006a,	114115.)	
Nelonen	ja	MTV	suosituimmat

Suomalaisista	 televisiokanavista	 Nelonen	 ja	 MTV3	 ovat	 maahanmuuttajien	 kes-
kuudessa	suosituimpia.	Vastaajista	37,1	prosenttia	kertoo	seuraavansa	Nelosta	ja	36,2	
prosenttia	MTV3-kanavaa.	Yle	TV1:n	seuraajia	on	33,6	prosenttia,	Yle	TV2:n	31,1	
prosenttia	 ja	 Subtv:n	 seuraajia	 20,3	 prosenttia.	Vähiten	 katsotaan	Yle	Teemaa,	 jota	
ilmoittaa	 seuraavansa	 ainoastaan	 9	 prosenttia	 vastaajista.	 Useita	 mainintoja	 saavat	
myös	Nelonen	mediaan	kuuluva	mainoskanava	 Jim,	nuorisolle	 suunnattu	musiikki-
kanava	Voice	sekä	Urheilukanava.6	Kaikki	suosituimmat	suomalaiset	tv-kanavat	ovat	
maksuttomia.	
	
Yli	50-vuotiaiden	(N=71)	keskuudessa	suosituimmat	televisiokanavat	ovat	Yle	TV1	
(52,1	%),	ja	Yle	TV2	(43,7	%).	Hieman	yllättävästi	kolmanneksi	useimmin	mainitaan	
Nelonen	(39,4	%),	vaikka	kanavana	sen	”imago”	onkin	nuorehko.	Suosikki-kanavia	
40-49-vuotiaiden	 maahanmuuttajien	 keskuudessa	 ovat	 MTV	 3	 (43,0	 %),	 Nelonen
(39,8	%)	ja	Yle	TV1	(38,7	%).		Kaikkien	yli	45-vuotiaiden	suomalaisten	keskuudessa	
MTV3	on	huomattavasti	Nelosta	suositumpi	(Finnpanel	2007).	30-39-vuotiaat	vastaa-
jat	katsovat	melko	tasaisesti	sekä	Yleisradion	kanavia	että	kaupallisia	kanavia.	Nuorim-
missa	ikäryhmissä,	20-29-	ja	15-19-vuotiaiden	keskuudessa	Nelonen	ja	MTV	3	ovat	
jälleen	Yleisradion	kanavia	 suositumpia.	Nuorimmassa	 ikäryhmässä	myös	kaupalli-
nen	Subtv	lyö	yleisradiokanavat.	Kaupalliset	kanavat	ovat	suosituimpia	myös	kaikkien	
10-24-vuotiaiden	suomalaisten	keskuudessa	(emt.).	

Vaikuttaa	 siltä,	 että	 kaupallisilla	 tv-kanavilla	 on	 maahanmuuttajien	 näkökulmasta	
enemmän	tarjottavaa.	Kaupallisten	kanavien	ja	erityisesti	Nelosen	ohjelmatarjonta	on	
suurelta	osin	ulko-maista	 tuontia	 ja	myös	 suomalaiset	 tuotannot	 saattavat	 olla	 näil-
lä	 kanavilla	 ”monikulttuurisempia”	 (esim.	 Idols,	 Talents	 jne.)	 kuin	 julkisen	 palve-
lun	kanavilla,	jotka	perin-teisesti	ovat	kansallisen	identiteetin	lippulaivoja.	Toisaalta	
mainituille	 ohjelmille	 on	 tyypillistä,	 että	 vähemmistöjen	 edustajat	 esiintyvät	 niissä	
viihdyttäjän	roolissa,	eivätkä	esimerkiksi	asiantuntijoina.	Mainoskanavilta,	Neloselta	
ja	MTV3:lta,	 tulee	paljon	suosittuja	amerikkalaisia	 sarjoja	 ja	elokuvia,	 joten	niiden	
ohjelmatarjontaa	voisikin	 luonnehtia	pikemmin	globaaliksi	kuin	monikulttuuriseksi.	

6	 �ri kanavien katsomista tarkasteltaessa on otettava huomioon, että asiaa kysyttiin tutkimuslomakkeessa avorivikysymyksellä, johon lähes	�ri	kanavien	katsomista	tarkasteltaessa	on	otettava	huomioon,	että	asiaa	kysyttiin	tutkimuslomakkeessa	avorivikysymyksellä,	johon	lähes	
puolet	haastatelluista	jätti	vastaamatta.	
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Euroopan	 ja	 Pohjois-Amerikan	 maiden	 ulkopuolelta	 tulleille	 maahanmuuttajille	
suomalaiset	tv-kanavat	tarjoavat	vain	hyvin	satunnaisesti	omassa	lähtömaassa	tuotet-
tua	ohjelmaa.	Suomalaisista	pääkanavista	Yle	TV1	toi	vuoden	2005	tilaston	mukaan	
eniten	ohjelmia	Suomen	ulkopuolisista	Euroopan	maista	(26	%),	mutta	vain	prosentti	
sen	ohjelmatarjonnasta	oli	tuontitavaraa	Euroopan	ja	Pohjois-Amerikan	ulkopuolelta.	
Eniten	tältä	alueelta	ohjelmia	toivat	tuona	vuonna	Yle	Teema	(5	%)	ja	Yle	TV2	(4	%),	
mutta	tällaisen	ohjelmatuonnin	osuus	on	siis	kaikkien	kanavien	osalta	hyvin	vähäinen.	
(Tilastokeskus	2007b.)			

Yli	puolet	katsoo	aiemman	kotimaan	kanavia

Vastaajista	 72,8	 prosenttia	 ilmoittaa	 katsovansa	 ainakin	 joskus	 ulkomaisia	 tv-kana-
via.	Mainitut	ulkomaiset	tv-kanavat	ovat	usein	aiemman	kotimaan	kanavia,	mutta	nii-
den	rinnalla	tai	niiden	sijaan	katsotaan	paljon	myös	esimerkiksi	BBC:n	kansainvälisiä	
kanavia	ja	Eurosport-urheilukanavaa.	Hieman	yli	puolet	(54,1	%)	vastaajista	seuraa	
aikaisemman	kotimaansa	 tv-kanavia,	mutta	katsomisen	yleisyydessä	on	merkittäviä	
eroja	eri	maista	tulleiden	välillä.	

Erityisesti	Lähi-idän	maista	kotoisin	olevat	katsovat	lähtömaan	kanavia	muista	maista	
tulleita	huomattavasti	ahkerammin	(81,4	%),	kun	taas	Itä-Euroopasta	tulleet	katsele-
vat	aiemman	kotimaansa	kanavia	muita	harvemmin	(40,6	%)	(ks.	liitetaulukko	13.).	
Aiemman	kotimaan	kanavia	katsovat	muita	enemmän	myös	Suomeen	poliittisista	syis-
tä	tulleet	(61,7	%	),	paluumuuttajat	(60,7	%)	ja	työn	takia	muuttaneet	(60,5	%).	Kes-
kimääräistä	vähemmän	kiinnostusta	näitä	kanavia	kohtaan	taas	on	opiskelijoiden	(48,8	
%)	ja	Suomeen	perhesyistä	tulleiden	keskuudessa	(48,9	%).	Lähi-idän	maista	saapu-
neista	 vastaajista	 monet	 ovat	 tulleet	 Suomeen	 kotimaansa	 poliittisista	 syistä.	 Nämä	
henkilöt	saattavat	kokea	erityistä	huolta	aiemman	kotimaansa	tilanteesta	sekä	maahan	
jääneistä	perheenjäsenistä	ja	sukulaisista,	minkä	vuoksi	he	haluavat	seurata	aktiivisesti	
maan	 tilannetta.	 Haastattelujen	 yhteydessä	 tuli	 esiin	 myös	 kulttuurisia	 syitä,	 joiden	
vuoksi	islamilaisista	maista	tulleet	ehkä	suosivat	lähtömaidensa	televisiota.	Joidenkin	
vastaajien	mukaan	Suomen	televisiossa	monet	perheohjelmatkin	sisältävät	niin	paljon	
seksiä,	etteivät	eri	sukupolvet	ja	sukupuolet	voi	niitä	yhdessä	katsoa.	Mielenkiintoista	
on,	että	Suomessa	asumisaika	ei	näytä	vähentävän	vaan	pikemminkin	lisäävän	kiin-
nostusta	aiemman	kotimaan	television	seuraamiseen.	Suomessa	5-10	vuotta	asuneis-
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ta	66,7	prosenttia	ja	yli	10	vuotta	asuneistakin	64,2	prosenttia	katsoo	aiemman	koti-
maansa	televisiokanavia,	kun	taas	Suomessa	0-2	vuotta	asuneista	vain	44,2	prosenttia	
seuraa	kotimaansa	kanavia.	(Ks.	liitetaulukko	14.)	Yksi	syy	tähän	saattaa	olla	se,	että	
Suomeen	etenkin	kotimaan	poliittisista	syistä	tulleet	eivät	aina	jaksa	seurata	kotimaan	
tapahtumia	ensimmäisinä	vuosina,	mutta	ajan	kuluessa	ja	mahdollisuuksien	parantu-
essa	kiinnostus	taas	viriää.

Lähi-idän	 ja	 Keski-Aasian	 alueelta	 kotoisin	 olevat	 katsovat	 muun	 muassa	 afganis-
tanilaista	Ariana	Afgnistan	-kanavaa,	arabiankielistä	Dubai-tv:tä,	Irakin	Al	irakia	sekä	
ajankohtais-,	kulttuuri-	ja	viihdeohjelmia	tarjoavaa	Sharjah	tv:tä.	Niiden	lisäksi	maini-
taan	kolme	arabiankielistä	uutiskanavaa,	Dubaissa	 toimiva	Al	arabia	 sekä	Al	Alam,	
sekä	suosituimpana	uutis-	ja	ajankohtaiskanava	Al-Jazeera.	Useita	kertoja	mainitaan	
myös	 arabiankielinen	 viihteeseen	 keskittyvä	 internetsivusto	 MBC,	 jossa	 voi	 katsoa	
myös	 tv-ohjelmia.	Myös	 islamilaisia	arvoja,	kulttuuria	 ja	elämäntapaa	 tukeva	 Iqraa	
televisiokanava	saa	mainintoja	Lähi-idän	maista	ja	Somaliasta	tulleilta	maahanmuut-
tajilta.	 Venäjänkieliset	 katsovat	 Igra,	 ORT,	 BTV	 ja	 RTR	 –kanavia.	 Monet	 vastaajat	
mainitsivat	myös	vain	yleisesti	katsovansa	esimerkiksi	Venäjän	 tai	Somalian	 televi-
siota,	 ”arabialaisia	 kanavia”	 tai	 ”Kurdistanin	 kanavia”.	 Ranskalaiset	 kanavat	 TV5,	
TFI	ja	Arte	sekä	espanjalainen	TVE	mainitaan	muutamassa	lomakkeessa.	Kiinalainen	
CCTV	mainitaan	yhden	kerran	samoin	kuin	brasilialainen	Globo	-kanava,	joka	näyt-
tää	koko	Latinalaisessa	Amerikassa	 tunnettuja	viihdeohjelmia	 ja	 saippuaoopperoita.	
Lisäksi	useita	mainintoja	saivat	kansainvälisesti	maksulliset	kanavat	Canal+,	Discov-
ery	Channel	sekä	musiikkikanava	MTV.	

Satelliittikanavien	yleistymisen	on	toisinaan	pelätty	johtavan	maahanmuuttajaryhmien	
kulttuuriseen	eristäytymiseen	uuteen	kotimaahan	kotoutumisen	kustannuksella.		Kevin	
Robins	ja	Asu	Aksoy	(2007)	kritisoivat	usein	esitettyä	ajatusta,	että	aiemman	kotimaan	
television	katselussa	olisi	 kyse	 identiteetin	vahvistamisesta.	Sen	 sijaan	he	katsovat,	
että	aiemman	kotimaan	televisio	on	yksinkertaisesti	tuttu	ja	sitä	katsotaan	enemmän-
kin	”vanhasta	tottumuksesta”.	He	jopa	väittävät,	että	satelliittikanavien	mahdollista-
ma	aiemman	kotimaan	 tv-kanavien	seuraaminen	on	heikentänyt	aiempaan	kotimaa-
han	kiinnittyvää	identiteettiä.	Aikaisemmin	maahanmuuton	historiassa,	kun	aiemman	
kotimaan	tapahtumien	seuraaminen	reaaliajassa	ei	ollut	mahdollista,	ihmisillä	oli	usein	
idealisoituja	 ja	 ”kivettyneitä”	käsityksiä	 aiemmasta	kotimaastaan.	Satelliittitelevisio	
on	tuonut	kotimaan	todellisuuden	lähemmäs	ja	vähentänyt	sen	ympärille	rakentunutta	
mystifiointia.	(emt.,	26-28.)	
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Myös	Georgiou	(2006)	korostaa,	että	sen	enempää	aiemman	kuin	uudenkaan	kotimaan	
televisiota	ei	katsota	niinkään	velvollisuudentunteesta,	vaan	koska	ne	tarjoavat	katsojia	
kiinnostavaa	tietoa	ja	viihdettä.	Maahanmuuttajien,	kuten	useimpien	median	käyttä-
jien,	televisionkatselussa	onkin	osittain	kysymys	päivittäisistä	rituaaleista	ja	rutiineis-
ta.	(emt.,	77.)	Aikaisemman	kotimaan	tv-kanavien	katsomisesta	omalla	äidinkielellä	
saattaa	myös	tulla	yksinkertaisesti	mukava,	kotoisa	olo,	kuten	yksi	vastaaja	kommen-
toi.	Kulttuurinen	”tuttuus”	saattaa	vaikuttaa	myös	esimerkiksi	viihteen	 ja	elokuvien	
seuraamiseen	 siten,	 että	 entisen	kotimaan	ohjelmat	 ja	 elokuvat	 avautuvat	 katsojalle	
helpommin,	yhtä	lailla	kielellisistä	kuin	kulttuurisistakin	syistä.	Esimerkiksi	huumori	
saattaa	olla	hyvin	kulttuurisidonnaista.	(Ks.	Nikunen	2008.)	Toisaalta	on	suuri	jouk-
ko	vastaajia	(40,3	%),	jotka	eivät	seuraa	satelliittikanavia	lainkaan.	Satelliittikanavien	
seuraamista	onkin	saatettu	liikaa	korostaa	tutkimuksissa	ja	mielikuvissa.	

Aikaisemman	kotimaan	kanavia	katsotaan	sitä	enemmän	mitä	vanhemmasta	ikäryh-
mästä	on	kysymys.	Eniten	katsovat	yli	50-vuotiaat	 (60,6	%,	N=71),	kun	 taas	20-29	
-vuotiaiden	ryhmässä	vain	48	prosenttia	seuraa	aikaisemman	kotimaansa	 televisiota		
(Ks.liitetaulukko	15.)	Nuorista,	15-19-vuotiaista	vastaajista	kuitenkin	peräti	60	prosent-
tia	 ilmoittaa	katsovansa	päivittäin	aiemman	kotimaansa	kanavia.	Tämä	kertoo	ehkä	
siitä,	 että	 nuoret	 katsovat	 usein	 televisiota	 vanhempiensa	 kanssa,	 jolloin	 kanavava-
linnan	on	tehnyt	joku	muu	kuin	vastaaja	itse	(Vrt.	Nikunen	2008.)	Gillespien	(1995)	
uraauurtavassa	Lontoon	Southallin	intialaistaustaisten	nuorten	television	käyttöä	kos-
keneessa	tutkimuksessa	nousi	esiin,	että	nuoret	katsoivat	yksin	ja	sisarustensa	kanssa	
enemmän	 brittiläisen	 ja	 amerikkalaisen	 populaarikulttuurin	 ohjelmia	 kun	 taas	 van-
hempien	kanssa	katsottiin	paljon	intialaisia	tv-kanavia	ja	elokuvia.	Ikäistensä	kanssa	
nuoret	kävivät	keskusteluja	länsimaisista	ohjelmista	kun	taas	perheen	kanssa	puhuttiin	
paljon	esimerkiksi	 intialaisten	elokuvien	sisällöistä.	 (emt.,	77-79.)	Esimerkiksi	van-
hempien	kotimaan	uutisten	seuraamisella	saattaa	olla	perheissä	aikuistumiseen	liittyviä	
ulottuvuuksia	(emt.,	109-113.)	Kulttuurin	siirto	sukupolvien	välillä	voi	olla	myös	vas-
tavuoroista	siten,	että	vanhemmat	opettavat	lapsiaan	esimerkiksi	uutisten	katsomisen	
kautta	 ymmärtämään	 entisen	 kotimaan	 todellisuutta,	 kun	 taas	 uuden	 yhteiskunnan	
kielen	 ja	 kulttuurin	 vanhempiaan	 paremmin	 hallitsevat	 lapset	 saattavat	 tulkita	 van-
hemmilleen	uuden	kotimaan	uutisia	(Georgiou	2006a,	93.)	Ottaen	huomioon	Suomen	
melko	nuoren	maahanmuuttohistorian	median	käyttö	ei	ehkä	kuitenkaan	rakennu	ai-
van	 samalla	 tavoin	 kuin	 esimerkiksi	 edellä	 mainituissa	 brittiläisissä	 tutkimuksissa.

39



Uutiset	ja	elokuvat	keräävät	katsojia

Eniten	haastatellut	maahanmuuttajat	kertovat	seuraavansa	televisiosta	uutisia.7	Lähes	
80	prosenttia	(78,1	%)	vastaajista	ilmoittaa	uutiset	osaksi	televisionkatseluaan.	Uutisia	
katsotaan	runsaasti	kaikissa	ikäryhmissä,	mutta	erityisen	ahkeria	uutisten	katsojia	ovat	
40-49-vuotiaat,	 joista	90,2	prosenttia	ilmoittaa	katsovansa	niitä.	Myös	paluumuutta-
jista	peräti	91,1	prosenttia	 seuraa	uutisia.	Työttömät	 ja	eläkeläiset,	 jotka	muutenkin	
katsovat	paljon	televisiota,	katsovat	myös	muita	enemmän	uutisia	(88,9	%	ja	86,4	%).	
Uutiset	 ovat	 tasaisesti	 suosittuja	 kaikissa	 koulutusryhmissä.	 Vähintään	 ylioppilas-
tutkinnon	 suorittaneista	 peräti	 83,6	 prosenttia	 ja	 korkeakoulussa	 opiskelleista	 81,1	
prosenttia	katsoo	aktiivisesti	uutisia,	mutta	niitä	 seuraavat	 runsaasti	 (72,4	%)	myös	
vain	peruskoulua	käyneet	tai	täysin	koulua	käymättömät	vastaajat	(N=105).

Elokuvat	ovat	television	toiseksi	suosituin	lajityyppi,	niitä	seuraa	74,4	prosenttia	vas-
taajista.	 Dokumentteja	 katsoo	 54,1	 prosenttia,	 urheilua	 45,9	 prosenttia	 ja	 tv-sarjoja	
40,6	prosenttia	vastaajista.	Talk	show	–ohjelmien	seuraajia	on	30,6	prosenttia	vastaa-
jista.	Vain	27,2	prosenttia	ilmoittaa	katsovansa	ajankohtaisohjelmia	ja	18,4	prosenttia	
tosi-tv-ohjelmia.8	Eniten	ajankohtaisohjelmia	seuraavat	ylioppilastutkinnon	tai	vastaa-
van	koulutuksen	suorittaneet	(39,3	%)	ja	korkeakoulussa	opiskelleet	(27,8	%).	Doku-
mentteja	seuraavat	eniten	korkeakoulussa	opiskelleet	(62,8	%)	ja	ylioppilastutkintoa	
vastaavan	koulutuksen	suorittaneet	(59,0	%).	Tosi-tv	tyyppiset	ohjelmat	(esimerkiksi	
Big	 Brother)	 taas	 ovat	 suosituimpia	 ylioppilastutkinnon	 suorittaneiden	 (31,1	 %)	 ja	
peruskoulun	käyneiden	(23,3	%)	keskuudessa.	Sarjojen	katsominen	oli	yleisintä	yli-
oppilastutkinnon	 suorittaneiden	 keskuudessa	 (50,8	 %).	 Eniten	 urheilua	 seuraavat	
ammattikoulutuksen	käyneet	vastaajat	 (56,3	%)	 ja	vähiten	korkeakouluissa	opiskel-
leet	 (41,1	%).	Kiinnostavaa	on,	 että	urheilua	 lukuun	ottamatta	kaikkia	muita	ohjel-
matyyppejä	 seuraa	 suurempi	 osa	 naisista	 kuin	 miehistä.	 Esimerkiksi	 uutisia	 seuraa	
naisista	80,7	prosenttia	ja	miehistä	74,3	prosenttia.	(Vrt.	Georgiou	2006,	79.)

Myös	kysyttäessä	useimmin	katsottujen	tv-ohjelmien	nimiä,	saavat	eniten	maininto-
ja	uutiset.	Suosittuja	ovat	 sekä	MTV3-kanavan	Kymmenen	uutiset	 että	ulkomaisten
kanavien	uutiset.	Hyvin	tärkeässä	roolissa	nimettyjen	ohjelmien	joukossa	ovat	monet	

7	 �ri ohjelmatyyppien katselua selvitettäessä kysymyksissä ei eritelty, miltä kanavilta kyseisiä ohjelmia katsotaan. Vastaukset koskevat siis	�ri	ohjelmatyyppien	katselua	selvitettäessä	kysymyksissä	ei	eritelty,	miltä	kanavilta	kyseisiä	ohjelmia	katsotaan.	Vastaukset	koskevat	siis	
sekä	ulkomaisia	että	suomalaisia	tv�kanavia.
8	 �ekä ajankohtaisohjelmien että tosi�tv�ohjelmien vähäisiin mainintoihin saattaa vaikuttaa se, että lajityyppien suomalaiset nimitykset eivät	�ekä	ajankohtaisohjelmien	että	tosi�tv�ohjelmien	vähäisiin	mainintoihin	saattaa	vaikuttaa	se,	että	lajityyppien	suomalaiset	nimitykset	eivät	
välttämättä	olleet	tuttuja	vastaajille.	�ästä	kertoo	muun	muassa	se,	että	siihen	nähden	kuinka	vähän	ajankohtaisohjelmia	vaihtoehtokysymyk�
sellä	kysyttäessä	ilmoitettiin	katsottavan,	yllättävän	monet	kirjasivat	katsomikseen	ohjelmiksi	esimerkiksi	A-Studion	ja	Ajankohtaisen kakkosen.	
�vokysymykseen	annettiin	myös	usein	vastaukseksi	tosi�tv�tyyppisiä	ohjelmia.
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Suomen	televisiossa	esitetyt,	globaalisti	suositut	amerikkalaissarjat.	Hyvin	paljon	mai-
nintoja	saavat	mm.	Päivien	viemää,	Kauniit	ja	rohkeat,	Pako,	Täydelliset	naiset,	Simp-
sonit,	Frendit,	Lost,	Gilmoren	tytöt	ja	CSI.	Suosittuja	ovat	myös	esimerkiksi	”saksalai-
set	poliisisarjat”	 sekä	espanjalainen	Serranon	perhe.	Suomalaisista	 tv-sarjoista	 suo-
siossaan	ylitse	muiden	on	Salatut	elämät,	joka	ainoana	suomalaissarjana	on	kerännyt	
lukuisia	mainintoja.	Myös	Nikunen	(2008)	on	havainnut	nuoria	suomalaisia	maahan-
muuttajia	 haastatellessaan,	 että	 vaikka	 suomalaisten	 elokuvien	 ja	 tv-sarjojen	 katso-
mista	pidetään	haastateltujen	keskuudessa	yleisesti	ottaen	”nolona”,	poikkeuksena	on	
Salatut	elämät,	jota	monet	nuoret	kertovat	katsovansa	(emt.	160).	Muista	suomalaisista	
tv-tuotannoista	eniten	mainintoja	saavat	tosi-tv-ohjelmat	Big	Brother	ja	Idols	ja	myös	
ajankohtais-ohjelmat	 A-studio,	 Ajankohtainen	 kakkonen,	 A-talk,	 45	 minuuttia	 ja	
Poliisi-tv	 sekä	 luonto-ohjelma	Avara	 luonto	nousevat	esiin	 toistuvasti.	Lastenohjel-
mista	 kerrotaan	 usein	 katsottavan	 Pikku	 kakkosta.	 Urheilua	 seuraavat	 mainitsevat	
katsovansa	eniten	jalkapallo-otteluita	ja	formula	1-kisoja.	Suositut	ohjelmat	ovat	siis	
hyvin	pitkälti	samoja	kuin	muidenkin	suomalaisten	suosikit.	Monet	näistä	ohjelmista	
ovat	myös	globaaleja	siten,	että	vastaajat	ovat	saattaneet	seurata	esimerkiksi	samoja	
sarjoja	 jo	 lähtömaissaan.	Ne	voivat	 siis	olla	maahanmuuttajille	kulttuurisesti	 tuttuja	
siinä	 missä	 aiemman	 kotimaankin	 tv-tuotannot.	 Vaikka	 ulkomaisilla	 kanavilla	 esi-
tettäviä	ohjelmia	mainitaan	nimeltä	hyvin	harvoin,	vastaajien	kanavavalinnat	osoitta-
vat,	että	niitä	seurataan	runsaasti.	Monet	vastaajat	mainitsevat	vain	yleisesti	katsovan-
sa	esimerkiksi	”arabialaisia	sarjoja”,	”venäläisiä	ohjelmia”	tai	”kurdinkielen	sarjoja”.	
Nimeltä	mainitaan	esimerkiksi	Venäjän	 television	Comedy	club	 ja	virolainen	versio	
ohjelmasta	Tanssii	tähtien	kanssa.	
	
Tutkimustuloksia	 tarkasteltaessa	 on	 hyvä	 pitää	 mielessä,	 että	 maahanmuuttajilla	 on	
tarve	kotoutua	ja	tulla	hyväksytyiksi	osaksi	suomalaista	yhteiskuntaa,	mikä	on	saatta-
nut	vaikuttaa	myös	heidän	vastauksiinsa.	Samoin	kuin	Levo-Henriksonin	tutkimusryh-
män	 raportissa	 (2000)	 vastauksissa	 nousee	 esiin	 ns.	 ”hyvä	 kansalainen”	 –diskurssi,	
jonka	mukaan	haastateltavilla	on	tarve	korostaa	uutisten	ja	asiaohjelmien	seuraamis-
taan	ja	vastaavasti	vähätellä	muiden	ohjelmatyyppien	katselua.	Tämä	näkyy	vastaus-
lomakkeissa	muun	muassa	siten,	että	vastauksissa	vaihtoehtokysymyksiin	korostuvat	
uutisten,	dokumenttien	 ja	 elokuvien	 seuraaminen,	kun	 taas	 avovastauksissa	nimeltä	
mainitaan	erityisesti	sarjoja	ja	tosi-tv-ohjelmia.	Sama	havainto	on	tehty	myös	monissa	
aiemmissa	yleisötutkimuksissa	(esim.	Fiske	1996,	Alasuutari	1991).	
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Television	katselu	internetin	kautta

Television	 katsominen	 internetin	 kautta	 on	 melko	 harvinaista	 ja	 ainoastaan	 14,7	
prosenttia	haastatelluista	ilmoittaa	käyttävänsä	tätä	mahdollisuutta	päivittäin.	Tätä	voi	
pitää	yllättävänä	sikäli,	että	jos	henkilöllä	ei	ole	mahdollisuutta	katsoa	satelliittikana-
via,	voisi	internetin	kautta	helposti	seurata	esimerkiksi	aikaisemman	kotimaan	televi-
siota.	Kuitenkin	41,2	prosenttia	vastaajista	ilmoittaa,	ettei	koskaan	seuraa	tv-ohjelmia	
internetistä.	

Eri	ikäryhmiä	vertailtaessa	television	seuraaminen	internetin	kautta	näyttäytyy	melko	
hajanaisena.	Noin	viidesosa	15-29-vuotiasta	seuraa	televisiota	internetin	kautta	päivit-
täin,	kun	taas	40-49-vuotiaista	vain	7,3	prosenttia	ilmoittaa	tekevänsä	näin.		Kaikkein	
aktiivisimpina	televisiota	internetin	kautta	katsovien	ryhmänä	nousevat	esiin	50-59-
vuotiaat,	 joista	23,1	prosenttia	 seuraa	päivittäin	eri	 tv-kanavia	 internetistä9.	 Internet	
mielletään	yhteiskunnassa	vielä	”uuden	teknologian”	muodoksi,	ja	siksi	on	yllättävää,	
että	yli	50-vuotiaat	käyttävät	 tätä	välinettä	eniten	 televisio-ohjelmien	seuraamiseen.	
Haastattelujen	 yhteydessä	 erityisesti	 monet	 tämän	 ikäryhmän	 naispuoliset	 vastaajat	
kertoivat	 seuraavansa	 paljon	 tv-ohjelmia	 internetistä,	 vaikka	 eivät	 osaa	 itse	 käyttää	
välinettä.	Tv-kanavien	ja	-ohjelmien	etsimisessä	heitä	auttavat	lapset	tai	mies.	Miehet	
(18,9	%)	seuraavat	televisiota	tämän	mediamuodon	kautta	naisia	(11,8	%)	aktiivisem-
min.	Internetin	käyttöä	tarkastellaan	perusteellisemmin	seuraavassa	luvussa.	

Videoita	ja	dvd:itä	hankitaan	monin	eri	tavoin

Maahanmuuttajien	mediankäyttöä	koskeneissa	tutkimuksissa	video-	ja	dvd	–tallenteiden	
on	nähty	tarjoavan	hyvän	kanavan	entisen	kotimaan	elokuvien	ja	muiden	kulttuurituot-
teiden	seuraamiselle	uudessa	maassa	(esim.	Gillespie	1995).	Tutkimukseen	vastaajista	
65,7	prosenttia	omistaa	video-	tai	dvd-laitteen.	Vastaavat	luvut	kaikissa	suomalaisissa	
kotitalouksissa	ovat	videonauhureiden	osalta	56,2	prosenttia	ja	dvd-laitteen	osalta	57,9	
prosenttia.	Lisäksi	tallentavan	dvd-laitteen	omistaa	18,2	prosenttia	suomalaisista.	(Ti-
lastokeskus	2008a)	Tavallisimmin	video-	tai	dvd	-tallenteita	katsotaan	1-2	kertaa	viikos-
sa	(27,0	%).		Noin	viidesosa	(18,9	%)	vastaajista	kertoo,	ettei	koskaan	katso	tallenteita.	

9	 �tos (N��9) on tosin liian pieni tilastollisesti luotettavien päätelmien tekemiseen.	�tos	(N��9)	on	tosin	liian	pieni	tilastollisesti	luotettavien	päätelmien	tekemiseen.
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Videot	ja	dvd:t	hankitaan	yleensä	kaupoista	(18,4	%)	tai	videovuokraamoista	(14,5	%).	
(Ks.	Taulukko	8.)	41,2	prosenttia	haastateltavista	on	jättänyt	vastaamatta	tähän	kysy-
mykseen	mikä	viittaa	siihen	että	videoitten	ja	dvd:iden	seuraaminen	ei	olisi	erityisen	
merkitsevä	osa	vastaajiemme	mediankäyttöä.	Ystäviltä	ja	sukulaisilta	videoita	saa	tai	
lainaa	noin	7	prosenttia	vastaajista	ja	ulkomailta	videoita	hankkii	6	prosenttia	vastaa-
jista,	mikä	kertoo	siitä,	että	katsottavat	videot	ovat	suurelta	osin	samoja	kuin	muiden	
suomalaisten	 suosimat	 videot.	 Toisaalta	 myös	 elokuvien	 internetistä	 ostaminen	 tai	
lataaminen	oli	vastausten	mukaan	suhteellisen	tavallista.	Kirjastotkin	mainittiin	tässä	
yhteydessä	22	kertaa.		

Taulukko 8. Ensimmäiseksi mainittu videoiden hankintatapa

Video-	 ja	 dvd	 –tallenteita	 koskevien	 kysymysten	 yhteydessä	 kysyttiin	 myös,	 mitä	
haastateltavat	mieluiten	katsovat	tallenteilta.	Monet	kertovat	katsovansa	amerikkalai-
sia	tai	englantilaisia	elokuvia	ja	myös	piirretyt	ja	muut	lastenohjelmat	sekä	dokumen-
tit	ja	musiikki	ovat	näkyvästi	esillä.	Piirrettyjen	elokuvien	ja	lastenohjelmien	suosio	
selittynee	osittain	sillä,	että	kuten	edellä	todettiin,	monet	katsovat	elokuvia	ainoastaan	
lastensa	seurassa	ja	lisäksi	näiden	ohjelmien	kautta	oppii	hyvin	myös	kieltä.	Lasten-
ohjelmat	ovat	yleisesti	ottaenkin	yksi	videovuokraamojen	suosituimpia	lajityyppejä.	
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Ensimmäiseksi mainittu Vastaajien Vastaajien
videoiden hankintatapa lukumäärä määrä %

Kirjasto 22 5,1 %

Videovuokraamo 63 14,5 %

30 6,9 %

Kaupat 80 18,4 %

Ulkomailta 26 6,0 %

Internetistä 30 6,9 %

Muu tapa 4 0,9 %

Ei  tietoa 179 41,2 %

Yhteensä 434 100,0 %

Ystäviltä tai
perheenjäseniltä



Suomalaiset	elokuvat	ja	”suomen	kielen	videot”	saavat	varsin	paljon	mainintoja,	mut-
ta	enimmäkseen	tallenteiden	katsominen	on	keskittynyt	muiden	maiden	tuotantoihin.
Hyvin	paljon	mainintoja	on	myös	aiemman	kotimaan	elokuvista.	Tallenteiden	välityk-
sellä	näyttääkin	olevan	mahdollista	seurata	kaikkialla	maailmassa	tehtyjä	elokuvia	ja	
sarjoja,	joita	ostetaan	matkoilta,	internetistä	tai	saadaan	postilähetyksinä	sukulaisilta	ja	
ystäviltä.		Mainittujen	joukossa	ovat	mm.	”afganistanilaiset	videot”,	”bangladeshilaiset	
ja	hindiohjelmat”,	”meksikolaiset	sarjat”,	”etiopialaiset	elokuvat”,	”kiinalaiset	eloku-
vat”,	 ”kurdilaiset	 dvd:t”	 ja	 ”thai-elokuvat”.	 Erityisen	 usein	 mainitaan	 somalialaiset	
ja	venäläiset	elokuvat.	Haastattelujen	yhteydessä	monet	somalialaiset	naiset	kertoivat	
saavansa	näitä	elokuvia	sukulaisiltaan	Somaliasta	tai	ostavansa	niitä	itse,	jos	heillä	on	
mahdollisuus	matkustaa	maahan.	He	kertoivat	myös	vaihtavansa	näitä	elokuvia	kes-
kenään.	Vuokraamojen	usein	paljolti	angloamerikkalaisiin	tuotantoihin	keskittyvästä	
tarjonnasta	ei	juuri	ole	esitetty	kommentteja,	mutta	eräs	vastaaja	valittaa,	ettei	löydä	
mistään	dvd:itä	espanjankielisin	tekstityksin.			

Yhteenvetoa	

Tämän	 tutkimuksen	 mukaan	 maahanmuuttajien	 television	 katselu	 on	 erittäin	 moni-
muotoista	ja	vaihtelevaa.	Suuri	osa	vastaajista	katsoo	joustavasti	sekä	suomalaista	että	
kansainvälistä	tarjontaa.	Vastaajien	joukossa	on	sekä	ensisijaisesti	Suomen	television	
seuraajia	 että	 niitä,	 jotka	 seuraavat	 televisiota	 pääosin	 entisen	 kotimaansa	 kanavia	
satelliitin	kautta.	Suomalainen	 televisio	näyttää	kuitenkin	olevan	Suomessa	asuvien	
maahanmuuttajien	suosiossa.	Vastaajista	yli	70	prosenttia	seuraa	Suomen	televisiota	
viikoittain.	Ulkomaisia	kanavia	seurataan	suomalaisia	vähemmän	ja	niitä	viikoittain	
katsovien	osuus	jää	60	prosenttiin	Aiemman	kotimaan	kanavia	seuraa	päivittäin	hie-
man	yli	puolet	vastaajista.		Aiemman	kotimaan	television	katselu	on	erityisen	yleistä	
Lähi-idän	maista	kotoisin	olevien	vastaajien	keskuudessa,	 jotka	katsovat	ylipäätään	
paljon	 televisiota.	 Suomen	 televisiota	 katsovat	 muita	 useammin	 paluumuuttajat	 ja	
Afrikan	 maista	 tulleet.	 Ainakin	 Virosta	 tulleille	 paluumuuttajille	 Suomen	 televisio	
saattaa	olla	 tuttu	 jo	 ennen	Suomeen	muuttoa.	Katselua	 selittänee	myös	ns.	 kulttuu-
rinen	tuttuus.	Afrikkalaisperäisten	vastaajien	suomalaisen	television	katsomisen	yksi	
mahdollinen	selitys	taas	on,	että	lapsiperheissä	katsotaan	erityisesti	suomalaisia	lasten-
ohjelmia	vaikka	muuten	Suomen	televisiota	ei	seurattaisikaan.	
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Ohjelmatyypeistä	suosituimpia	ovat	uutiset.	Niitä	seuraa	 lähes	80	prosenttia	vastaa-
jista.	 Uutisia	 seurataan	 kaikilta	 televisiokanavilta,	 sekä	 kansainvälisiltä,	 aiemman	
kotimaan	että	Suomen	kanavilta.	Myös	erityyppiset	elokuvat,	sarjat	ja	viihdeohjelmat	
ovat	suosittuja.	Elokuvista	ulkomaiset,	etenkin	amerikkalaiset,	englantilaiset	ja	entisen	
kotimaan	elokuvat	kiinnostavat	maahanmuuttajia	suomalaisia	elokuvia	enemmän.	Toi-
sin	kuin	hyvinkin	kulttuurispesifiksi	koettu	suomalainen	tuotanto,	globaalisti	leviävät	
Hollywood-elokuvat	 ja	 sarjat	 edustavat	 universaalia	 tuotantoa,	 joka	 on	 huolellises-
ti	 tasapainotettu	 ja	 muokattu	 siten,	 että	 mahdollisimman	 monet	 yleisöt	 voisivat	 ne	
hyväksyä	(esim.	Liebes	&	Katz	1993).	Globaalit	mediasisällöt	ovat	lisäksi	useimmille	
yleisöille	tuttuja	jo	aiemman	kotimaan	tarjonnasta.	

Eksplisiittisesti	monikulttuuriset	ohjelmat,	kuten	Yle	TV1:n	esittämä	Basaari-ohjel-
ma,	eivät	vastausten	perusteella	näytä	kiinnostavan	maahanmuuttajia.	Monikulttuuri-
suutta	voitaisiin	joidenkin	vastaajien	mukaan	edistää	pikemminkin	lisäämällä	suoma-
laiseen	 televisiotarjontaan	Euroopan	ulkopuolisten	maiden	 tv-tarjontaa.	Esimerkiksi	
arabimaissa	suositun	Al-Jazeera	–kanavan	uutiset	voitaisiin	esittää	osana	myöhäisillan
ohjelmaa	 samalla	 tavalla	 kuin	 tällä	 hetkellä	 esitetään	 Euronews	 -lähetyksiä.	 Tämä	
voisi	monipuolistaa	uutistarjontaa	ja	tehdä	Suomen	televisiosta	myös	kiinnostavamman	
arabitaustaisille	katsojille.	Haastattelujen	yhteydessä	tuli	myös	esiin,	että	aikaisemmin	
Yle	TV1:llä	esitettyä	suomenkielenkurssia	kaivattiin	takaisin.	

Tutkimuksessa	ei	suoraan	kysytty	digitaalisiin	televisiolähetyksiin	siirtymisen	vaiku-
tuksia,	mutta	vastausten	mukaan	siirtymä	on	heikentänyt	ainakin	joidenkin	maahan-
muuttajien	 suomalaisen	 television	 katselumahdollisuuksia.	 Osa	 vastaajista	 ei	 ollut	
hankkinut	digisovitinta,	joko	siitä	syystä,	että	varaa	sen	hankintaan	ei	ollut	tai	koska	
Suomen	 televisiota	 ei	 koettu	 riittävän	 houkuttelevaksi.	 Ne	 maahanmuuttajat,	 jotka	
eivät	omista	satelliittilautasta,	ovat	lisäksi	menettäneet	uudistuksen	myötä	myös	kaikki	
ulkomaiset	tv-kanavat.
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Internet 

Internetin	yleistymisellä	on	todettu	olleen	aivan	erityisiä	vaikutuksia	maahanmuutta-
jien	arkeen	eri	puolilla	maailmaa.	Välineenä,	joka	ei	ole	sidottu	aikaan	eikä	paikkaan,	
internet	mahdollistaa	sekä	yhteyden	aiempaan	kotimaahan	että	voi	olla	apuna	uuteen	
maahan	asettumisessa.	Haastattelulomakkeessa	kysytään	internetin	käyttöön	liittyen,	
onko	vastaajilla	internet-yhteys	kotonaan,	missä	huoneessa	tietokone	kodissa	sijaitsee,	
missä,	kuinka	usein	ja	mihin	tarkoituksiin	vastaajat	internetiä	käyttävät,	millä	sivuilla
he	 useimmin	 vierailevat	 ja	 mistä	 aiheista	 he	 etsivät	 internetistä	 tietoa.	 Useimmin	
vierailtuja	 sivuja	 ja	 käyttötarkoituksia	 kysytään	 avokysymyksinä.	 Todennäköisesti	
kysymyksen	avoimen	muodon	vuoksi	vain	hieman	yli	neljännes	vastaajista	on	vastan-
nut	näihin	kahteen	kohtaan.		

Kaikista	vastaajista	85,0	prosenttia	ilmoittaa,	että	heillä	on	kotonaan	internet-yhteys.	
Vuoden	2008	tilastossa	vastaava	luku	kaikkien	suomalaisten	kotitalouksien	osalta	on	
75,9	 prosenttia	 (Tilastokeskus	 2008a).	 Vastanneista	 maahanmuuttajista	 308	 (71	 %)	
kertoo	myös	käyttävänsä	internetiä	kotonaan.	Vastaajista	65	(15	%)	käyttää	internetiä	
työpaikallaan	ja	42	vastaajaa	koulussa	tai	yliopistolla.	Vain	24	vastaajaa	ilmoittaa	käyt-
tävänsä	internetiä	kirjastossa,	ja	ystävien	tai	sukulaisten	luona	vain	viisi	vastaajaa.	

Haastatelluista	maahanmuuttajista	67,3	prosenttia	kertoo	käyttävänsä	internetiä	päivit-
täin	ja	vähintään	kerran	viikossa	jopa	89	prosenttia.	Vähintään	kolme	tuntia	päivässä	
internetiä	käyttäviä	 suurkuluttajiakin	on	vastaajista	26,2	prosenttia.	Vain	27	vastaa-
jaa	ilmoittaa,	ettei	koskaan	käytä	internetiä.	Vastaajien	internetissä	käyttämä	aika	on
esitetty	taulukossa	9.	

Kaikista	 16-74-vuotiaista	 suomalaisista	 on	 viimeksi	 kuluneiden	 kolmen	 kuukauden	
aikana	käyttänyt	internetiä	83	prosenttia.	Vähintään	viikoittain	internetiä	käyttää	suo-
malaisista	78	prosenttia.	(Tilastokeskus	2008b).		Tämä	tutkimus	näyttäisi	siis	viittaa-
van	siihen,	että	Suomessa	asuvat	maahanmuuttajat	käyttävät	internetiä	enemmän	kuin	
suomalaiset	keskimäärin.	
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Taulukko 9. Internetin käyttöaika (N=434).

Vastaajien 	 Vastaajien
Internetin käyttöaika	 lukumäärä	 määrä %

Alle tunti päivässä 51 11,8 %

1-2 tuntia päivässä 127	 29,3 %

3-4 tuntia päivässä 41 9,4 %

Yli 4 tuntia päivässä 73	 16,8 %

3-4 kertaa viikossa 32 7,4 %

1-2 kertaa viikossa 62	 14,3 %

2-3 kertaa kuukaudessa	 7	 1,6 %

4 0,9 %

Ei koskaan 27 6,2 %

Ei tietoa 10 2,3 %

Yhteensä 434	 100,0 %

Kerran kuukaudessa
tai harvemmin

Maahanmuuttajien	internetin	käytön	on	kansainvälisissä	tutkimuksissa	todettu	lisään-
tyneen	 nopeasti	 teknologioiden	 kehittymisen	 myötä.	 Diasporassa	 eläville	 ihmisille	
internet	tarjoaa	moninaisia	ja	laajoja	mahdollisuuksia,	ja	heillä	saattaa	myös	olla	syn-
nyinmaassaan	asuvia	henkilöitä	enemmän	tarpeita,	joihin	tämä	väline	vastaa.	Lisäk-
si	internetin	suosiota	maahanmuuttajien	keskuudessa	selittää	osin	Suomessa	asuvien	
maahanmuuttajien	ikäjakauman	painottuminen	työikäisiin.	Lukuja	on	myös	syytä	tar-
kastella	kriittisesti	suhteessa	siihen,	että	internetin	käyttäjämääriin	saattaa	tässä	tutki-
muksessa	vaikuttaa	nostavasti	vastaajien	suhteellisen	korkea	koulutustaso.	Korkeam-
man	koulutuksen	ja	tulotason	omaavilla	henkilöillä	on	muissa	tutkimuksissa	todettu	
olevan	paremmat	valmiudet	 ja	mahdollisuudet	käyttää	 internetiä	 (Georgiou	2006b).
Toisaalta	otoksen	sukupuolijakauma	on	painottunut	naisiin,	jotka	vastaustensa	mukaan	
käyttävät	internetiä	keskimäärin	miehiä	vähemmän.	(Ks.	liitetaulukko	16.)	

Niistä	 henkilöistä	 (N=38),	 jotka	 ilmoittavat	 käyttävänsä	 internetiä	 harvoin10	 tai	 ei	
koskaan,	on	30	yli	40-vuotiaita.	Heistä	kuusitoista	on	saapunut	maahan	kotimaansa	

10	 2�� kertaa kuussa tai harvemmin.	2��	kertaa	kuussa	tai	harvemmin.
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poliittisista	 syistä,	 neljätoista	 paluumuuttajina	 ja	 kymmenen	 perhesyistä.	 Neljää	 lu-
kuun	ottamatta	kaikki	nämä	henkilöt	ovat	naisia	(34),	ja	kiinnostavaa	on,	että	heistä	
kahdeksan	 ilmoittaa	olevansa	kotiäitejä	 (yhteensä	kotiäitejä	koko	otoksessa	on	15).	
Kaikki	heistä	ovat	saapuneet	maahan	kotimaan	(Somalia,	Irak,	Afganistan)	poliittisista	
syistä,	heistä	viisi	ei	ole	käynyt	lainkaan	koulua	ja	loput	kolme	on	opiskellut	peruskou-
lutasolla.	Tulos	 herättää	 henkilöiden	 pienestä	 lukumäärästä	 huolimatta	 kysymyksen	
kouluttamattomien	 pakolaisina	 Suomeen	 saapuneiden	 naisten	 ja	 toisaalta	 iäkkäiden	
paluumuuttajanaisten	osallisuudesta	uusien	tieto-	ja	viestintätekniikoiden	käytössä.	In-
ternet	ei	laajoista	mahdollisuuksistaan	huolimatta	olekaan	kaikkia	tasapuolisesti	tasa-
arvoistava	väline	(Ks.	Georgiou	2006b.),	vaan	sen	saavutettavuus	riippuu	paljon	siitä,	
onko	perheellä	varaa	hankkia	sen	käyttöön	tarvittavat	laitteet	ja	yhteydet	(Ks.	Nikunen	
2008,	 156.)	Vaikka	 Suomessa	 esimerkiksi	 koulut	 ja	 kirjastot	 periaatteessa	 tarjoavat	
kaikille	pääsyn	 internetiin,	on	välineen	käyttö	maahanmuuttajien	osalta	 esimerkiksi	
kirjastoissa	tämän	tutkimuksen	perusteella	varsin	vähäistä.

Lisäksi	tässäkin	tutkimuksessa	luku-	ja	kirjoitustaidottomien	maahanmuuttajien	haas-
tattelujen	 yhteydessä	 on	 käynyt	 usein	 ilmi,	 että	 vaikka	 perheillä	 on	 kodeissaan	 in-
ternet-yhteys,	sitä	käyttävät	vain	perheen	lapset.	Pääsyä	internetiin	rajoittavat	tällöin	
paitsi	 vanhempien	 puutteelliset	 tietotekniset	 taidot,	 myös	 internetin	 käytölle	 välttä-
mättömän	luku	ja	kirjoitustaidon	puute.	Monissa	laadullisissa	tutkimuksissa	on	havait-
tu,	että	maahanmuuttajaperheiden	teini-ikäisillä	lapsilla	tietotekniset	taidot	ovat	usein	
huomattavasti	 vanhempien	 taitoja	 paremmat,	 eivätkä	 kaikki	 vanhemmat	 myöskään	
heikon	kielitaitonsa	vuoksi	ymmärrä	lastensa	seuraamien	internetsivustojen	sisältöjä	
(esim.	Nikunen	emt.,	158).		Osaltaan	samasta	asiasta	kertovat	vastaukset	kysymykseen	
tietokoneen	sijainnista	vastaajan	kodissa.	Kotimaan	poliittisista	syistä	tai	paluumuut-
tajina	Suomeen	saapuneista	tietokoneen	omistajista	(N=370)	23,3	prosenttia	ilmoittaa	
tietokoneen	sijaitsevan	lastenhuoneessa,	kun	taas	muista	syistä	maahan	muuttaneista	
vain	6,4	prosenttia	mainitsee	sijaintipaikaksi	lastenhuoneen.	Vanhemman	sukupolven	
riippuvuus	nuorempien	 sukupolvien	 tietoteknisistä	 taidoista	 lieneekin	ongelma	vain	
tietyssä	osassa	maahanmuuttajaperheitä.	

Ehdottomasti	 eniten	 lomakekyselyyn	 vastanneet	 maahanmuuttajat	 ilmoittavat	 käyt-
tävänsä	 internetiä	 yhteydenpitoon,	 uutistenlukuun	 ja	 tiedonhankintaan.	 Vastaajista	
68,2	prosenttia	kertoo	käyttävänsä	internetiä	yhteydenpidon	välineenä.	Uutisia	ja	verk-
kolehtiä	 internetissä	 lukee	haastatelluista	61,8	prosenttia	 ja	 lähes	yhtä	 suuri	 joukko	

48



vastaajia	(59	%)	ilmoittaa	käyttävänsä	internetiä	tiedonhankintaan.	Viihdettä,	elokuvia	
ja	musiikkia	internetistä	seuraa	tai	lataa	44,5	prosenttia	haastatelluista,	mutta	pelaami-
seen	sitä	käyttää	heistä	vain	15,2	prosenttia.	Ainakin	osin	yhteydenpidoksi	rinnastet-
tavaa	pikaviestien	lähettämistä	eli	chattailua	harrastaa	haastatelluista	29,3	prosenttia	ja	
erilaisiin	verkkoyhteisöihin	heistä	kuuluu	17,7	%.	Mm.	diasporisten	yhteisöjen	välisen	
(kokemus)	 tiedonvälityksen	 näkökulmasta	 kiinnostavia	 blogeja	 kertoo	 käyttävänsä	
(ts.	lukevansa	tai	kirjoittavansa)	kymmenesosa	(9.9	%)	haastatelluista.	Internetin	käyt-
töä	koskevat	prosenttiosuudet	on	esitetty	taulukossa	10.	Seuraavissa	luvuissa	tarkas-
tellaan	lähemmin	näiden	internetin	eri	käyttömuotojen	merkitystä	maahanmuuttajien	
arkielämässä.	

Taulukko 10. Internetin käyttötapojen yleisyys (N=434).

Internet	tuo	kaukana	asuvat	läheiset	osaksi	arkea

Internet	 tarjoaa	maahanmuuttajille	 halvan,	 nopean	 ja	 suoran	kommunikaatioväylän,	
joka	mahdollistaa	päivittäisen	vuorovaikutuksen	perheenjäsenten	ja	ystävien	kanssa,	
olivat	 nämä	 fyysisesti	 missä	 päin	 maailmaa	 tahansa.	 Vaikka	 puheluiden	 soittami-
nen	 internetin	 välityksellä	 on	 yleistynyt,	 haastaa	 sähköposti	 edelleen	 puhelimen	 ja	
perinteisen	postinkulun	yhteydenpidon	välineinä.	Se	 tarjoaa	myös	puhelimeen	näh-
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Intternetin käyttötavat Kyllä Ei Ei tietoa Yhteensä

Yhteydenpito (sähköposti,puhelut) 68,0 % 16,1 % 15,9 % 100,0 %

Uutiset ja sähköisten lehtien lukeminen 61,8 % 22,3 % 15,9 % 100,0 %

Tiedonhaku 59,0 % 25,1 % 15,9 % 100,0 %

Viihde, musiikki ja elokuvat 44,5 % 39,6 % 15,9 % 100,0 %

Pikaviestit (chat) 29,3 % 54,8 % 15,9 % 100,0 %

Verkkoyhteisöt (Facebook tms.) 17,7 % 66,4 % 15,9 % 100,0 %

Pelaaminen 15,2 % 68,9 % 15,9 % 100,0 %

Blogit 9,9 % 74,2 % 15,9 % 100,0 %



den	erityisiä	mahdollisuuksia	–	esimerkiksi	perhevalokuvat	 siirtyvät	 liitetiedostoina	
verkossa	nopeasti	ja	vaivatta.	Sähköpostin	on	todettu	lisänneen	arkisten	uutisten	väli-
tystä,	 ja	 sen	kautta	voidaan	 jakaa	 arjen	 rutiineja	 ja	 jokapäiväisiä	pikku	 tapahtumia,	
mikä	kasvattaa	tunnetta	kuulumisesta	yhteisöön	ja	arjen	jakamisesta	kaukana	asuvien	
läheisten	kanssa.	(Georgiou	2006b.)	Esimerkiksi	nuori	Ruotsista	muuttanut	nainen	ku-
vaili	haastattelun	yhteydessä,	miten	helpoksi	internet	on	tehnyt	yhteydenpidon	ystäviin	
ja	sukulaisiin,	kun	siskon	lapsen	kasvua	voi	seurata	jatkuvasti	verkossa	lähetettävien	
valokuvien	kautta	 tai	puhua	perheenjäsenten	kanssa	Skype	 -ohjelman	avulla	halpoja	
internetpuheluja.		

Myös	Kaarina	Nikusen	(2008)	haastattelemien	suomalaista	koulua	käyvien	maahan-
muuttajataustaisten	 nuorten	 arkielämässä	 internet	 muodostaa	 merkittävän	 alueen.		
Useimmat	Nikusen	haastattelemat	nuoret	käyttävät	joka	päivä	internetin	sähköposti-	
ja	chat-palveluita,	etsivät	tietoa	ja	vierailevat	sivuilla,	jotka	ovat	heidän	omalla	äidin-
kielellään.	Näiden	sivujen	ominaispiirre	on	usein	ryhmittyminen	jonkin	tietyn	uskon-
nollisen	tai	etnisen	ryhmän	ympärille.	Internetin	ehdottomasti	tärkein	käyttötarkoitus	
näille	 nuorille	 on	 jo	olemassa	olevien	ystävyyssuhteiden	ylläpito	 ja	 vahvistaminen.	
Nikunen	myös	toteaa,	että	vain	harvoilla	hänen	haastattelemistaan	maahanmuuttaja-
taustaisista	nuorista	on	ystävyyssuhteita	suomalaisten	nuorten	kanssa,	ja	ystäväpiiri,	
jonka	kanssa	he	internetin	välityksellä	pitivät	yhteyttä,	on	muodostunut	muista	maa-
hanmuuttajataustaisista	nuorista.	(emt.,	158.)	Ruotsissa	tehdyssä	haastattelututkimuk-
sessa	taas	nuori	maahanmuuttajasukupolvi	kertoo	käyttävänsä	internetiä	enimmäkseen	
paikallisen	nuorisokulttuurin	seuraamiseen,	kun	taas	heidän	vanhempansa	 internetiä	
käyttäessään	 suuntaavat	 katseensa	 paljon	 useammin	 entiseen	 kotimaahan	 ja	 ovat	
yhteydessä	siellä	asuviin	sukulaisiin,	ystäviin	ja	tuttaviin	(Rydin	&	Sjöberg	2008).	

Internetin	käyttäminen	päivittäiseen	kommunikaatioon	edellyttää	 luonnollisesti,	että	
myös	muualla	asuvilla	sukulaisilla	ja	ystävillä	on	pääsy	internetiin.	Internet	ei	olekaan	
yhtä	merkittävä	väline	kaikille	diasporisessa	 tilanteessa	eläville	 jo	 siitä	yksinkertai-
sesta	syystä,	että	tietyissä	maissa	asuvilla	sukulaisilla	ja	ystävillä	ei	aina	ole	pääsyä	
verkkoon	(Ks.	Nikunen	2007,	71).	Myös	tämän	tutkimuksen	aineisto	tukee	tätä	ajatus-
ta	siten,	että	esimerkiksi	Suomeen	kotimaan	poliittisista	syistä	muuttaneet	ilmoittavat	
käyttävänsä	internetiä	yhteydenpitoon	noin	40	prosenttia	harvemmin	kuin	työn	vuoksi	
Suomeen	muuttaneet.	(Ks.	liitetaulukko	17.)	
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Kokonaisuudessaan	 tutkimuksessa	 haastatelluista	 maahanmuuttajista	 294	 (67,7	 %)	
kertoo	 käyttävänsä	 internetiä	 yhteydenpitoon.	 Sähköpostin	 tai	 internetpuheluiden	
käyttöä	ei	ole	erikseen	kysytty,	mutta	eniten	vierailtujen	internet-sivujen	joukossa	ovat	
näkyvästi	esillä	mm.	kansainvälinen	sähköpostipalvelin	hotmail	sekä	mm.	sähköposti-	
ja	chat-	palveluja	 tarjoava	 yahoo.	Skype	 	-ohjelman	mainitsee	useimmin	käyttämistä	
sivuistaan	 vain	 yhdeksän	 vastaajaa.	 Useita	 mainintoja	 saa	 myös	 mm.	 sähköposti	 ja	
chat-palveluita	tarjoava	venäläinen	mail.ru	-sivusto.	

Eri	ikäryhmien	välillä	on	havaittavissa	eroja	internetin	käyttämisessä	yhteydenpidon	
välineenä.	Kun	20-39-vuotiaista	vastaajista	77,8	prosenttia	ilmoittaa	käyttävänsä	in-
ternetiä	 tähän	 tarkoitukseen,	 jää	käyttö	yli	50-vuotiaiden	ryhmässä	36,6	prosenttiin.	
(Ks.	liitetaulukko	18.)	Suuria	eroja	näkyy	myös	eri	maanosista	Suomeen	muuttaneiden	
vastaajien	välillä.	Länsi-	ja	Itä-Euroopasta	muuttaneista	91,1	prosenttia	ilmoittaa	käyt-
tävänsä	internetiä	yhteydenpitoon.	Vastaava	luku	Lähi-idästä	ja	Keski-Aasiasta	muut-
taneiden	osalta	on	vain	44,3	prosenttia.	Muista	maanosista	muuttaneet	asettuvat	kes-
kimäärin	näiden	ääripäiden	välille.	(Ks.	liitetaulukko	19.)	

Pikaviestipalvelut	 (chat)	 muistuttavat	 hieman	 sähköpostia	 sähköisen	 yhteydenpidon	
välineinä,	 mutta	 niillä	 on	 omat	 erityispiirteensä.	 ”Chattailua”	 kertoi	 harrastavansa	
127	 (29,3	 %)	 haastatelluista	 maahanmuuttajista.	 Pikaviestit	 ovat	 selkeästi	 nuorem-
pien	 ikäryhmien	kommunikaatiotapa.	Vain	kaksi	yli	50-vuotiasta	henkilöä	 ilmoittaa	
käyttävänsä	internetiä	chattailuun	ja	pikaviestien	käytön	osuus	nousee	tasaisesti	siir-
ryttäessä	 nuorempiin	 ikäryhmiin.	Vaikka	 alle	 20-vuotiaiden	 ikäryhmästä	 ei	 otoksen	
pienuuden	vuoksi	voida	 todeta	mitään	 tilastollisesti	merkitsevää,	on	 tämän	nuorim-
man	ikäryhmän	chattailuinto	havaintona	kiinnostava.	Tässä	ryhmässä	(N=25)	jopa	12	
mainitsee	 eniten	 vierailemanaan	 internetsivuna	 jonkin	 pikaviestipalveluja	 tarjoavan	
sivuston	(useimmin	irc-galleria).	Samanlainen	ikäjakauma	on	havaittavissa	myös	tar-
kasteltaessa	kaikkien	suomalaisten	internetinkäyttäjien	pikaviestien	käyttöä	(ks.	Tilas-
tokeskus	2008b.),	joten	merkittävimpänä	pikaviestien	käyttöön	liittyvänä	yksittäisenä	
tekijänä	voi	pitää	henkilön	ikää.	(Ks.	liitetaulukko	18.)	

Pikaviestipalvelut	 voi	 jakaa	 karkeasti	 kahteen	 tyyppiin.	Toisessa	 ollaan	 kontaktissa	
omien	 ystävien,	 tuttavien	 ja	 perheenjäsenten	 kanssa.	 Keskustelukumppanin	 lähettä-
miin	 viesteihin	 reagoidaan	 chattailtaessa	 reaaliajassa	 ja	 formaatti	 mahdollistaa	 säh-
köpostia	paremmin	arkipäiväisen	jutustelun.	Tällaisena	se	tarjoaa	siis	erityisen	hyvän	
väylän	arjen	jakamiseen	esimerkiksi	kaukana	asuvien	perheenjäsenten	kanssa.		
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Ns.	avoimissa	chateissa	taas	keskustellaan	jonkin	tietyn	asian	ympärille	rakentuneen	yh-
teisön	tai	satunnaisen	ihmisjoukon	sisällä.	Tällaisissa	chateissa	keskustelija	eivät	vält-
tämättä	ole	koskaan	tavannet	toisiaan,	mutta	heitä	saattaa	yhdistää	kiinnostus	johonkin	
asiaan	tai	tunne	kuulumisesta	samaan	ryhmään.	Tällaiset	chatit	eivät	tietenkään	läheskään	
aina	rajoitu	yksittäisen	”kansakunnan”	tai	”etnisen	ryhmän”	sisälle,	mutta	ne	mahdol-
listavat	osallisuuden	myös	yhteisöissä,	jotka	muodostuvat	eri	maissa	asuvista,	mutta	
samasta	maasta	lähtöisin	olevista	henkilöistä	tai	esim.	saman	uskontokunnan	jäsenistä.	
Osaltaan	ne	ovat	myös	ylläpitämässä	tunnetta	tällaisen	yhteisön	olemassa-olosta.	(Ks.	
Thompson	2002.)	Esimerkiksi	Nikusen	(2008)	haastattelemat	nuoret	maahanmuuttaja-
taustaiset	tytöt	kertovat	chattailevansa	Suomessa	asuvan	ystäväpiirinsä	kanssa,	mutta	
käyttävänsä	internetiä	erikseen	myös	yhteydenpitoon	oman	diasporisen	tai	uskonnol-
lisen	yhteisönsä	kanssa.	Toisaalta	samassa	tutkimuksessa	haastatellut	venäläistaustai-
set	nuoret	kertovat	vierailevansa	Suomessa	asuvien	ystäviensä	kanssa	venäjänkielisellä	
sivustolla,	 joka	 samalla	 muodosti	 osan	 heidän	 diasporista	 yhteisöään.	 (emt.159.)

Tässä	tutkimuksessa	vastaajien	eniten	käyttämien	internetsivujen	joukossa	on	lukuisia	
sivustoja,	jotka	tarjoavat	pikaviestipalveluja	sekä	erilaisia	keskustelu-	ja	deittipalstoja,	
viihdettä	ja	uutisia.	Lukuisista	venäläisistä	palvelimista	suosituimpia	olivat	mail.ru-	ja	
rambler.ru	–sivustot.	Näiden	lisäksi	jonkin	verran	mainintoja	saa	erityisesti	Suomen	
venäjänkieliselle	väestölle	suunnattu	suomi.ru	-sivusto,	joka	chatin	lisäksi	tarjoaa	kes-
kustelupalstan,	tietoa	tapahtumista	Suomessa	ym..	Useista	thainkielisistä	chateista	voi	
mainita	pantip.com	-sivuston,	jossa	tarjolla	on	myös	mm.	blogeja,	viihdettä	ja	kauppa-
paikka.	Aivan	erityisen	paljon	mainintoja	on	arabian	ja	persiankielisistä	chat-	ja	deitti-
sivustoista,	joista	osan	erityispiirteenä	ovat	islaminuskoiset	kohderyhmänä.	Osa	näistä	
sivuista	keskittyy	kokonaan	uskontoon	(esim.	islamway.com),	osa	sekä	uskontoon	että	
islaminuskoisten	 ihmisten	 parinmuodostukseen	 ja	 avioliittoihin	 (esim.	 muslim.com,	
islamweb.com)	 ja	 osa	 pääasiallisesti	 parinmuodostukseen	 (esim.	 islamonline.net).	
Monilla	 arabian-,	 persian-	 ja	 esimerkiksi	 somalinkielisillä	 (esim.	 aflax.net)	
sivustoilla	islamille	annetaan	keskeinen	sija	(Vrt.	D’haenens	ym.	2007,	280.)	Deitti-
palstojen	 suosio	 islaminuskoisten	 ja	 esimerkiksi	 tiettävästi	 tiiviin	 ja	 politisoituneen	
yhteisön	muodostavien	kurdien	keskuudessa	(esim.	jebar.info)	kertoo	osaltaan	halusta
ja	 tarpeesta	 ylläpitää	 etnisiä	 ja	 uskonnollisia	 yhteisöjä	 myös	 avioliittojen	 kautta	
(Ks.	Georgiou	2006b.)	Täysin	eristyksissä	suomalaisista	ja	suomalaisesta	yhteiskun-
nasta	ei	ihmisten	väliseen	vuorovaikutukseen	perustuvien	sivustojen	käyttö	maahan-
muuttajien	osalta	ole,	koska	useimmin	käytettyjen	sivujen	joukosta	löytyy	mainintoja	
myös	mm.	suomalaisesta	Suomi24	–chat-	ja	keskustelupalstasta.	
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Myös	erilaiset	verkkoyhteisöt	voivat	toimia	sähköpostin	ja	chattien	tavoin	yhteyden-
pidon	ja	virtuaalisen	yhteisöllisyyden	välineinä.	Haastatelluista	maahanmuuttajista	77	
(17,7	%)	kertoo	kuuluvansa	johonkin	internetin	verkkoyhteisöön.	Näistä	henkilöistä	
65,3	prosenttia	on	suorittanut	korkeakouluopintoja	(Ks.	liitetaulukko	20.)	Eri	maan-
osista	 tulleiden	vastaajien	välillä	on	havaittavissa	 sama	 jako	kuin	muissakin	yhtey-
denpitomuodoissa.	 Lähi-idän	 ja	 Keski-Aasian	 maista	 muuttaneet	 vastaajat	 kuuluvat	
verkkoyhteisöihin	 huomattavasti	 muista	 maanosista	 muuttaneita	 harvemmin.	 (Ks.	
liitetaulukko	 19.)	 Myös	 verkkoyhteisöihin	 kuuluneiden	 vastaajien	 ikäjakauma	 pai-
nottuu	15-39-vuotiaisiin	 (Ks.	 liitetaulukko	18.)	Esimerkiksi	haastattelun	yhteydessä	
yksi	yli	40-vuotias	mies	kertoi	kyllä	kuuluvansa	Facebook	 -yhteisöön,	mutta	koke-
vansa	sen	silti	olevan	toisen	ikäpolven	juttu.	Facebookin	”ystäväpyynnöt”	hän	kertoi	
hyväksyvänsä	vain	kohteliaisuudesta.		Myös	toinen	n.	40-vuotias	naishaastateltava	oli	
sitä	mieltä,	että	Facebook	on	hirveä	ja	paljon	aikaa	vievä	media.	”Miksi	ei	soita	tai	kir-
joita	jollekin,	jos	haluaa	tietää	mitä	toinen	on	syönyt	aamiaiseksi	tai	minkä	elokuvan	
on	viimeksi	katsonut?”,	haastateltava	ihmetteli.	Toisaalta	myös	muutamat	nuoremmat	
haastateltavat	esittivät	kritiikkiä	Facebook-ilmiötä	kohtaan.		

Verkkoyhteisöissä	pääpaino	on	sosiaalisten	verkostojen	rakentamisessa	ja	ennen	kaik-
kea	henkilön	jo	olemassa	olevan	verkoston	jäsenten	virtuaalisessa	vuorovaikutuksessa.		
Chatteihin	nähden	niissä	on	erityistä	muun	muassa	se,	että	verkkoyhteisöissä	on	kyse	
puhtaan	vuorovaikutuksen	lisäksi	myös	muiden	sisältöjen,	kuten	viihteen,	musiikin,	
kuvien,	 tuotteiden	 ja	 esimerkiksi	 virtuaalisten	 lahjojen	 vaihtamisesta	 ja	 levittämi-
sestä.	(Lietsala	&	Sirkkunen	2008,	47-51.)	Huomion	arvoista	on,	että	verkkoyhteisöt	
mainittiin	usein	eniten	käytettyjen	internetsivujen	joukossa	(erityisesti		facebook.com	
ja	 orkut.com).	Toisin	 sanoen	 voidaan	 tulkita,	 että	 monille	 verkkoyhteisöihin	 kuulu-
ville	maahanmuuttajille,	on	niistä	tullut	merkittävä	kommunikaatioväline.	Esimerkiksi	
intialaistaustainen	nuori	nainen	kertoo	haastattelun	yhteydessä	käyneensä	ennen	Face-
book-sivustolle	 rekisteröitymistä	 aktiivisesti	 Orkut-sivustolla.	 Orkutissa	 hän	 kertoi	
pitäneensä	erityisesti	 siitä,	että	yhteisöön	kuuluu	paljon	 intialaisia.	Verkkoyhteisöil-
läkin	voi	siis	olla	myös	diasporisen	yhteisön	ylläpitämiseen	liittyviä	ulottuvuuksia.	

Maahanmuuttajat	lukevat	runsaasti	verkkolehtiä	ja	uutissivustoja

Uutisten	ja	sähköisten	lehtien	lukemiseen	internetiä	kertoo	käyttävänsä	268	(61,8	%)	
vastaajaa.	Myös	kysyttäessä,	mistä	aiheista	vastaajat	etsivät	tietoa	internetistä,	maini-
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taan	uutiset	yhteensä	97	kertaa.	Naiset	lukevat	internetistä	uutisia	ja	sähköisiä	lehtiä	
miehiä	harvemmin,	mutta	myös	maahanmuuttajanaiset	ovat	tässä	suhteessa	varsin	ak-
tiivisia.	Naisista	internetiä	tähän	tarkoitukseen	käyttää	55,9	prosenttia	kun	taas	mie-
histä	 jopa	 70,0	 prosenttia.	 (Ks.	 liitetaulukko	 16.)	 Kaikista	 suomalaisista	 internetin	
käyttäjistä	69	prosenttia	on	ilmoittanut	lukevansa	verkkolehtiä	(Tilastokeskus	2008b),	
joten	suuria	eroja	kaikkien	suomalaisten	ja	maahanmuuttajien	välillä	ei	tässä	asiassa	
näytä	olevan.	 	Yllättävää	ei	ole	se,	että	korkeasti	koulutetut	 lukevat	verkkolehtiä	 ja	
uutisia	internetistä	useammin	kuin	vähemmän	kouluttautuneet.	Ei	lainkaan	koulua	tai	
ainoastaan	peruskoulun	käyneistä	35,2	prosenttia	ilmoittaa	lukevansa	internetissä	uu-
tisia	tai	verkkolehtiä,	kun	taas	korkeakoulussa	opiskelleista	näin	kertoo	tekevänsä	jopa	
81,1	prosenttia.	(Ks.	liitetaulukko	20.)

Eroja	kaikkien	suomalaisten	ja	maahanmuuttajien	välille	syntyy	siinä,	mitä	internet-
sivuja	 vastaajat	 ilmoittavat	 useimmin	 seuraavansa.	Vastanneiden	 maahanmuuttajien	
paljon	seuraamista	uutissivustoista	on	suomalaisia	vain	murto-osa.	Suomalaisista	si-
vustoista	eniten	mainintoja	saavat	Yleisradion	yle.fi	-sivut.	Myös	Helsingin	Sanomien,	
Aamulehden,	 MTV3:n,	 Ilta	 Sanomien	 ja	 Iltalehden	 internetsivut	 mainitaan	 joitakin	
kertoja.	Nämä	sivustot	ovat	samoja,	joita	myös	kaikki	suomalaiset	keskimäärin	eniten	
seuraavat.	(Tilastokeskus	2007b,	327.)	Yle.fi,	hs.fi	 ja	mtv3.fi	mainitaan	myös	muuta-
mia	kertoja	kysyttäessä,	mistä	vastaajat	 saavat	 tietoa	Suomeen	 liittyvistä	asioista	 ja	
Suomessa	 asuvien	maahanmuuttajien	 asioista.	Maahanmuuttajien	vastauksissa	 esiin	
nousee	 erityisesti	 Helsingin	 Sanomien	 englanninkielinen	 verkkolehti.	 Suomalaisten	
uutissivujen	seuraamista	rajoittaakin	monilla	maahanmuuttajilla	paljon	juuri	kielitaito.	
Useat	haastatellut	totesivat	haastattelun	yhteydessä,	että	kirjoitetun	suomenkielen	luke-
minen	vaatii	suurta	ponnistelua.	Toisaalta	suomenkielisetkin	uutissivustot	voivat	olla	
suomea	vieraana	kielenä	puhuville	helpommin	lähestyttäviä	kuin	esimerkiksi	painetut	
sanomalehdet,	koska	verkossa	uutiset	on	usein	kirjoitettu	tiiviimpään	muotoon.								

Suunnilleen	 yhtä	 paljon	 mainintoja	 kuin	 suomalaiset	 uutissivustot	 ja	 verkkolehdet	
yhteensä	keräävät	CNN:n	ja	erityisesti	BBC:n	uutissivustot,	jotka	tarjoavat	yksityis-
kohtaista	tietoa	maailman	tapahtumista.	Osa	mainitsee	BBC:n	kansainväliset	sivut	ja	
muutamat	kertovat	seuraavansa	esimerkiksi	nimenomaisesti	BBC:n	Aasia	-sivuja	tai	
Somalian	uutispalvelua.	Esimerkiksi	haastattelun	yhteydessä	eräs	somalialaistaustai-
nen	mies	kertoi	käyvänsä	päivittäin	BBC:n	somalinkielisillä	sivuilla	lukemassa	uutisia	
Somali-asta,	ja	myös	haastateltu	iranilaistaustainen	mies	mainitsi	monien	iranilaisten	
ystäviensä	 seuraavan	BBC:n	uutispalvelua	 internetistä.	Kiinnostavaa	on,	että	erityi-
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sesti	arabimaissa	suositun	ja	BBC:tä	objektiivisemman	uutispalvelun	mainetta	naut-
tiva	Al-Jazeera	mai-nitaan	useimmin	vierailtuna	internetsivuna	vain	muutaman	kerran.	
(Vrt.	Volčič	2006,	69.)	

Myria	Georgiou	(2006)	on	todennut,	että	lähtömaata	ja	diasporista	yhteisöä	koskevien	
uutisten	ja	poliittisen	tiedon	jatkuvan	vaihto	vahvistaa	tunnetta	kuulumisesta	yhteiset	
edut	 ja	 päämäärät	 jakavaan	 kulttuuriseen	 ja	 poliittiseen	 yhteisöön.	 Internet	 tarjoaa	
satelliittitelevision	 ohella	 erinomaisen	 mahdollisuuden	 osallistua	 ympäri	 maailmaa	
levittyvän	uutisvälityksen	piiriin.	Maahanmuuttajana	elävän	henkilön	tiedot	lähtömaan	
tapahtumista	 ja	 politiikasta	 saattavat	 olla	 yksityiskohtaisia,	 vaikka	ne	 eivät	 suoraan	
kosketakaan	 omaa	 arkipäivää.	 ”Kotimaan”	 tapahtumat	 saattavat	 silti	 hallita	 arkip-
äiväisiä	keskusteluja	muiden	saman	mielenkiinnon	jakavien	kesken.	(emt.,	145-146.)	
Toisaal-ta	entisen	kotimaan	ongelmien	ja	mahdollisen	sotatilan	jatkuva	seuraaminen	
voi	 olla	 myös	 raskasta,	 eivätkä	 kaikki	 haluakaan	 etsiä	 tällaista	 tietoa.	 (Ks.	 tiedon-
hankintaa	käsittelevä	luku.)

Ehdottomasti	 eniten	 maahanmuuttajat	 näyttävät	 seuraavan	 internetistä	 oman	 lähtö-
maansa	uutisia	ja	mediaa.	Kysyttäessä,	mistä	vastaajat	saavat	tietoa	kotimaahansa	liit-
tyvissä	asioissa	246	henkilöä	ilmoittaa	tiedonlähteeksi	internetin.	Erityisen	runsaasti	
mainitaan	nimeltä	venäjän-,	somalin-,	viron-	ja	espanjankielisiä	verkkojulkaisuja	ja	uu-
tissivustoja.	Lukuisista	venäläisistä	sivustoista	suosituimpia	olivat	verkkolehti	gazeta.
ru	ja	uutissivut	vesti.ru	ja	kp.ru	sekä	somalinkielisistä	erityisesti	uutissivusto	hiiraan.
com.	Vironkielisistä	mainitaan	verkkolehti	postmees.ee	ja	uutissivut	veti.ee	ja	delfi.ee.	
Espanjan-	ja	italiankieliset	näyttävät	lukevan	erityisen	paljon	verkkolehtiä.	Toistuvasti	
esiin	nousevat	mm.	verkkolehdet	elpais.es,	elmundo.es,	corriere.it	ja	repubblica.it.	

Myös	jatkuvasti	suosiotaan	lisäävien	blogien	on	tutkimuksissa	nähty	luovan	merkit-
täviä	mahdollisuuksia	mm.	maahanmuuttajien	 ja	etnisten	vähemmistöjen	oman	me-
diatuotannon	kehittymiselle	 länsimaiden	sisällä.	Blogit	ovat	yksityisten	henkilöiden	
verkkojulkaisemiseen	tarkoitettuja	verkkosivustoja.	Ne	ovat	 tehneet	henkilön	omien	
tekstien,	kuvien	yms.	verkkojulkaisemisesta	helppoa	ja	ainakin	teoriassa	tuoneet	tämän	
mahdollisuuden	kaikkien	ulottuville.	Niiden	on	toisinaan	nähty	jopa	haastavan	koko	
perinteisen	 journalismin	 (Deuze	 2006,	 274).	 Lähtökohtaisesti	 blogit	 mahdollistavat	
valtamedian	 näkökulmien	 laajentamisen	 ja	 myös	 ruohonjuuritason	 kokemustiedon	
välittämisen.	 Blogien	 kautta	 voi	 esimerkiksi	 saada	 tietoa	 kotimaan	 tapahtumista,	
seurata	ystävän	elämää	ulkomailla	tai	kertoa	omastaan.	Niillä	voi	olla	myös	poliittista	
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merkitystä,	 esimerkiksi	 yksi	 vastaajista	 kertoi	 kolumbialaistaustaisesta	 ystävästään,	
joka	Suomesta	käsin	pitämässään	blogissa	kertoo	Kolumbiasta	ja	pohtii	mm.	sen	poliit-
tista	tilannetta.	Sama	haastateltava	kertoi	itse	seuraavansa	mielellään	muiden	Suomes-
sa	 asuvien	 maahanmuuttajien	 elämästään	 ja	 kokemuksistaan	 Suomessa	 kertovia	
blogeja	(mm.	biginfinland.com)	ja	myös	muiden	maiden	”maastamuuttajien”	blogeja	
esimerkiksi	 expat-blog.com	 –sivuston	 kautta.	 Hän	 koki	 tällaiset	 blogit	 eräänlaisena	
vertaistukena	 samassa	 tilanteessa	 olevien	 kesken.	 Toisaalta	 eräs	 italialaistaustainen	
vastaaja	kertoi	kirjoittavansa	blogia	aina	maailmalla	matkustaessaan.	Maahanmuutta-
jana	elävän	henkilön	kirjoittama	tai	seuraama	blogi	ei	siis	tietenkään	väistämättä	koske	
sen	enempää	maahanmuuttajuutta	kuin	henkilön	lähtömaatakaan.	

Blogien	kirjoittaminen	tai	seuraaminen	näyttää	joka	tapauksessa	olevan	vain	harvo-
jen	Suomeen	toisista	maista	muuttaneiden	harrastus.	Ainoastaan	43	henkilöä	(9,9	%)	
ilmoittaa	lukevansa	tai	kirjoittavansa	blogeja	(kyselylomakkeessa	ei	pyydetty	eritte-
lemään	lukemista	ja	kirjoittamista).	Osana	internetin	käyttöään	blogit	mainitsevat	eivät	
erityisesti	ole	jakautuneet	iän	mukaan,	mutta	jopa	28	näistä	henkilöistä	on	korkeakou-
lutettuja.	(Ks.	liitetaulukot	18	ja	20.)	Blogit	ovat	suosituimpia	Länsi-	ja	Itä-Euroopan	
maista	(17,9	%)	(sekä	Pohjois-Amerikasta11)	muuttaneiden	(N=112)	keskuudessa.	Sen	
sijaan	Lähi-idän	 ja	Keski-Aasian	maista	muuttaneista	vastaajista	 (N=106)	vain	yksi	
ilmoittaa	”käyttävänsä”	blogeja.	(Ks.	liitetaulukko	19.)	Tilastokeskuksen	tutkimuksen	
mukaan	kaikista	suomalaista	 internetin	käyttäjistä	38	prosenttia	on	 lukenut	blogeja.	
Oma	blogi	koko	väestöstä	on	noin	viidellä	prosentilla.	(Tilastokeskus	2008b.)	Näyttää	
siis	siltä,	että	blogeista	ei	ainakaan	vielä	ole	tullut	Suomessa	erityinen	maahanmuut-
tajien	mediantuotannon	eikä	myöskään	median	kulutuksen	muoto.	

Tiedottaminen internetin välityksellä haasteellista

Tiedonhankintaan	ja	-saantiin	liittyvät	kysymykset	ovat	keskeisiä	tarkasteltaessa	maa-
hanmuuttajien	mediankäyttöä.	On	erittäin	tärkeää	että	maahanmuuttajilla	on	mahdol-
lisuus	tavalla	tai	toisella	saada	tietoa	uuden	asuinmaansa	yhteiskunnasta	sekä	sen	kult-
tuurista,	 käytännöistä,	 lainsäädännöstä,	 politiikasta	 ja	 ylipäätään	 kaikesta,	 millä	 on	
vaikutusta	 heidän	 elämäänsä	 ja	 vaikutusmahdollisuuksiinsa	 yhteiskunnan	 jäseninä.	
Suomessa	käytännön	asioista	tiedottaminen	on	monilta	osin	siirtynyt	internetiin,	joten	
tehokas	tiedonsaanti	edellyttää	usein	paitsi	kielen	hallintaa	myös	tietoteknisiä	taitoja

11	 Vastaajien pienen lukumäärän vuoksi tulos ei Pohjois��merikan osalta ole tilastollisesti luotettava.	Vastaajien	pienen	lukumäärän	vuoksi	tulos	ei	Pohjois��merikan	osalta	ole	tilastollisesti	luotettava.
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ja	pääsyä	verkkoon.	Tiedonhakuun	ylipäätään	internetiä	kertoo	käyttävänsä	256	(59,0	
%)	haastateltua	maahanmuuttajaa.	Ikäryhmien	väliset	erot	internetin	käytössä	tiedon-
hankinnan	välineenä	ovat	samansuuntaisia	kuin	muissa	edellä	tarkastelluissa	internetin	
käyttötavoissa.	Aktiivisimmin	internetiä	käyttävät	tähän	tarkoitukseen	on	15-39-vuo-
tiaat.	(Ks.	liitetaulukko	18.)	Eroja	tuottaa	erityisesti	koulutustaso:	Ei	lainkaan	koulua	
käyneistä	 henkilöistä	 kolme	 (N=19)	 ilmoittaa	 käyttävänsä	 internetiä	 tiedonhakuun,	
kun	taas	yliopistossa	tai

korkeakoulussa	 opiskelleista	 tietoa	 verkosta	 etsii	 72,8	 prosenttia.	 (Ks.	 liitetauluk-
ko	20.)	Merkittävä	ero	sähköisen	tiedonhaun	aktiivisuudessa	on	myös	työssä	olevien	
(81	%)	 ja	 työttömien	(50,5	%)	vastaajien	välillä.	 (Ks.	 liitetaulukko	21.)	 	Sen	sijaan	
Suomessa	 asumisen	 aika	 ei	 juuri	 näytä	 vaikuta	 internettiedonhakuun,	 eli	 mistään	
”tietoyhteiskunnan	tavoille	oppimisesta”	ei	tämän	tutkimuksen	perusteella	voida	puhua.	
(Ks.	liitetaulukko	22.)		Huomioon	on	tosin	otettava	se,	että	vastaajien	ikä	ja	Suomessa	
asumisen	aika	ovat	vahvasti	yhteydessä	toisiinsa.	Kun	alle	viisi	vuotta	Suomessa	asu-
neista	vastaajista	69,1	prosenttia	on	alle	40-vuotiaita,	on	yli	kymmenen	vuotta	maassa	
asuneista	vastaajista	69,1	prosenttia	yli	40-vuotiaita.	Näin	ollen	Suomessa	alle	viisi	
vuotta	asuneiden	internetin	käytön	aktiivisuuteen	saattaa	vaikuttaa	asumisaikaa	voi-
makkaammin	vastaajien	ikä.	

Erityisen	kiinnostava	kysymys	suhteessa	tiedonvälitykseen	ja	maahanmuuttajien	tie-
don	 tarpeisiin	on	 se,	mistä	 aiheista	 haastatellut	maahanmuuttajat	 kertovat	 etsivänsä	
tietoa	 internetistä.	Tyypillisin	 vastaus	 tähän	 kysymykseen	 on	 ymmärrettävästi	 ”kai-
kesta”,	”kaikenlaisesta”	 tai	”eri	aiheista”.	Vastaus	kuvaa	ylimalkaisuudestaan	huoli-
matta	varmaan	monien	 tyypillistä	 internetin	käyttöä.	 Internetistä	etsitään	vastauksia	
mitä	moninaisimpiin	arjessa	vastaan	tuleviin	kysymyksiin	ja	ongelmiin.		Ehdottomasti	
useimmin	mainittu	internetsivu	onkin	hakukone	Google	ja	useita	mainintoja	sai	myös	
”vapaa	tietosanakirja”	Wikipedia.	

Lähes	puolet	vastaajista	(48,0	%)	ilmoittaa	saavansa	tietoa	Suomeen	liittyvistä	asioista	
joko	internetistä	yleensä	tai	joltakin	nimeltä	mainitulta	internetsivulta.	Maahanmuutta-
jien	asioista	kertoo	saavansa	tätä	kautta	tietoa	33,4	prosenttia	vastaajista.	Suomalaisten	
verkkolehtien	 ja	uutissivujen	 lisäksi	mainitaan	muutamia	 tai	yksittäisiä	kertoja	mo-
nia	eri	viranomaisten	ja	kuntien	ylläpitämiä	yleistietoa	Suomesta	tarjoavia	sivustoja,	
kuten	erityisesti	maahanmuuttajille	 suunnatut	 sivustot	uvi.fi	 (maahanmuuttovirasto),	
infopankki.fi	(Helsingin	kaupunki).	Tietoa	haetaan	yhtä	lailla	myös	mm.	kaikille	suo-
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malaisille	suunnattuilta	sivustoilta,	mainittujen	 joukossa	mm.	suomi.fi	 (valtiovarain-
ministeriö),	 tampere.fi	 (Tampereen	 kaupunki),	 helsinki.fi	 (Helsingin	 kaupunki)	 ja	
myös	verohallituksen,	kansaneläkelaitoksen,	opetusministeriön,	sosiaali-	ja	terveysmi-
nisteriön,	kansanterveyslaitoksen	 sekä	kehitysyhteistyön	palvelukeskus	Kepan	 sivut	
mainitaan.	Yliopisto-opiskelijat	saavat	tietoa	lisäksi	ylioppilaskuntien	kansainvälisille	
opiskelijoille	 suunnattujen	 sähköpostilistojen	 kautta.	 Tietoa	 saatiin	 myös	 keskuste-
lupalstoilta,	mm.	Suomi24-keskustelupalstalta	 ja	 englanninkieliseltä	Finland	 forum-
sivustolta.	

Useimmin	 käytettyjä	 nettisivuja	 kysyttäessä	 suomalaisten	 viranomaisten	 sivustoista	
ehdottomasti	eniten	mainintoja	saa	kuitenkin	työhallinnon	työnhausta	ja	työpaikoista	
tiedottava	mol.fi –sivusto	(21	mainintaa).	Myös	tiedonhaun	aiheiksi	ilmoitetuissa	asi-
oissa	työ,	työpaikat	ja	työnhaku	ovat	keskeisellä	sijalla.	Muut	keskeiset	Suomeen	kiin-
nittyvät	 tiedonhaun	 aiheet	 koskevat	 koulutusta	 ja	 opiskelua	 ja	 käytännöllistä	 tietoa	
esim.	 aikatauluja,	 säätietoja,	 osoitteita,	 pankki-	 ja	 yrityspalveluita,	 ostoksia,	 lento-
lippujen	ostamista	 ja	ylipäätään	matkustamiseen	 liittyviä	asioita.	Tiedonhaun	aiheet	
ovat	pitkälti	samanlaisia	kuin	muillakin	maassa	asuvilla.	(Vrt.	Tilastokeskus	2007c.)	
Erityisinä	 tiedonhaun	 kohteina	 mainitaan	 myös	 politiikkaan,	 tieteeseen,	 taiteeseen,	
arkkitehtuuriin,	uskontoon	 ja	ylipäätään	kulttuuriin	 liittyviä	aiheita.	 	Keskeinen	 tie-
donhaun	aihe	ovat	myös	kielet	ja	erityisesti	suomen	kielen	opiskelu	(kielikurssit,	sana-
kirjat	tms.).				

Levo-Henriksonin	 yhteistyössä	 viestinnän	 tutkimuskurssinsa	 opiskelijoiden	 kanssa	
vuonna	 2000	 tekemissä	 eri	 viranomaistahojen	 tiedottajien	 haastatteluissa	 kävi	 ilmi,	
että	 maahanmuuttajille	 tiedottamisessa	 internetin	 rooli	 nähdään	 ristiriitaisena.	 Toi-
saalta	pidetään	tärkeänä	sitä,	että	 tietoa	on	internetissä	saatavilla,	koska	tällä	 tavoin	
uskotaan	 tavoitettavan	 muutoin	 tiedotuksen	 kannalta	 ongelmalliset	 ryhmät,	 kuten	
puolisoina	 tai	 työpaikan	 perässä	 Suomeen	 muuttaneet	 maahanmuuttajat.	 Toisaalta	
internetin	rooli	pakolaisten	ja	paluumuuttajien	tiedotuksessa	nähdään	varsin	pienenä,	
koska	näissä	ryhmissä	ei	verkkoon	pääsy	maahanmuuton	alkuvaiheessa	ole	itsestään	
selvää.	 Lisäksi	 uskotaan,	 että	 maahanmuuttaja	 kokee	 pidempään	 maassa	 asuneelta	
maanmieheltä	tai	-naiselta	saamansa	tiedon	luotettavampana	kuin	internetistä	vieraalla	
kielellä	luetun.	(Levo-Henrikson	et	al.	2000,	26.)

Tämä	tutkimus	tukee	näitä	käsityksiä	sikäli,	että	kun	haastatelluista	Suomeen	kotimaan	
poliittisista	syistä	alle	5	vuotta	sitten	muuttaneista	henkilöistä	(N=64)	26,6	prosenttia	
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ilmoittaa	hakevansa	tietoa	internetistä,	tekee	näin	samasta	syystä	10-20-vuotta	sitten	
muuttaneista	(N=43)	jopa	65,1	prosenttia.	Työn	tai	opiskelun	takia	Suomeen	muutta-
neista	0-5	-vuotta	maassa	asuneista	taas	72,0	prosenttia	kertoo	hakevansa	internetistä	
tietoa	ja	perhesyistä	muuttaneet	lähes	yhtä	usein	(69,5	%).

Yksi	 keskeinen	 maahanmuuttajille	 internetin	 kautta	 tiedottamisessa	 huomioon	 otet-
tava	 seikka	on	myös	”tiedosta	 tiedottaminen”.	 Jos	 internetsivustoa	 ei	maahanmuut-
tajien	keskuudessa	 tunneta,	 ei	 hyvin	 tehty	 ja	monikielinenkään	 sivusto	 toimi	 tiedo-
tuskanavana.	Myös	tämän	tutkimuksen	tulokset	näyttäisivät	viittaavan	siihen,	että	osa	
maahanmuuttajista	tuntee	suomalaisten	viranomaisten	ja	kuntien	ylläpitämät	maahan-
muuttajille	suunnatut	internetsivustot	huonosti.	Monilla,	varsinkin	heikommin	suomea	
osaavilla	haastatelluilla	oli	kokemus,	että	esimerkiksi	tietoa	maahanmuuttajien	asioista	
ei	Suomessa	ole	saatavilla.

Internet	viihteen	lähteenä	ja	kulttuurin	välittäjänä	

Internetistä	on	 tullut	myös	merkittävä	viihteen	 lähde.	Yhteensä	193	vastaajaa	 (44,5	
%)	 kertoo	 etsivänsä	 internetistä	 viihdettä,	 musiikkia	 ja	 elokuvia.	Alle	 20-vuotiaista	
vastaajista	viihdettä	internetistä	hakivat	lähes	kaikki	(21,	N=25).	Toisin	kuin	muissa	
internetin	 käyttötavoissa,	 viihteessä	 koulutustaso	 ei	 juuri	 näytä	 vaikuttavan	 käytön	
määrään.	(Ks.	liitetaulukot	18	ja	20.)

Myös	tiedonhaun	aiheissa	musiikki,	elokuvat	ja	urheilu	ovat	vahvasti	näkyvillä.	Lisäk-
si	video-	ja	dvd-elokuvien	hankkimistapaa	kysyttäessä	ilmoittaa	41	vastaajaa	ostavan-
sa	tai	lataavansa	elokuvia	internetistä.	Useimmin	käytettyjen	internetsivujen	joukossa	
mainitaan	 elokuvien	 ja	musiikin,	 tv-sarjojen,	 pelien	 ja	 ”aikuisviihteen”	 lataamiseen	
soveltuvista	 vertaisverkko-ohjelmista	 usein	 mm.	 torrent-	 ja	 eMule	 –sivustoja.	 Mai-
nintoja	on	myös	monista	erityisesti	venäjän-	 tai	espanjankielisistä	elokuvasivustois-
ta	 (mm.	razgona.net,	peliculas24horas.com).	Lisäksi	paljon	mainintoja	on	kerännyt	
Googlen	omistama	videopalvelu	YouTube.	Alle	20-vuotiaista	nuorista	sen	mainitsee	
useimmin	vierailemanaan	sivustona	jopa	yhdeksän	henkilöä	(N=25).	Kuten	edellisessä	
luvussa	todettiin,	tv-kanavien	lähetyksiä	internetistä	seuraa	ainakin	joskus	noin	puolet	
vastaajista	(52,1	%).	Lisäksi	monet	edellä	mainituista	uutis-,	chat-	ja	deittipalstoista	
tarjoavat	myös	monenlaista	viihdettä.	Mainintoja	on	myös	pelkästään	viihteeseen	kes-
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kittyvistä	sivuista,	kuten	arabiankielisestä	mbc.net:stä	 tai	kurdinkieliseen	musiikkiin	
ja	musiikkivideoihin	erikoistuneesta	lezan.net:stä.	Lisäksi	useat	kertovat	seuraavansa	
internetistä	urheilua	 ja	myös	useimmin	vierailtujen	 sivujen	 joukossa	on	useita	 sekä	
lähtömaan	että	kansainvälisiin	urheilu-uutisiin	keskittyneitä	sivustoja	(mm.	eurosport.
com,	as.es,	kicker.de,	cricinfo.com).		

Internetissä	 tapahtuva	 viihteen	 ja	 kulttuurin	 kuluttaminen	 näyttää	 keskittyvän	 lähes	
täysin	kansainvälisen	ja	entisen	kotimaan	kulttuurituotteisiin.	Lähtömaan	musiikkia,	
elokuvia	 ja	 viihdettä	 tai	 esimerkiksi	 jalkapalloliigaa	 seuraamalla	 voidaan	 osaltaan	
pitää	yllä	tunnetta	”imaginaarisesta	kotimaasta”	ja	diasporiseen	yhteisöön	kuulumises-
ta.	Tällöin	lähtömaan	kulttuurista	tulee	oikeastaan	diasporista	kulttuuria.	Yhteisyyden	
ja	yhteisön	”kuvittelemisessa”	onkin	 tärkeällä	sijalla	”kuvien	 ja	äänien	 jakaminen”.	
(Georgiou	 2006a,	 75.)	 Myös	 lapsina	 ja	 nuorina	 uuteen	 maahan	 muuttaneille	 ja	 ns.	
”toisen	 polven	 maahanmuuttajille”,	 lähtömaan	 viihteen,	 musiikin	 ja	 elokuvien	 ku-
luttaminen	voi	olla	aivan	keskeisessä	osassa	 siinä,	miten	 tästä	kulttuurista	 rakentuu	
heidän	 kulttuuriaan.	 Internet	 mahdollistaa	 ”kotimaan”	 uusimpien	 musiikkisuuntien,	
elokuvien	 ja	 muiden	 trendien	 seuraamisen	 reaaliajassa	 ja	 näin	 osallistumisen	 kult-
tuuriin	tavalla,	joka	ilman	tätä	välinettä	ei	olisi	mahdollista.	(Ks.	emt.,	94;	myös	Ni-
kunen	 2008.)	 Toisaalta	 internet	 yhdessä	 satelliittikanavien	 kanssa	 voi	 mahdollistaa	
myös	kulttuurisen	eristäytymisen	uudessa	kotimaassa.	
	
Pelaaminen	ja	pelien	lataaminen	internetistä	on	varsin	vähäistä	kaikissa	ikäluokissa.	
Kaikista	vastaajista	66	(15,2	%)	ilmoittaa	käyttävänsä	internetiä	pelaamiseen.	Ei	ole	
yllättävää,	 että	 nuorin	 ikäryhmä	 näyttää	 pelaavan	 internetissä	 aktiivisimmin:15-39-
vuotiaista	vastaajista	käyttää	internetiä	tähän	tarkoitukseen	18,1	prosenttia	(N=259).	
Toisaalta	myös	50-59-vuotiaista	vastaajista	(N=39)	17,9	prosenttia	kertoo	käyttävänsä	
internetiä	pelaamiseen,	kun	taas	40-49-vuotiaista	vastaajista	(N=93)	näin	tekee	vain	
10,8	prosenttia.	 Ikä	 ja	 internetissä	pelaaminen	eivät	 siis	ole	 suoraviivaisessa	yhtey-
dessä	toisiinsa.	(Ks.	liitetaulukko	18.)	Suosituinta	pelaaminen	on	ammattikoulutuksen	
hankkineiden	vastaajien	keskuudessa.	Heistä	23,9	prosenttia	ilmoittaa	käyttävänsä	in-
ternetiä	 tähän	 tarkoitukseen.	 (Ks.	 liitetaulukko	20.)	Eniten	vierailtujen	 internetsivu-
jen	joukossa	pelisivuja	mainitaan	vain	muutamia.	Esimerkkinä	internetin	pelikäytöstä	
ajanvietteeksi	voidaan	mainita	eräs	haastateltava,	joka	kertoo	täyttävänsä	internetissä	
sudokuita.	Kaikista	Suomessa	asuvista	internetin	käyttäjistä	pelejä	verkossa	pelaa	14	
prosenttia	(Tilastokeskus	2008b),	joten	maahanmuuttajat	eivät	näytä	pelaavan	interne-
tissä	muuta	väestöä	enemmän.			
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Yhteenvetoa

Tämä	tutkimus	osoittaa,	että	internetillä	on	tärkeä	rooli	useimpien	maahanmuuttajien	
arjessa	ja	mediankäytössä.	Se	tarjoaa	maahanmuuttajataustaisille	ihmisille	erityisryh-
mänä	 mahdollisuuden	 maantieteelliset	 ja	 kansalliset	 rajat	 ylittävään	 arkielämään	 ja	
vaikuttaa	tällä	tavoin	ihmisten	arkeen	hyvin	merkittävällä	tavalla.	Välineiden	tasolla	
tarkasteltuna	maahanmuuttajat	eivät	suuresti	eroa	internetinkäyttäjinä	muusta	Suomes-
sa	 asuvasta	 väestöstä.	 Kuitenkin	 sisällöltään	 ja	 epäilemättä	 myös	 henkilökohtaisel-
ta	 merkitykseltään	 monien	 maahanmuuttajien	 tapa	 käyttää	 internetiä	 on	 erityinen	
suhteessa	valtaväestöön.

Internet	haastaa	ylirajaisuudessaan	median	jakeluun	liittyvät	maantieteelliset	ja	kan-
salliset	 rajoitteet.	Se	mahdollistaa	 entisen	kotimaan	median,	 uutisten	 ja	 esimerkiksi	
viihteen	ja	kulttuurin	seuraamisen	reaaliajassa.	Paitsi	varsinaisten	”internetsisältöjen”	
seuraamiselle,	se	tarjoaa	väylän	myös	entisen	kotimaan	”perinteisen	median”	käytölle	
esimerkiksi	 internetlehtien,	 -radion	 ja	 -television	 kautta.	 Internetistä	 seurataankin	
ehdottomasti	 eniten	 juuri	 oman	 aiemman	 kotimaan	 uutisia	 ja	 mediaa.	 ”Kotimaan”	
tapahtumat	saattavat	joidenkin	ihmisten	arkielämässä	olla	keskeisellä	sijalla,	ja	lisäksi	
mahdollisuus	lukea	uutisia	omalla	äidinkielellä	lienee	monille	tärkeä	syy	siihen,	miksi	
juuri	 tietyt	 internetsivustot	 ovat	 käyttäjän	 suosiossa.	 Erityisesti	 lähtömaan	 viihteen,	
musiikin	 ja	 elokuvien	 kulutukseen	 vaikuttanevat	 kielen	 lisäksi	 myös	 monet	 kult-
tuuriseen	 tuttuuteen	 sekä	 identiteettiin	 liittyvät	 tekijät.	 Vaikka	 kotoutumispolitiikan	
näkökulmasta	 vain	 lähtömaansa	 kulttuurista	 kiinnostunut	 maahanmuuttaja	 saattaa	
näyttäytyä	ongelmallisena,	voi	tutun	musiikin,	elokuvien	ja	muun	viihteen	helppo	saa-
tavuus	olla	muuttajalle	henkilökohtaisesti	hyvin	tärkeää	ja	lohdullista	uudessa	maassa.								

Vähintään	yhtä	merkittävä	on	varmasti	useille	maahanmuuttajille	internetin	tarjoama	
mahdollisuus	pitää	yllä	jatkuvaa	yhteyttä	maantieteellisesti	kaukana	asuvaan	perhee-
seen	 sekä	 ystäviin.	 Niin	 sähköposti,	 internetpuhelut,	 chatit	 kuin	 verkkoyhteisötkin	
tekevät	mahdolliseksi	pitää	kaukana	asuvat	sukulaiset	ja	ystävät	mukana	jokapäiväi-
sessä	elämässä.	Vastauksissa	esiin	nousseet	suosituimmat	internetsivut	kertovat	siitä,	
että	monille	eri	puolilta	maailmaa	saapuneille	on	tärkeää	myös	yhteydenpito	sellaiseen	
diasporiseen	 yhteisöön,	 jonka	 muodostavat	 muut	 heidän	 kanssaan	 samasta	 maasta	
lähtöisin	 olevat,	 mutta	 eri	 puolilla	 maailmaa	 elävät	 ihmiset.	 Jo	 lähtökohtaisesti	 in-
ternet	 on	 tarjonnut	 ennenäkemättömät	 mahdollisuudet	 tällaisten	 maailmanlaajuisten	
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yhteisöjen	muodostumiselle.	(Ks.	Georgiou	2006a,	69-95.)	Lisäksi	tieto	muiden	maa-
hanmuuttajina	elävien	ihmisten	kokemuksista	saattaa	olla	avuksi	oman	kokemuksen	
käsittelemisessä.	

Toinen	näkökulma	maahanmuuttajien	internetin	käyttöön	syntyy	kysymyksistä,	jotka	
koskevat	 suomalaista	 yhteiskuntaa	 ja	 sen	 toimintaa	 koskevaa	 tiedonvälitystä,	 sekä	
internetin	 roolia	 maahanmuuttajien	 kotoutumisprosessissa.	 Tämän	 tutkimuksen	 pe-
rusteella	ongelmia	on	erityisesti	siinä,	että	maahanmuuttajat	tuntevat	huonosti	heille	
suunnattua	informaatiota	sisältäviä	internetsivustoja.	Suomessa	asioista	tiedottamista	
on	jatkuvasti	siirretty	yhä	lisääntyvässä	määrin	verkkoon,	ja	useat	tutkimuksen	vas-
taajista	toteavatkin	tiedon	löytämisen	itseään	ja	suomalaista	yhteiskuntaa	koskevista	
asioista	olevan	vaikeaa.	Lisäksi	pohdittaessa	internetin	mahdollisuuksia	maahanmuut-
tajille	 suunnattuna	 tiedonvälitysväylänä,	 on	 erikseen	 huomioitava	 ne	 erityisryhmät,	
jotka	eivät	syystä	tai	toisesta	juuri	koskaan	käytä	internetiä.	Näihin	kysymyksiin	pala-
taan	vielä	raportin	loppuluvussa.
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Sanomalehdet, ilmaisjakelulehdet ja aikakauslehdet

Lehtien	lukeminen	on	suomalaisessa	kulttuurissa	arvostettua	ja	ylvästelemme	mielel-
lämme	 kansainvälisillä	 vertailututkimuksilla,	 joissa	 suomalaiset	 useilla	 mittareilla	
sijoittuvat	 kärkisijoille.	 2000-luvulle	 tultaessa	 säännöllisten	 lukijoiden	 joukko	 on	
tosin	 harventunut,	 mutta	 yhä	 edelleen	 81	 prosenttia	 suomalaisista	 lukee	 päivittäin	
sanomalehteä,	keskimäärin	puolet	lukee	useampaa	kuin	yhtä	sanomalehteä	ja	käyttää	
lehtien	lukemiseen	keskimäärin	36	minuuttia	päivässä.	Erityinen	suomalaiseen	lehti-
kulttuuriin	liittyvä	piirre	on,	että	lähes	90	prosenttia	sekä	sanomalehtien	että	yleisöai-
kakauslehtien	vuosivolyymistä	on	tilattuja	ja	kotiin	kannettuja	lehtiä.	(Sauri,	2005;	Ti-
lastokeskus	2008a.)	Tältä	pohjalta	oli	mielenkiintoista	lähteä	selvittämään	sitä,	miten	
uudessa	kieliympäristössä	taiteilevat	maahanmuuttajat	sijoittuvat	suhteessa	suomalai-
seen	lehdenlukukulttuuriin	ja	minkälaisia	uusia	piirteitä	he	siihen	tuovat.

Maahanmuuttajien	 sanomalehtien	 lukua	 tiedusteltiin	 kyselylomakkeessa	 sekä	 inter-
netin	käytön	yhteydessä	että	kysymällä	erikseen	luetun	sanomalehden	nimeä	ja	tila-
taanko	lehteä	kotiin	(liite	1.)	Kysymysten	muotoilun	haittapuolena	on	se,	että	vastaajat	
eivät	välttämättä	ole	sanomalehti-osiossa	enää	huomioineet	internetin	kautta	lukemi-
aan	lehtiä,	ja	ovat	maininneet	nimeltä	vain	paperiversioina	lukemiaan	lehtiä.	Tulok-
siin	 on	 sen	 vuoksi	 syytä	 suhtautua	 varauksella.	Aikakauslehtien	 lukua	 tiedusteltiin	
kysymällä	 luettujen	 aikakauslehtien	nimiä	 ja	 lehtien	kotiin	 tilaamista.	 Ilmaisjakelu-
lehdistä	pyydettiin	nimeämään	lehdet,	 joita	 lukee.	Lisäksi	 tiedusteltiin,	missä	 lehteä	
yleensä	luetaan.

Internet	tuo	kotimaan	lehden	lähelle

Sanomalehtien	 lukemista	 internetin	kautta	on	käsitelty	 edellä	 internetin	käyttöä	kä-
sittelevässä	luvussa.	Siinä	uutisten	ja	sähköisten	lehtien	lukemiseen	internetiä	kertoi	
käyttävänsä	 61,8	 prosenttia	 vastaajista.	 Tutkimuksemme	 aineistonhankintaan	 liit-
tyvänä	puutteena	voidaan	pitää	sitä,	että	lehtien	paperi-	ja	verkkoversioiden	lukemista	
ei	voida	suoraan	laskea	yhteen	tai	verrata	toisiinsa.	Jos	internetin	kautta	tapahtuva	leh-
denluku	otetaan	huomioon,	sanomalehtien	lukeminen	maahanmuuttajien	keskuudessa	
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on	huomattavasti	yleisempää	kuin	pelkästään	sanomalehtien	lukemista	koskevan	ylei-
sen	 kysymyksen	 perusteella	 voidaan	 päätellä.	Tästä	 saadaan	 viitteitä	 useiden	 kysy-
mysten	kautta.	Esimerkiksi	lehden	lukupaikkaa	koskevaan	kysymykseen	27	vastaajaa	
on	vastannut	lukevansa	lehteä	internetissä.	Samoin	lehden	lukua	yleisesti	koskevaan	
kysymykseen	on	usein	vastattu	ympäripyöreästi	esimerkiksi	seuraavasti:	”arabialaisia	
ja	englantilaisia	lehtiä	netistä”,	”elektroniset	lehdet”,	”yleensä	netistä”.

Valtaväestöön	 verrattuna	 maahanmuuttajat	 näyttävät	 lähes	 yhtä	 aktiivisilta	 verk-
kolehtien	 lukijoilta,	 sillä	 kaikista	 suomalaisista	 internetin	 käyttäjistä	 69	 prosenttia	
on	 ilmoittanut	 lukevansa	verkkolehtiä	(Tilastokeskus	2008).	Verkkolehtien	merkitys	
poikkeaa	valtaväestön	ja	maahanmuuttajien	keskuudessa	kuitenkin	 toisistaan.	Sano-
malehtien	tarjonta	ja	peitto	on	maassamme	erittäin	hyvä,	joten	verkkolehdet	toimivat	
monien	 suomalaisten	 keskuudessa	 edelleen	 pikemminkin	 paperilehtien	 täydentäjinä	
kuin	niiden	korvaajina,	mutta	toisin	on	maassa	asuvan	ulkomaalaisen.	Internetin	kautta	
maahanmuuttajat	näyttävät	seuraavan	ennen	kaikkea	oman	lähtömaansa	uutisia.	Verk-
kolehtien	lukemiseen	heitä	siis	innostaa	halu	seurata	entisen	kotimaan	ajankohtaisia	
tapahtumia,	 joita	 ei	 suomalaisissa	 lehdissä	 käsitellä.	 Lisäksi	 lehteä	 voidaan	 lukea	
omalla	 tai	 ainakin	 maahanmuuttajan	 suomea	 paremmin	 taitamalla	 kielellä.	 Kielen	
merkityksestä	lehden	luvun	helpottajana	kertoo	myös	se,	että	haastateltavat	mainitse-
vat	seuraavansa	internetin	kautta	Helsingin	Sanomien	englanninkielistä	versiota.	

Internetin	 kautta	 tapahtuvaa	 lehdenlukua	koskevat	 tulokset	 ovat	 hyvin	 yhteneväisiä	
muista	Pohjoismaista	saatujen	tutkimustulosten	kanssa.	Esimerkiksi	Mainsahin	(2005)	
ja	Fogtin	ja	Sandvikin	(2008)	haastattelemat	Norjassa	asuvat	maahanmuuttajat	lukevat	
norjalaisia	sanomalehtiä	painettuina	versioina	ja	kotimaidensa	lehtiä	internetin	kautta.	
He	lukevat	verkkolehtiä	ennen	kaikkea	saadakseen	tietoa	entisen	kotimaansa	asioista.	
Internetin	kautta	luettavat	lehdet	näyttävät	nykyään	korvanneen	ulkomaalaisten	lehtien	
oston.	Vielä	90-luvun	puolivälissä	Ruotsissa	tehtyjen	tutkimusten	mukaan	(Weibull	&	
Wadbring	 1998)	 ulkomaalaistaustaiset	 ruotsalaiset	 ostivat	 säännöllisesti	 ulkomaisia	
sanoma-	ja	aikakauslehtiä,	mutta	tällaisista	käytännöistä	ei	omassa	tutkimuksessamme	
ole	enää	viitteitä.	Rydinin	ja	Sjöbergin	(2008)	tutkimuksen	mukaan	internet	on	kor-
vannut	myös	aiemmin	kirjastossa	tapahtuneen	kotimaan	lehtien	luvun.
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Luettujen	lehtien	kirjo	on	laaja	

Jotain	nimeltä	mainittua	sanomalehteä	ilmoittaa	lukevansa	37,6	prosenttia	kyselyyn-
vastanneista.12	Luettuja	sanomalehtiä	mainitaan	nimeltä	29.	Useimmin	luetaan	Aamu-
lehteä	 (78	 lukijaa),	 Helsingin	 Sanomia	 (60)	 ja	 Iltalehteä	 (16).	 Muita	 suomalaisia	
vastaajien	lukemia	lehtiä	ovat	Ilta-Sanomat	(6),	Hufvudstadsbladet	(4),	Nokian	Uutiset	
ja	Helsinki	Times.	Suomalaisten	lehtien	lisäksi	mainitaan	22	ulkomaista	lehteä,	joista	
enemmistö	 eurooppalaisia:	 Aftonbladet,	 Argumenti	 i	 fakti	 (7),	 Corriera	 della	 Sera,
Dawn,	Diario	de	Sevilla,	Expressen,	Financial	Times	(2),	Postimees	(2),	Gefle Dag-
blad,	Herald	Tribune,	Liberation,	Le	Monde,	El	Mundo,	New	York	Times,	El	Norte,	El	
Pais,	La	Repubblica,	Spektr	Nedeli,	De	Standaard,	Suddeutsche,	Svenska	Dagbladet	ja	
Die	Welt.	Lisäksi	mainitaan	jalkapalloon	keskittynyt	urheilusanomalehti	Kicker.

Sanomalehtien	lukeminen	on	jonkin	verran	yleisempää	maahanmuuttajamiesten	kuin	
-naisten	keskuudessa.	Miehistä	40	prosenttia	ilmoittaa	lukevansa	lehtiä,	kun	taas	nai-
sista	lehtiä	lukee	37	prosenttia.	(Ks.	taulukko	11.)	Samansuuntaisia	tuloksia	maahan-
muuttajamiesten	ja	-naisten	välisistä	lukutottumuksista	on	saatu	esimerkiksi	Norjassa	
asuvien	 kamerunilaisten	 keskuudessa	 (Mainsah	 2005,	 48-49).	 Kaikkia	 suomalaisia	
koskevissa	tutkimuksissa	vastaavaa	eroa	ei	ole	havaittu.

Taulukko 11. Sanomalehtien lukeminen sukupuolen mukaan (N=434).

Lehtien	lukeminen	on	sitä	yleisempää	mitä	vanhemmista	henkilöistä	on	kysymys:	20-
29-vuotiaista	30,9	prosenttia	ilmoittaa	lukevansa	lehtiä,	30-39-vuotiaiden	keskuudessa	

12	 �n huomattava, että tutkimuksessa ei määritelty tarkemmin sanomalehden lukemista. Lukeminen voi siis vastaajasta riippuen tarkoittaa	�n	huomattava,	että	tutkimuksessa	ei	määritelty	tarkemmin	sanomalehden	lukemista.	Lukeminen	voi	siis	vastaajasta	riippuen	tarkoittaa	
joko	päivittäistä	tai	harvemmin	tapahtuvaa	sanomalehden	lukemista.	�simerkiksi	Wei�ull	&	Wad�rin�	(1998,	68)	huomauttavat,	että	lehteä	ei	
välttämättä	ole	tarpeen	lukea	neljä	kertaa	viikossa	saadakseen	tietoa	yhteiskunnassa	tapahtuvista	asioista.
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Vastaajan sukupuoli Lukee sanomalehtiä Ei tietoa Yhteensä

Nainen 94 163 254

(N=254) 37,0 % 63,0 % 100,0 %

Mies 72 108 180

(N=180) 40,0 % 60,0 % 100,0 %

Yhteensä 166 271 434

(N=434) 38,0 % 62 ,0 % 100,0 %



lukijoita	on	36,9	prosenttia,	40-49-vuotiaiden	keskuudessa	40,9	prosenttia	 ja	yli	50	
vuotta	täyttäneistä	43,5	lukee	lehtiä	(Ks.	Liitetaulukko	23.)	Myös	nuoret	alle	20-vuo-
tiaat	 lukevat	 paljon	 lehtiä:	 11	 vastaajaa	 25:sta	 ilmoittaa	 lukevansa	 lehtiä.	 Nuorten	
lukijoiden	 määrä	 saattaa	 selittyä	 sillä,	 että	 suurin	 osa	 nuorista	 haastateltavista	 oli	
lukiolaisia,	 joille	 sanomalehden	 lukua	 teroitetaan	kouluopetuksessa.	Myös	kaikkien	
suomalaisten	keskuudessa	lehtien	luku	on	sitä	yleisempää	mitä	vanhemmista	ikäryh-
mistä	on	kysymys.	Kaikista	25-44-vuotiaista	suomalaisista	lehtiä	lukee	yli	80	prosent-
tia	ja	yli	45-vuotiaista	jo	lähes	90	prosenttia	(Sauri	2005).

Työssäkäynti	näyttää	lisäävän	sanomalehtien	lukua	sekä	maahanmuuttajien	että	kaik-
kien	 suomalaisten	 keskuudessa.	 Työssä	 käyvistä	 maahanmuuttajista	 56,2	 prosenttia	
ilmoittaa	lukevansa	lehtiä.	Hiukan	vähemmän	lukevat	työttömät	(42,6	%)	ja	vähiten	
opiskelijat	 (29	 %).	 Samanlaiset	 erot	 näkyvät	 kaikkien	 suomalaisten	 sanomalehden	
lukua	koskevissa	 tutkimuksissa.	Eniten	 sanomalehtiä	epäsäännöllisesti	 seuraavia	on	
opiskelijoiden	ja	koululaisten	(23	%)	sekä	työttömien	(22	%)	joukossa.(Sauri	2005,	40-
41).	Sanomalehtien	lukeminen	on	keskimääräistä	yleisempää	Länsi-Euroopasta	(50	%),	
Itä-Euroopasta	(46,9	%)	ja	Afrikasta	(44,	&	%)	tulleiden	keskuudessa,	kun	taas	Keski-
Aasiasta	tulleet	näyttävät	lukevat	lehtiä	muita	vähemmän	(23,4	%)	(Liitetaulukko	24).	
Länsi-Euroopasta	ja	esimerkiksi	Virosta	tulleiden	on	muita	helpompaa	saada	Suomes-
sa	käsiinsä	entisen	kotimaan	paperilehtiä,	mikä	luultavasti	selittää	osittain	aktiivista	
lehdenlukua.	He	tulevat	myös	maista,	joissa	lehtiä	yleensäkin	luetaan	melko	paljon.	

Lehden	tilaaminen	kotiin	on	harvinaista

Päivälehti,	 paikallislehti	 tai	 muu	 vähintään	 kerran	 viikossa	 ilmestyvää	 sanomalehti	
tulee	 kotiin	 tilattuna	 joka	 neljännelle	 (25,3	 %)	 vastaajalle.	 Eniten	 lehdentilaajia	 on	
50-59-vuotiaiden	ikäryhmässä.	Heistä	41	prosentille	tulee	kotiin	vähintään	yksi	sano-
malehti.	20-50-vuotiasta	lehti	tulee	kotiin	23-25	prosentille	ja	alle	20-vuotiaista	lehti	
tulee	kotiin	16	prosentille	vastaajista	 (Ks.	 liitetaulukko	25.)	Miehet	 ja	naiset	asuvat	
yhtä	usein	talouksissa,	joihin	tulee	vähintään	yksi	sanomalehti.	(Ks.	liitetaulukko	26.)
 

Lehden	tilaaminen	kotiin	ei	automaattisesti	merkitse,	että	sitä	itse	luetaan.	Tämä	näkyy	
vastauksissa	siten,	että	vaikka	suomalainen	sanomalehti	 tulee	kotiin,	 sitä	ei	mainita	
itse	luettujen	lehtien	joukossa.	Lehtien	tilaaminen	onkin	yleisintä	sellaisten	maahan-
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muuttajien	keskuudessa,	 joilla	 on	 syntyjään	 suomalainen	puoliso	 tai	 kumppani.	Yli	
puolet	maahanmuuttajista,	 joiden	kotiin	 lehti	 tulee,	elää	parisuhteessa	valtaväestöön	
kuuluvan	suomalaisen	kanssa	(58/110).	Ei	niinkään	yllättävästi,	lehti	tulee	kotiin	myös	
sitä	useammin	mitä	kauemmin	vastaaja	on	asunut	Suomessa.	Lähes	joka	kolmas	(29,6	
%)	yli	10	vuotta	Suomessa	asunut	on	lehden	tilaaja.	(Ks.	liitetaulukko	27.)	Lehti	tulee	
keskimääräistä	useammin	kotiin	myös	paluumuuttajille	(30,3	%),	Suomeen	perhesyistä	
muuttaneille	 (34,2	 %)	 sekä	 vähintään	 ylioppilastutkinnon	 suorittaneille	 (noin	 30	 %).	
Myös	venäläiset	(35,1	%)	ja	länsieurooppalaiset	(29,2	%)	tilaavat	kotiin	lehtiä	muita	
useammin.

Vähiten	 lehtiä	 tilaavat	 Suomeen	 työn	 takia	 muuttaneet	 (10,	 5	 %,	 N=38),	 työttömät	
(16,6	 %)	 ja	 peruskoulun	 käyneet	 (17,	 4	 %).	 Suomeen	 työn	 takia	 muuttaneet	 ovat	
usein	korkeasti	 koulutettuja	 asiantuntijoita,	 joiden	 ei	 työnsä	 takia	ole	 välttämätöntä	
oppia	paikallista	kieltä.	Heidän	suomen	kielen	 taitonsa	 jää	usein	heikohkoksi,	 joten	
suomenkielisten	lehtien	tilaaminen	voi	tuntua	turhalta.	Lisäksi	pääsy	kansainvälisiin	
ja	omankielisiin	lehtiin	on	internetin	kautta	helppoa.	Alhainen	koulutus	ja	työttömyys	
taas	 selittänevät	 lehtien	 tilaamattomuutta	 maahanmuuttajien	 keskuudessa	 samaan	
tapaan	kuin	kaikkien	suomalaisten	keskuudessa,	vaikka	koulutus	 ja	 työpaikka	eivät	
automaattisesti	takaakaan	sitä,	että	lehden	tilaaminen	nähtäisiin	tarpeelliseksi,	kuten	
Erkki	Hujanen	(2007,	109)	on	suomalaisia	ei-tilaajia	tutkiessaan	todennut.	Monet	vas-
taajat	ovat	kotimaassaan	korkeasti	koulutettuja,	mutta	Suomessa	heillä	ei	työttömyyden	
tai	opiskelun	takia	välttämättä	ole	varaa	tilata	lehteä.	Nuori	 ikä	tai	sukupuoli	ei	sen	
sijaan	näytä	vähentävän	maahanmuuttajien	sanomalehtien	 tilaamista	samalla	 tavalla	
kuin	 kaikkien	 suomalaisten	 keskuudessa.	 Maahanmuuttajanaisten	 ja	 -miesten	 yhtä	
yleinen	lehtien	tilaaminen	saattaa	myös	liittyä	siihen,	että	naisilla	on	useammin	syn-
tyjään	suomalainen	puoliso	kuin	miehillä,	jolloin	lehti	tulisi	kotiin	puolison	tilaamana.

Kotiin	tilattavat	sanomalehdet	ovat	pääosin	suomalaisia,	mikä	on	ymmärrettävää	ot-
taen	huomioon	ulkomailta	tilattavien	sanomalehtien	kalleuden.	Postin	kautta	tulevat	
lehdet	ovat	perille	tullessaan	myös	auttamattomasti	vanhentuneina	eikä	kaikkia	lehtiä	
edes	ole	mahdollista	tilata	Suomeen.	Tampereen	seudulla	lehden	tilaaminen	kotiin	on	
yleisempää	 kuin	 Helsingin	 seudulla:	 Tampereella	 tilaajia	 maahanmuuttajista	 on	 26	
prosenttia	ja	Helsingissä	19,8	prosenttia.	Tampereen	seudulla	suosituin	kotiin	tilattava	
lehti	on	alueen	valtalehti	Aamulehti	(37	tilaajaa),	mutta	 jonkin	verran	tilataan	myös	
Helsingin	Sanomia	(6).	Yksittäisiä	tilaajia	on	Pirkanmaan	alueen	paikallislehdillä	eli	
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Kangasalan	Sanomilla,	Valkeakosken	Sanomilla,	Nokian	Uutisilla	ja	Ylöjärven	Sano-
milla.	 Pääkaupunkiseudulla	 useimmin	 kotiin	 tilattava	 suomalainen	 sanomalehti	 on	
Helsingin	Sanomat	 (10	 tilaajaa).	Muutama	 tilaaja	on	myös	Hufvudstadsbladetilla13.	
Ulkomaisia	sanomalehtiä	 tilataan	koteihin	paperiversioina	hyvin	harvoin.	Tällaisina	
mainitaan	pakistanilainen	Dawn,	saksalainen	Die	Zeit,	venäjänkielinen	Suomessa	il-
mestyvä	Spektr	Nedeli14	ja	venäläinen	Argumente	i	fakti.	

Syynä	lehden	tilaamattomuuteen	tuli	keskusteluissa	vastaajien	kanssa	esiin	ajanpuute.	
Erityisesti	perheelliset	vastaajat	kokivat,	että	heille	ei	 jää	 tarpeeksi	aikaa	 lehden	lu-
kuun.	Ajanpuute	saattaa	olla	maahanmuuttajien	keskuudessa	vielä	merkittävämpi	syy	
lehden	tilaamattomuuteen	kuin	muiden	suomalaisten,	koska	heikko	kielitaito	edellyt-
tää	 enemmän	 aikaa	 ja	 keskittymistä	 lukemiseen	 kuin	 syntyperäisesti	 suomea	 puhu-
villa.	Hyvä	kielitaitokaan	ei	kuitenkaan	takaa	sitä,	että	suomalainen	lehti	koettaisiin	
kiinnostavaksi.	 Esimerkiksi	 erään	 ruotsalaisnaisen	 mukaan	 Suomessa	 ilmestyvät	
ruotsinkieliset	lehdet	ovat	täynnä	paikallisuutisia,	jotka	eivät	hänen	näkökulmastaan	
ole	lainkaan	kiinnostavia.

Ilmaisjakelulehdet	jakavat	käytännön	tietoa

Ilmaisjakelulehtiä	 luettiin	 vastaajien	 keskuudessa	 paljon,	 vaikkakin	 kysymyksen	
käsite	”ilmaisjakelulehti	(mainosten	mukana	tai	kadulla	jaettava	maksuton	lehti)”	piti	
monille	vastaajille	selittää	sanallisesti.	Vastaajista	61,3	prosenttia	 ilmoitti	 lukevansa	
ilmaisjakelulehtiä.	 Luettujen	 ilmaisjakelulehtien	 kirjo	 on	 hyvin	 laaja	 sisältäen	 sekä	
kotiin	 mainosten	 mukana	 tulevia	 lehtiä	 että	 niin	 sanottuja	 noutolehtiä	 eli	 kaduilla,	
liikennevälineissä	ja	julkisilla	paikoilla	jaettavia	lehtiä.	

Tampereen	 seudun	 ilmaisjakelulehdistä	 useimmiten	 mainittiin	 Tamperelainen	 (148	
mainintaa),	 Hervannan	 Sanomat	 (44)	 ja	 Tori	 (42).	 Monet	 vastaajat	 lukivat	 näistä	
vähintään	kahta	tai	jopa	kaikkia	kolmea.	Muita	Tampereen	seudulla	mainittuja	lehtiä	
olivat	Pirkanmaan	Sanomat	(5),	Pirkkalainen	(5),	Kirkkosanomat	(2)	ja	Paikallisuu-
tiset	 (1).	 Pääkaupunkiseudun	 paikallisista	 ilmaisjakelulehdistä	 useimmin	 mainittiin	
Uutislehti	100	(66),	Vartti	(10)	ja	Helsingin	Uutiset	(7).	Yksittäisiä	mainintoja	saivat:	

1�	 �suinpaikka ei ole tiedossa 7	�suinpaikka	ei	ole	tiedossa	7	Aamulehden	ja	1	Helsingin Sanomien	tilaajalta.

1�	 Vastauksista ei aina käy ilmi, tarkoitetaanko niissä viikkosanomalehti	Vastauksista	ei	aina	käy	 ilmi,	 tarkoitetaanko	niissä	viikkosanomalehti	Spektr Nedeliä	vai	kuukausittain	 ilmestyvää	Spektriä.	�olempia	
lehtiä	oli	mahdollista	tilata	ja	myös	viikottain	ilmestyvästä	lehdestä	voidaan	käyttää	lyhyempää	nimitystä	Spektr. Spektr Nedelin	ilmestyminen	
lakkasi	maaliskuussa	2008	tutkimusaineiston	keruun	aikana.	
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Vuosaari,	Viikkouutiset,	Vantaan	Sanomat,	Uusi	Helsinki,	Alueuutiset,	Ruoholahden-
lehti,	Länsiväylä	ja	Kirkko	ja	kaupunki.	Sekä	Helsingissä	että	Tampereella	luettiin	pal-
jon	Metroa	(115).	Kelan	Sanomat	mainittiin	viisi	kertaa.	Erityisesti	maahanmuuttajien	
asioista	kirjoittavat	ilmaisjakelulehdet,	Six Degrees	ja	Spektr15	saivat	suhteellisen	vähän	
mainintoja,	Six Degrees-lehteä	ilmoitti	lukevansa	kahdeksan	ja	Spektriä	5	vastaajaa.	

Ilmaisjakelulehtien	 lukemiseen	 liittyivät	 myös	 niiden	 mukana	 tulevat	 mainokset.	
Vaikka	mainoksista	ei	 lomakekyselyssä	erikseen	kysyttykään,	62	vastaajaa	mainitsi	
ne	oma-aloitteisesti.	Mainosten	tärkeydestä	kertoo	se,	että	monet	vastaajat	myös	yk-
silöivät,	minkä	yritysten	mainoksia	lukivat.	Jos	kyseessä	olisi	markkinatutkimus,	tyy-
tyväisiä	saisivat	olla	muun	muassa	Lidl	ja	Gigantti.	

Ilmaisjakelulehtien	luku	oli	suosituinta	Itä-Euroopasta	(70,3	%),	Lähi-idästä	(69,5	%),	
Keski-Aasiasta	(68,1	%)	ja	Venäjältä	tulleiden	keskuudessa	(66,2	%).	Itä-Euroopasta	
tulleet	olivat	myös	innokkaita	varsinaisten	sanomalehtien	lukijoita,	mutta	Lähi-idästä	
ja	 Keski-Aasiasta	 tulleiden	 keskuudessa	 ilmaisjakelulehdet	 saattavat	 korvata	 erityi-
sesti	suomalaisten	sanomalehtien	lukua.	

Aiemmat	 laadulliset	 tutkimukset	 antavat	 viitteitä	 median	 merkityksestä	 kielen	 op-
pimisen	 välineenä	 ja	 akkulturaatioprosessin	 edistäjänä.	 Ilmaisjakelulehdillä	 olisi	
tämän	mukaan	merkitystä	erityisesti	maahantulon	alkuvaiheessa	(Levo-Henriksson	et	
al.	2000).	Tämä	oletus	ei	saanut	tukea	omalta	tutkimukseltamme,	sillä	ilmaisjakelu-
lehtiä	lukivat	paljon	sekä	äskettäin	Suomeen	muuttaneet	(55	%)	että	täällä	jo	yli	10	
vuotta	asuneet	 (74	%).	Lukeminen	on	 jopa	 sitä	yleisempää	mitä	kauemmin	maassa	
oli	vii-vytty.	Kielen	oppiminen	ja	ilmaisjakelulehdet	liittyvät	kuitenkin	toisiinsa,	sillä	
ilmaisjakelulehtiä	 luetaan	 todennäköisesti	 juuri	 lyhyiden	 uutisten	 ja	 helppolukuisen	
kielen	 vuoksi.	 Mainsahin	 tutkimuksessa	 tuli	 esiin,	 että	 norjalaiset	 maahanmuuttajat	
lukivat	sanomalehdistä	erityisesti	televisio-ohjelmatietoja	ja	muuta	käytännön	tietoa.	

He	 seurasivat	 paljon	 myös	 ilmoituksia	 etsiessään	 tietoa	 työpaikoista,	 asunnoista	 ja	
kulutukseen	liittyvistä	asioista	(Mainsah	2005,	49).	Tällaista	tietoa	löytyy	ilmaisjake-
lulehdistä	helposti	saatavissa	olevassa	muodossa.	Esimerkiksi	Levo-Henrikssonin	tut-
kimusryhmän	mukaan	Helsingin	Sanomien	kieli	oli	Neuvostoliiton	alueelta	 tulleille	
haastateltaville	usein	 liian	vaikeaa	 ja	 jutut	 liian	pitkiä,	kun	 taas	 ilmaiset	uutislehdet

1�	 Kuukausittain ilmestyvää	Kuukausittain	ilmestyvää	Spektriä	jaetaan	ilmaiseksi	pääkaupunkiseudulla	ja	Vaalimaata	kohti	kulkevan	valtatien	varrella	olevissa	jakelu�
pisteissä.	�uualle	maahan	lehti	leviää	tilattuna,	jolloin	tilaajat	kokevat	sen	todennäköisesti	aikakauslehtenä	(Puhelinkeskustelu	Spektr-Kustan-
nus Oy:n	hallituksen	varapuheenjohtaja	�atti	Kalliokosken	kanssa	8.7.2008).
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	Metro	ja	Uutislehti	100	pystyivät	välittämään	tapahtumat	tiiviisti	ja	ymmärrettävästi,	
riittävän	 yksinkertaisella	 kielellä.	 (Levo-Henriksson	 et	 al.	 2000,	 52).	 Ilmaisjakelu-
lehtien	 suosiosta	 maahanmuuttajataustaisten	 keskuudessa	 kertoo	 myös	Weibullin	 ja	
Wadbringin	tutkimus.	Sen	mukaan	Ruotsissa	asuvat	maahanmuuttajat	olivat	90-luvun	
lopussa	jopa	ahkerampia	ilmaisjakelulehtien	lukijoita	kuin	ruotsalaiset	(1998,	65).	

Myös	kaikkien	suomalaisten	keskuudessa	ilmaisjakelulehtien	seuraaminen	on	melko	
yleistä.	 Ainakin	 jotain	 ilmaisjakelulehteä	 seuraa	 noin	 71	 %	 kaikista	 suomalaisista	
(Sauri	 2005,	 42).16	 Selvästi	 yleisintä	 on	 perinteisten	 kotiin	 jaettavien	 ilmaisjakelu-
lehtien	lukeminen,	niitä	seuraa	säännöllisesti	kaksi	kolmesta	(68	%).	Arkisin	päivittäin	
ilmestyviä	noutosanomalehtiä,	kuten	Metro	 ja	Uutislehti	100,	 lukee	niiden	pääasial-
lisella	ilmestymisalueella	joka	kolmas	kaikista	suomalaisista.	

Naiset	lukevat	aikakauslehtiä

Noin	joka	kolmas	maahanmuuttaja	(32,5	%)	ilmoittaa	lukevansa	aikakauslehtiä,	mutta	
niiden	 tilaaminen	 kotiin	 on	 hyvin	 harvinaista.	Vain	 16,4	 prosenttia	 vastaajista	 tilaa	
kotiinsa	 vähintään	 yhtä	 aikakauslehteä.	 	 Toisin	 kuin	 sanomalehtien	 lukijoista	 aika-
kauslehtien	lukijoista	suurin	osa	on	naisia	(70	%).	

Kaikkien	suomalaisten	keskuudessa	aikakauslehtien	lukeminen,	ja	erityisesti	tilaami-
nen,	näyttäisi	olevan	aktiivisempaa	kuin	maahanmuuttajien,	 sillä	kaikista	suomalai-
sista	aikakauslehtiä	oli	vuoden	2005	tutkimuksen	mukaan	lukenut	edellisenä	päivänä	
keskimäärin	lähes	joka	toinen	(53	%).	Vähintään	kerran	kuussa	aikakauslehteä	luke-
via	oli	87	ja	vähintään	kerran	viikossa	lukevia	64	prosenttia.	Aikakauslehtiä	tilataan	
kotiin	lähes	yhtä	aktiivisesti	kuin	sanomalehtiä.	Myös	suomalaiset	naiset	lukevat	aika-
kauslehtiä	useammin	kuin	miehet,	mutta	erot	eivät	ole	yhtä	suuria	kuin	maahanmuut-
tajien	keskuudessa.	(Tilastokeskus	2007b,	317;	Sauri	2005,	4243.)

Aikakauslehtinimikkeitä	on	 tarjolla	 lukemattomia	 ja	 tämä	näkyy	myös	siinä	nimek-
keiden	kirjossa,	jota	Suomen	maahanmuuttajat	seuraavat.	Nimeltä	mainittiin	125	aika-
kauslehteä,	niistä	noin	kaksi	kolmasosaa	suomalaisia	ja	yksi	kolmasosa	ulkomaalaisia17.		

16	 �osin tieto poikkeaa merkittävästi �ilastokeskuksen ilmaislehtien lukemista koskevasta tilastosta. �en mukaan vuonna 200� ilmaislehteä	�osin	tieto	poikkeaa	merkittävästi	�ilastokeskuksen	ilmaislehtien	lukemista	koskevasta	tilastosta.	�en	mukaan	vuonna	200�	ilmaislehteä	
oli	lukenut	edellisenä	päivänä	vain	��	prosenttia	vastaajista.	(�ilastokeskus	2007)
17	 Lehden nimestä ei aina ole mahdollista päätellä onko se suomalainen vai ulkomaalainen, koska samasta lehdestä on markkinoilla useiden	Lehden	nimestä	ei	aina	ole	mahdollista	päätellä	onko	se	suomalainen	vai	ulkomaalainen,	koska	samasta	lehdestä	on	markkinoilla	useiden	
eri	maiden	painoksia	(esim.	Cosmopolitan,	Elle).	
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Lisäksi	monet	mainitsevat	ympäripyöreästi	lukevansa	esimerkiksi	naistenlehtiä,	nuorten-
lehtiä	tai	käsityö-	ja	muotilehtiä.	Eniten	luetaan	erilaisia	naistenlehtiä,	niistä	suosituim-
pia	ovat	Me	naiset	(10),	Cosmopolitan	(9)	ja	Anna	(8).	Yleisaikakauslehdistä	luetuimpia	
ovat	tutut	kaikkien	suomalaistenkin	suosikit	Seiska	(8),	Pirkka	(7)	ja	Seura	(5).	Ulkomai-
sista	aikakauslehdistä	useita	mainintoja	saavat	Economist,	National	Geographic,	News-
week	ja	Der	Spiegel.	Myös	Suomen	venäläisväestölle	suunnattu	Spektr	mainitaan	usein.	

Aikakauslehdet,	 erityisesti	 suosituimmiksi	 mainitut	 yleis-,	 naisten-	 ja	 nuortenleh-
det	 edustavat	 suurelta	 osin	viihdettä.	Se	voidaan	kokea	vapauttavana	vastavoimana	
maahanmuuttajaelämään	liittyville	ponnisteluille	ja	”faktatiedolle”.	Toisaalta	ei	pidä	
myöskään	 väheksyä	 viihteen	 välinearvoa	 kielen	 ja	 kulttuurin	 omaksumiselle,	 kuten	
Levo-Henrikssonin	tutkimusryhmä	toteaa	(2000,	57-58).
	

Lehti	luetaan	omassa	kodissa

Vaikka	 lehteä	ei	kotiin	 itse	 tilatakaan,	sitä	 luetaan	useimmiten	omassa	kodissa	(162	
mainintaa).	Myös	tämä	tieto	kertoo	siitä,	että	lehtien	lukeminen	tapahtuu	yleisesti	inter-
netissä.	Julkisista	paikoista	suosituimpia	ovat	erilaiset	liikennevälineet	(25),	kirjastot	
(24),	kahvilat	ja	ravintolat	(9)	ja	muut	yleiset	tapaamispaikat,	kuten	moskeija,	Hervan-
nan	kansainvälinen	naisten	kohtaamispaikka	Naistari	ja	Tampereen	Tyttöjen	talo	(yh-
teensä	6).	Työpaikalla	lehtiä	lukee	24	vastaajaa	ja	opiskelupaikassaan	14.	Ystävien	tai	
sukulaisten	kodit	mainitaan	lukupaikkoina	kolme	kertaa.	Keskusteluissa	tuli	esiin,	että	
haastateltavat	arvostavat	sanomalehden	saatavissa	oloa	työpaikalla	tai	oppilaitoksessa.	
Lehtitilauksen	lakkauttaminen	työpaikalle	oli	erään	haastateltavan	mielestä	merkittävä	
huononnus,	joka	vähensi	hänen	mahdollisuuksiaan	seurata	ajankohtaisia	asioita.

Haastatteluissa	 tulivat	 esiin	vastaajien	monet	yhteisölliset	 tavat	hankkia	 sanoma-	 ja	
aikakauslehtiä	 luettavakseen.	 Lehtiä	 saatiin	 muun	 muassa	 ystävien,	 sukulaisten	 ja	
naapurien	kautta.	Yksi	haastateltava	kertoi	hankkivansa	luettavaa	myös	lehtien	kier-
rätyslaatikoista.	Lehdet	ovat	myös	itse	tehneet	itseään	tunnetuksi	maahanmuuttajien	
keskuudessa,	 sillä	 esimerkiksi	 islamilainen	 seurakunta	 sai	 ilmaiseksi	 suomalaisia	
sanomalehtiä,	joita	sinne	muuten	tuskin	olisi	tilattu.	Tutkijat	saattoivat	myös	itse	to-
deta	harrastus-	 ja	kokoontumistiloissa	haastatteluja	 tehdessään,	kuinka	 lehtien	 luke-
minen	ja	aktiivinen	kierrätys	toimi	monissa	näistä	paikoista.		

71



Yhteenvetoa

Lehtien	lukemista	koskevat	tuloksemme	vastaavat	hyvin	muista	Pohjoismaista	saatuja	
tutkimustuloksia.	 Maahanmuuttajat	 käyttävät	 runsaasti	 internetiä	 entisten	 kotimai-
densa	ja	kansainvälisten	lehtien	lukemiseen.	Tarve	kotoutua	Suomeen	näkyy	kuitenkin	
siinä,	kuinka	monet	vastaajat	tarkoituksellisesti	hakeutuvat	myös	suomalaisten	lehtien	
äärelle.	Ne	ovat	jatkuvasti	helposti	saatavilla	olevaa	”oppimateriaalia”,	jonka	sivuut-
tamisesta	monet	vastaajat	tuntevat	huonoa	omaatuntoa	ja	toivovat	ainakin	tulevaisuu-
dessa	 pystyvänsä	 lukemaan	 niitä	 enemmän.	Tarve	 suomalaisten	 lehtien	 lukemiseen	
herätetään	todennäköisesti	kotouttamis-	ja	suomen	kielen	kursseilla,	joilla	sanoma-	ja	
aikakauslehtiartikkeleita	käytetään	usein	opetusmateriaalina.	Lehdet	ovat	myös	hel-
posti	saatavissa	kurssien	yhteistiloissa	ja	niiden	lukemisen	tärkeyttä	tuodaan	havainto-
jemme	mukaan	esille	myös	opetuksessa	monin	tavoin.	

Tämän	tutkimuksen	tuloksia	ei	voi	suoraan	verrata	Tilastokeskuksen	kaikkia	suoma-
laisia	 koskeviin	 lehtienlukututkimuksiin,	 koska	 kysymyksenasettelut	 poikkeava	 toi-
sistaan.	Näyttää	kuitenkin	siltä,	että	kaikkiin	suomalaisiin	verrattuna	maahanmuuttajat	
lukevat	yhtä	ahkerasti	verkkolehtiä	ja	vähemmän	paperilehtiä	kuin	muut	suomalaiset.	
He	 myös	 tilaavat	 lehteä	 kotiin	 harvemmin	 kuin	 kaikki	 suomalaiset.	 Suomessa	 hel-
posti	 saatavilla	 olevat	 sanomalehdet	 ovat	 useimmiten	 suomen	 kielellä,	 jolloin	 nii-
den	 tilaaminen	 ja	 lukeminen	 vaativat	 jo	 erityistä	 kiinnostusta	 ja	 ponnistusta.	 Tästä	
näkökulmasta	 on	 hyvin	 ymmärrettävää,	 että	 maahanmuuttajat	 hakeutuvat	 internetin	
kautta	entisen	kotimaansa	verkkolehtien	pariin.	Jos	niitä	ei	ole	tarjolla,	verkon	kautta	
on	 saatavilla	 runsaasti	 suuria	 kansainvälisiä	 lehtiä	 ja	 uutispalveluja	 suurilla	 maail-
man	kielillä,	jotka	välittävät	uutisia	maahanmuuttajien	entisistä	kotimaista	enemmän	
kuin	suomalaiset	lehdet.	On	myös	huomattava,	että	lehtien	tilaaminen	kotiin	on	hyvin	
suomalainen	ja	pohjoismainen	ilmiö.	Muissa	maailman	maissa	lehdet	yleensä	ostetaan	
irtonumeroina,	joten	harva	maahanmuuttaja	on	ennen	Suomeen	tuloaan	tottunut	hank-
kimaan	sanoma-	ja	aikakauslehtiä	suoraan	kotiin	tilaamalla.

Erityisenä	lehtiryhmänä	nousevat	esiin	ilmaisjakelulehdet,	joita	maahanmuuttajat	luke-
vat	lähes	yhtä	innokkaasti	kuin	kaikki	suomalaiset.	Niiden	lyhyet	uutiset,	runsas	ilmoi-
tussisältö	 ja	käytännön	 tieto	vastaavat	 ehkä	parhaiten	vasta	Suomeen	kotoutumassa	
olevien	 lukijoiden	 tarpeita,	mutta	 tärkeintä	 lienee	silti	 lehtien	helppo	saatavuus.	Jos	
lehti	tulee	postiluukusta	suoraan	omaan	kotiin	ilman	tilausta	tai	se	työnnetään	käteen	
kadulla	tai	rautatieasemalla,	on	todennäköistä,	että	vähemmänkin	kiinnostava	sisältö	
päätyy	ainakin	selailtavaksi	ja	pikkuhiljaa	myös	luettavaksi.	
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Radio ja musiikki

Kaikista	haastateltavistamme	70,0	prosenttia	omistaa	radion.	Päivittäin	radiota	kertoo	
kuuntelevansa	runsas	kolmannes	vastaajista	eli	158	henkilöä	(36,4	%).	Yli	viidesosa	
vastaajista	 (21,7	 %)	 ilmoittaa,	 ettei	 koskaan	 kuuntele	 radiota.	 Radiota	 kuuntelevat	
eniten	Venäjältä	saapuneet	maahanmuuttajat	(N=77),	joista	yli	puolet	(51,9	%)	ilmoit-
taa	kuuntelevansa	radiota	 joka	päivä.	Lähi-idän	maista	muuttaneista	 taas	ainoastaan	
24,1	prosenttia	(N=59)	kuuntelee	radiota	päivittäin	ja	34,5	prosenttia	ilmoittaa,	ettei	
koskaan	kuuntele	radiota.	

Yhtenä	selityksenä	tähän	eroon	voi	olla	se,	että	useat	Lähi-idän	maista	muuttaneista	
vastaajista	ovat	muslimeja	ja	monien	islaminuskoisten	elämään	musiikin	kuuntelemi-
nen	ei	kuulu.	Haastateltavien	kanssa	käydyissä	keskusteluissa	tulikin	usein	esiin	se,	
että	uskonto	rajoittaa	musiikin	kuuntelua	ja	vain	harvat	musiikinlajit	ovat	suotavia.	On	
tosin	huomionarvoista,	että	osa	haastatteluista	tehtiin	moskeijoissa,	joissa	haastatellut	
muslimit	saattavat	olla	uskonnollisempia	kuin	Suomessa	asuvat	islaminuskoiset	maa-
hanmuuttajat	keskimäärin.	

Vastaajien	kuuntelemista	radiokanavista	suosituin	on	radio	Nova,	jota	kertoo	kuunte-
levansa	yli	40	vastaajaa.	Melko	suosittuja	ovat	myös	NRJ,	Iskelmäradio	sekä	Ylen	eri	
kanavat,	joita	kaikkia	ilmoittaa	kuuntelevansa	noin	25	vastaajaa.	Yli	kaksikymmentä	
vastaajaa	 ilmoittaa	kuuntelevansa	myös	venäläisiä	 radiokanavia,	 radio	Sputnikia	 tai	
radio	Majakia.	Noin	kymmenen	vastaajaa	kertoo	kuuntelevansa	somalialaisia	kanavia.	

Radiosta	kuunnellaan	lähinnä	musiikkia	ja	uutisia,	 jotka	ovatkin	radioiden	pääasial-
lista	ohjelmatarjontaa.	Noin	40	vastauksessa	mainittiin	myös	joku	puheohjelmatyyppi,	
esimerkiksi	Päivän	peili,	kuunnelmat,	uskonnolliset	ohjelmat	ja	viihdeuutiset.	Kuten	
muitakin	suomalaisia	viestintävälineitä,	 radiota	kuunnellaan	myös	kielen	oppimisen	
vuoksi.	 Joissain	 vastauksissa	 mainitaankin,	 että	 radiota	 pidetään	 auki	 taustalla,	 jot-
ta	 sen	 avulla	opittaisiin	paremmin	 suomen	kieltä.	Kiinnostuksesta	 suomen	kieltä	 ja	
yhteiskunnallisia	asioita	kohtaan	kertoo	myös	Selkouutisten,	keskusteluohjelmien	 ja	
suomen	kurssien	 seuraaminen.	Radion	monikulttuurista	 tarjontaa	 sen	 sijaan	ei	 juuri	
kuunnella	 tai	 tunneta.	Vain	viisi	haastateltavaa	mainitsee	kuuntelevansa	esimerkiksi	

73



Yle	Mondoa,	 joka	 tarjoaa	koko	Suomessa	ympärivuorokautisesti	vieraskielisiä	 lähe-
tyksiä	 digitaalitelevision	 radiopalveluna	 ja	 on	 Helsingissä	 kuultavissa	 myös	 ULA-
taajuudella	kaapeliverkossa.	Kanavan	lähetyskielinä	ovat	englanti,	venäjä,	saksa,	rans-
ka,	espanja,	italia	ja	tanska	(Yle	Mondon	internetsivut).	Kytkentä	digitaalitelevision	
radiopalveluun	on	kuitenkin	heikentänyt	monen	vastaajan	mahdollisuutta	kuunnella	
kyseistä	kanavaa.	

Musiikki	linkkinä	aiempaan	kotimaahan

Musiikkivalinnat	 ovat	 aiemman	 tutkimuksen	mukaan	usein	yhteydessä	diasporisten	
yleisöjen	 pyrkimyksiin	 säilyttää	 yhteys	 aiempiin	 kotimaihinsa.	 Jopa	 toisen	 polven	
maahanmuuttajat,	joiden	kielelliset	ja	sosiaaliset	yhteydet	vanhempiensa	entisiin	koti-
maihin	ovat	vähäisiä,	voivat	kokea	näiden	maiden	musiikin	itselleen	läheiseksi	(Geor-
giou	2006,	96).	Sen	vuoksi	kysymyslomakkeessa	kysyttiin	myös,	minkälaista	musiik-
kia	haastateltavat	yleensä	kuuntelevat.	

Suosituimpia	musiikinlajeja	olivat	pop	ja	rock,	joiden	eri	suuntaukset	mainittiin	yh-
teensä	noin	150	vastauksessa.	Myös	klassinen	musiikki	oli	vastaajien	suosiossa.	Mu-
siikin	yhteys	kansalliseen	tai	etniseen	identiteettiin	tulee	esiin	sitä	kautta,	että	kuun-
neltava	musiikki	nimetään	166	kertaa	sen	kansallisen	 tai	etnisen	alkuperän	 tai	siinä	
käytetyn	kielen	mukaan,	esimerkiksi	“arabiankielinen	musiikki”,	“poliittinen	musiikki	
espanjaksi”,	 “hidas	 somalinkielinen	 musiikki”	 tai	 kiinalainen	 popmusiikki.	 Vaikka	
suuri	osa	vastaajista	siis	nimeääkin	kuuntelemansa	musiikin	ylikansallisten	lajityyp-
pien	mukaan,	tärkeää	näyttää	olevan	myös	musiikin	alkuperä.	Kansallisesti	nimetystä	
musiikista	eniten	kuunnellaan	suomalaista	musiikkia,	joka	mainitaan	usein	aiemman	
kotimaan	musiikin	rinnalla.	Yksi	vastaaja	esimerkiksi	kirjoitti,	että	pitää	suomenkielis-
estä	musiikista,	vaikka	ei	ymmärräkään	sanoituksista	mitään.	Musiikin	ja	kulttuurin	
yhteydestä	kertoo	myös	se,	että	monet	identifioivat	kuuntelemansa	musiikin	yksinker-
taisesti	”oman	maan	musiikiksi”.	Aiemman	kotimaan	musiikki	voivatkin	olla	saman-
lainen	”muistelun	ja	kaihon”	paikka	kuin	esimerkiksi	omankielinen	media,	jossa	voi	
ikään	kuin	elää	uudelleen	mennyttä	aika	ja	paikkaa	(Pietikäinen	2006,	231).
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Tiedonhankinta

Maahanmuuttajilla	 oletetaan	 olevan	 erityisiä	 tiedontarpeita,	 jotka	 liittyvät	 heidän	
asemaansa	yhtä	aikaa	kahden	 tai	useamman	kulttuurin	 jäsenenä.	Tämän	vuoksi	 tut-
kimukseen	liittyi	myös	osio,	jonka	tarkoituksena	oli	selvittää	maahanmuuttajien	tie-
donhankintatapoja	tähän	erityiseen	positioon	liittyen.	Avokysymyksillä	haettiin	tietoa	
niistä	välineistä	ja	kanavista,	joiden	kautta	vastaaja	hankkii	tietoa	yhtäältä	Suomeen	
liittyvistä,	 toisaalta	entiseen	kotimaahansa	liittyvistä	ja	vielä	kolmanneksi	erityisesti	
Suomen	maahanmuuttajia	koskevista	asioista.	Lisäksi	kysyttiin,	seuraako	vastaaja	jo-
tain	maahanmuuttajille	suunnattua	vähemmistömediaa.	

Tutkimusmenetelmällisesti	tiedonhankintaa	koskevat	kysymykset	olivat	tutkimuksen	
ongelmallisin	osio,	sillä	avokysymyksiin	vastaaminen	edellyttää	huomattavasti	enem-
män	 vaivannäköä	 ja	 kielitaitoa	 kuin	 vaihtoehtokysymyksiin	 vastaaminen.	 Lisäksi	
kielellisesti	vaikea	osio	oli	kyselylomakkeen	 lopussa,	 jolloin	monet	vastaajat	olivat	
luultavasti	jo	jaksamisensa	äärirajoilla.	Runsaasti	ymmärtämisvaikeuksia	herätti	muun	
muassa	 kysymysmuotoilu:	 ”Seuraatko	 jotain	 erityisesti	 Suomen	 maahanmuuttajille	
tarkoitettua	mediaa	(tiettyä	tv-ohjelmaa,	lehteä,	nettisivustoa)?	Mitä?”	Luultavasti	osin	
näistä	vaikeuksista	johtuen	melko	suuri	osa	vastaajista	jätti	tiedonhankintakysymykset	
kokonaan	vastaamatta	tai	kuittasi	ne	muutaman	sanan	ympäripyöreillä	vastauksilla.18	
Vastausten	tulkintaa	hankaloittaa	vielä	se,	että	niistä	ei	useinkaan	käy	ilmi,	mitä	vies-
tintäkanavaa	tiedonhankintaan	on	käytetty:	tarkoitetaanko	esimerkiksi	internetin	kautta	
käytettyjä	tv-	tai	lehtipalveluita	vai	esimerkiksi	satelliittikanavaa.	Usein	vastauksena	
on	myös	yleispätevästi,	että	tietoa	saadaan	”uutisista”,	jolloin	välineenä	voi	olla	mikä	
tahansa.	Vastausten	tulkinnanvaraisuudesta	johtuen	tuloksia	ei	tässä	luvussa	tiivistetä	
numeroilla	tai	prosenttiyksiköillä	vaan	esitetään	ne	pelkästään	kuvaillen.	Puutteistaan	
huolimatta	tiedonhankintaa	koskeva	osio	tuottaa	kuitenkin	myös	uutta	tietoa	sekä	tii-
vistää	aiempien	kysymysten	eri	tiedotusvälineiden	käytöstä	antamia	tuloksia.	

Kuten	 raportin	 aiemmissa	 luvuissa	 on	 todettu,	 maahanmuuttajat	 käyttävät	 runsaas-
ti	 internetiä.	 Internet	 on	 ylivoimaisesti	 tärkein	 tiedonhankintakanava,	 oli	 kyseessä	

18	 �uomeen liittyvien asioiden tiedonhankintaa koskevaan kysymykseen jätti vastaamatta 9,7 prosenttia vastaajista, entiseen kotimaahan	�uomeen	liittyvien	asioiden	tiedonhankintaa	koskevaan	kysymykseen	jätti	vastaamatta	9,7	prosenttia	vastaajista,	entiseen	kotimaahan	
liittyvien	asioiden	tiedonhankintaa	koskevaan	kysymykseen	1�	prosenttia	ja	�uomen	maahanmuuttajien	asioiden	tiedonhankintaa	koskevaan	
kysymykseen	27,�	prosenttia.	
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sitten	Suomea,	entistä	kotimaata	tai	maahanmuuttajien	asioita	koskevan	tiedon	hankinta.
Kaikista	mainituista	asioista	tietoa	hankitaan	internetin	lisäksi	televisiosta	ja	lehdistä	
sekä	henkilökohtaisten	kontaktien	kautta	ystäviltä	ja	sukulaisilta.	Radion	merkitys	tie-
donhankinnassa	ei	tutkimuksemme	mukaan	näytä	olevan	kovinkaan	merkittävä.	

Internet	on	tiedonhankinnassa	niin	sanottu	”välineiden	väline”,	sillä	sen	avulla	voidaan	
seurata	nettitelevision	ja	sanomalehtien	uutisia,	pitää	sähköpostitse	yhteyttä	ystäviin	
ja	sukulaisiin,	soittaa	puheluita	tai	surffailla	viranomaisten	sivuilla.	Internetiä	käsitte-
levässä	luvussa	on	jo	esitelty	vastaajien	useimmiten	käyttämiä	sivustoja,	joten	niihin	ei	
enää	tässä	palata	tarkemmin.	Suomea	koskevan	tiedon	hankinnassa	huomiota	kiinnit-
tää	viranomaissivustojen	määrä.	”Suomea	koskevat	asiat”	on	siis	hyvin	usein	tulkittu	
viranomaisilta,	 esimerkiksi	 ulkomaalais-,	 sosiaali-	 ja	 työvoimaviranomaisilta	 saata-
vaksi	 tiedoksi.	Poissaolollaan	sen	sijaan	loistavat	muun	muassa	sellaiset	demokrati-
aan	kuuluvat	yhteisöt	kuin	puolueet	ja	kansalaisjärjestöt.	Entistä	kotimaata	koskevien	
asioiden	selvittämiseksi	viranomaislähteitä	ei	juuri	tarvita,	vaan	internetin	kautta	tietoa	
haetaan	verkkolehdistä,	kotimaan	sivustoilta	ja	kontaktisivustojen	kautta	muilta	maan-
miehiltä.	Ainoa	viranomaislähde	kotimaata	koskevassa	tiedonhankinnassa	on	muuta-
man	yksittäismaininnan	saanut	suurlähetystö.

Kuten	aiemmissa	luvuissa	on	tullut	ilmi,	maahanmuuttajat	katsovat	sekä	Suomen	tele-
visiota	 että	 kansainvälisiä	 ja	 entisten	 kotimaidensa	 televisiokanavia.	 Niiden	 kautta	
saatava	tieto	on	hyvin	erilaista,	mikä	näkyy	myös	tässä	osiossa	annetuissa	vastauksis-
sa.	 Entistä	 kotimaata	 koskevan	 tiedon	 hankinnassa	 Suomen	 televisiolla	 ei	 ole	 juuri	
merkitystä,	vaan	tietoa	saadaan	ennen	kaikkea	kansainvälisten	satelliittikanavien	kaut-
ta.	Useimmin	mainittu	yksittäinen	kanava	on	BBC,	tosin	vastauksista	ei	aina	käy	ilmi,	
tarkoitetaanko	niissä	BBC:n	televisiokanavia	vai	internetpalvelua.	

Henkilökohtaisten	kontaktien	kautta	hankittava	tieto	ja	tiedonvälitys	jäävät	länsimai-
sessa	mediatutkimuksissa	usein	vähemmälle	huomiolle,	vaikka	niiden	merkitystä	ku-
kaan	ei	varsinaisesti	kiistäkään.		Maahanmuuttajat	ovat	kuitenkin	usein	kotoisin	kult-
tuureista,	 joissa	 suullinen	 viestintä	 (oral	 media)	 on	 virallista	 joukkoviestintää	
tärkeämpää	tai	joukkoviestintä	koetaan	epäluotettavaksi	tai	poliittisesti	värittyneeksi.	
Esimerkiksi	somalikulttuurissa	on	tavallista	että	kun	tavataan	toinen	ihminen,	hänelle	
kerrotaan	ensimmäiseksi	joku	ajankohtainen,	sukulaisia,	ystäviä	tai	mitä	tahansa	kiin-
nostavaa	asiaa	käsittelevä	uutinen.	Uutisen	kertominen	on	kuin	lahja	toiselle	ihmiselle.19	

19	 �ieto on peräisin eräältä somalialaissyntyiseltä haastateltavalta.	�ieto	on	peräisin	eräältä	somalialaissyntyiseltä	haastateltavalta.	

76



Maahanmuuttajia	koskevassa	 tutkimuksessa	on	 todettu,	että	varsinkin	akuutissa	 tie-
dontarpeessa	 maahantulon	 jälkeen	 tärkein	 apu	 löytyy	 lähipiiristä:	 sukulaisilta,	 tut-
tavilta,	 ystäviltä	 ja	 muilta	 maahanmuuttajilta.	 (esim.	 Levo-Henriksson	 et	 al.	 2000)	
Tässäkin	 tutkimuksessa	vastaajat	 tuovat	 esiin	hyvin	moninaisia	epävirallisia	 tahoja,	
joiden	kautta	he	saavat	uudessa	kotimaassa	tarvitsemaansa	tietoa.	Luonnollinen	läheltä	
löytyvä	tietolähde	Suomea	koskevissa	asioissa	ovat	oman	perheen	jäsenet:	vanhemmat	
saavat	tietoa	lastensa	ja	heidän	koulujensa	kautta,	puolisot	toinen	toisiltaan	ja	isovan-
hemmat	 lapsiltaan	 ja	 lapsenlapsiltaan.	 Suomalaissyntyinen	 puoliso	 on	 monelle	 niin	
sanottu	”kulttuurinen	tulkki”,	jonka	kautta	Suomea	koskevat	asiat	selviävät.	

Joukkoviestintää	on	mahdollista	seurata	vasta	siinä	vaiheessa	kun	kielitaito	on	hiukan	
kohentunut.	 Sitä	 ennen	 tärkein	 tiedonsaannin	 kanava	 on	 keskinäisviestintä.	 Lisäksi	
lähiympäristöstä	 löytyy	 naapureita	 ja	 ystäviä,	 työpaikoilta	 työkavereita	 ja	 kotout-
tamiskursseilta	opettajia,	joiden	avulla	asioista	voidaan	ottaa	selvää.	Monet	lomake-
kyselyjen	vastaajista	tavoitettiin	kotouttamis-	ja	kielikursseilta,	joten	heidän	luonnol-
lisia	Suomen	asioiden	 tietolähteitään	ovat	kyseiset	kurssit	 ja	niiden	opettajat.	Myös	
oma	kirkko	tai	moskeija,	nuorisotilat	sekä	monikulttuuriset	tapaamispaikat	mainitaan	
silloin	tällöin	tiedonhankintapaikkoina.	Uskonnolliset	yhteisöt	eivät	siis	ole	vain	paik-
koja,	joissa	rukoillaan	ja	puhutaan	uskonnollisista	asioista,	vaan	sosiaalisia	yhteisöjä,	
joissa	vaihdetaan	myös	käytännön	tietoa	ja	uutisia.	Myös	Tampereen	kansainvälinen	
naisten	 tapaamispaikka	on	asiakkailleen	 tärkeä	 tiedonvälityskeskus.	Kuten	aiemmin	
on	 tullut	 esiin,	 näissä	yhteisöissä	on	usein	myös	varsinaisia	 joukkoviestimiä,	 kuten	
sanomalehtiä	ja	internetin	käyttömahdollisuus.	

Myös	kotimaata	koskevaa	 tietoa	 ja	uutisia	välittyy	runsaasti	henkilökohtaisten	kon-
taktien	kautta.	Tietoa	saadaan	ennen	kaikkea	pitämällä	yhteyttä	perheeseen	ja	sukulai-
siin	entisessä	kotimaassa,	mutta	myös	muiden	Suomessa	asuvien	maahanmuuttajien	
välityksellä.	Yksittäisistä	yhteydenpitovälineistä	useimmin	mainitaan	puhelin.	Tämä	
kertoo	ehkä	siitä,	että	vaikka	vastaajat	Suomessa	käyttävät	paljon	internetiä,	entisessä	
kotimaassa	yhteydenpito	ei	sen	avulla	aina	onnistu.	Muuten	yhteydenpitoon	käytetään	
monipuolisesti	 monenlaisia	 välineitä,	 kuten	 kirjeitä,	 sähköpostia,	 Messengeriä	 ja	
Skypeä.	 Lisäksi	 tiedonvaihtoa	 entisen	 kotimaan	 asioista	 tapahtuu	 kaikkialla,	 missä	
ihmiset	 kohtaavat:	 kirkoissa	 ja	 moskeijoissa,	 kaupoissa,	 kahviloissa	 tai	 jalkapalloa	
pelatessa.	 Epäviralliset	 tiedonvälityskanavat	 näyttävät	 siis	 myös	 kotimaan	 asioita	
välitettäessä	erittäin	moninaisilta.	Muutamissa	vastauksissa	tuli	esiin	myös	tietoinen	
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poiskääntyminen	 kotimaan	 asioista.	 ”Esimerkiksi	 Somaliasta	 Suomeen	 muuttanut	
vastaaja	toteaa,	ettei	jaksa	tällä	hetkellä	seurata	kotimaan	asioita,	ja	myös	Ukrainasta	
muuttanut	mies	ilmoittaa,	että	”yrittää	olla	hakematta”	tietoa	kotimaastaan.”			

Siitä	 huolimatta,	 että	 vastauksissa	 mainitaan	 viranomaisten	 sivustoja,	 on	 myös	 ole-
massa	erityinen	joukko	maahanmuuttajia,	jota	mikään	tieto	ei	tavoita.	Merkittävä	osa	
vastaajista	 ei	 tunne	 viranomaisten	 ja	 kuntien	 Suomen	 asioista	 tiedottavia	 sivustoja,	
eikä	 varsinkaan	 maahanmuuttajille	 suunnattuja.	 Ongelma	 on	 siis	 ”tiedosta	 tiedot-
tamisessa”,	eli	vaikka	tietoa	on	saatavilla	ja	esimerkiksi	sen	monikieliseen	esittämi-
seen	on	panostettu,	sitä	ei	ole	onnistuttu	välittämään	kohderyhmälle.	Lisäksi	kaikkein	
marginalisoituneimmat	 ryhmät	 eivät	 lähtökohtaisestikaan	 pysty	 hankkimaan	 tietoa	
internetistä,	koska	sen	käyttö	edellyttää	luku	ja	kirjoitustaitoa.	Luku-	ja	kirjoitustai-
dottomien	ryhmissä	nousikin	esiin	kokemus,	että	tietoa	Suomesta	ja	maahanmuutta-
jien	asioista	ei	yksinkertaisesti	löydy.	

Vähemmistömedia	ei	tavoita	kohdettaan

Maahanmuuttajien	mediankäyttöä	koskevassa	tutkimuksessa	ja	erilaisissa	projekteissa	
huomiota	on	kiinnitetty	erityisesti	etnisten	vähemmistöjen	omaan	mediaan.		Maahan-
muuttajien	oman	median	tarvetta	on	perusteltu	sillä,	että	heidän	äänensä	ei	valtame-
diassa	pääse	 riittävästi	 esiin,	 jotta	he	voisivat	 tuntea	kuuluvansa	yhteisöön	 (Raittila	
2002,	79-80).	Minna	Suihkosen	(2003)	tutkimuksessa	suomalaisesta	vähemmistöme-
diasta	esiin	nousi	myös	oman	median	merkitys	kotoutumisen	edistäjänä.	Suihkosen	
mukaan	oma	media	kertoo	ihmisten	parhaiten	ymmärtämällä	kielellä	ja	esitystavoilla	
suomalaisesta	yhteiskunnasta	ja	sen	käytännöistä.	(2003,	55-57)

Tämän	 tutkimuksen	 mukaan	 erityisesti	 maahanmuuttajille	 suunnattua	 vähemmistö-
mediaa	ei	juuri	käytetä	tai	tunneta.	Maahanmuuttajille	suunnattua	mediaa	koskevaan	
kysymykseen	vastasi	vain	noin	joka	kolmas	haastateltavista,	heistäkin	suurin	osa	joko	
kielteisesti	(”ei”,	”ei	ole”,	”en	löydä	mistään”)	tai	hyvin	ylimalkaisesti	(”internet,	tv,	
radio”).	Useimmin	mainitut	lehtinimikkeet	olivat	Spektr	(15	mainintaa)	ja	Six Degrees	
(10).	Monitoria	kertoi	lukevansa	viisi,	television	Basaari-ohjelmaa	kolme	ja	Helsingin	
seudulla	kuultavaa	venäjänkielistä	Sputnik-radiota	kaksi	vastaajaa.	Maahanmuuttajille	
suunnatuksi	mediaksi	tulkittiin	myös	englanninkielinen	uutislehti	Helsinki	Times,	jota	
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ilmoitti	 lukevansa	 kolme	 vastaajaa.	 Yksittäisiä	 seuraajia	 oli	 myös	 Rubize-lehdellä,	
Selkouutisilla,	 Suomi-Saksa	 Yhdistysten	 Liiton	 Silta-Brücke-lehdellä	 ja	 Suomen	
Pakolaisavun	 Pakolainen	 –lehdellä.	 TV-ohjelmista	 mainittiin	 Basaarin	 lisäksi	
Mundo-projekti	sekä	yksittäiset,	nimeltä	mainitsemattomat	ohjelmat,	jotka	käsittelivät	
esi-merkiksi	turvapaikanhakijoita,	Afrikkaa,	rasismia	tai	Suomeen	tulleita	somalialai-
sia.	Yksi	vastaaja	on	seurannut	TV-Tampereen	venäjänkielisiä	uutisia.		

Myös	tämän	kysymyksen	vastauksissa	esiin	nousivat	erilaiset	internetsivustot.	Inter-
netin	maahanmuuttajamediaksi	oli	vastauksissa	tulkittu	muun	muassa	englanninkieli-
nen	 Helsingin	 Sanomat,	 suomen	 kielen	 opetussivustot,	 Suomen	 Punaisen	 Ristin	 si-
vusto	ja	jo	aiemmin	moneen	kertaan	mainitut	viranomaissivustot	(infopankki.fi,	mol.
fi).	Mielenkiintoista	 on,	 että	 vain	 yksittäiset	 vastaajat	 tulkitsivat	maahanmuuttajille	
suunnatuksi	mediaksi	internetin	avoimet	chatit,	joissa	keskustellaan	diasporisessa	ti-
lanteessa	elävien,	samasta	maasta	lähtöisin	olevien	ihmisten	kanssa.	Kuten	internetiä	
käsittelevässä	 luvussa	 todettiin,	 monet	 haastateltavat	 olivat	 mukana	 tällaisissa	 yh-
teisöissä,	mutta	 tämän	kysymyksen	yhteydessä	ne	mainittiin	vain	muutaman	kerran	
(ranska.net,	suomi.ru).

Jos	maahanmuuttajien	omaa	mediaa	kerran	pidetään	tärkeänä,	mistä	mahtaa	johtua,	että	
sitä	ei	tutkimuksemme	mukaan	juuri	seurata?	Yksi	mahdollinen	selitys	löytyy	luvun	
alussa	 selostetusta	 käsitteellisestä	 ongelmasta:	 vastaajat	 eivät	 välttämättä	 ymmärtä-
neet,	minkälaisen	median	seuraamista	kysymyksellä	tarkoitettiin.	Kuten	aiemmin	on	
todettu,	 sana	 ”maahanmuuttaja”	 oli	 monelle	 vastaajalle	 outo,	 eikä	 ehkä	 selitysyri-
tyksistä	huolimatta	aina	auennut.	Kaikki	vastaajat	eivät	myöskään	koe	tarvitsevansa	
erityisesti	maahanmuuttajille	suunnattua	mediaa	 tai	eivät	halua	 tulla	 identifioiduiksi	
erityisesti	maahanmuuttajina.	Tästä	kertoo	se,	että	kysyttäessä	maahanmuuttajia	kos-
kevan	tiedon	hankinnasta,	monet	vastasivat,	etteivät	ole	kiinnostuneita	sellaisista	asi-
oista.	Tähän	kysymykseen	palataan	vielä	tutkimuksemme	loppuluvussa.

Todennäköistä	myös	on,	että	maahanmuuttajille	suunnattua	erityismediaa	ei	yksinker-
taisesti	 tunneta.	 Suomalaiset	 maahanmuuttajayleisöt	 ovat	 toistaiseksi	 niin	 pieniä,	
että	niillä	ei	ole	mahdollisuuksia	pyörittää	julkaisutoimintaansa	puhtaasti	kaupallisin	
perustein.	 Esimerkiksi	 tämän	 tutkimuksen	 tekoaikana	 venäjänkielinen	 kaupallinen	
viikkolehti	Spektr	Nedel	 joutui	 keskeyttämään	 julkaisemisensa,	 koska	 se	 ei	 onnistu	
saavuttamaan	 odotettua	 tilaajamäärää.	 	 Samanlaisia	 vaikeuksia	 on	 ollut	 aiemmilla	
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tilaus-	tai	irtomyyntiin	perustuvilla	Suomen	ulkomaalaisille	suunnatuilla	aikakausleh-
dillä.	Järjestö-	ja	vapaaehtoispohjalla	toimivalla	medialla	taas	ei	ole	varaa	markkinoida	
julkaisujaan,	joten	ne	eivät	välttämättä	tavoita	potentiaalista	kohdeyleisöään.	Julkaisut	
ilmestyvät	usein	lyhyen	aikaa	tai	epäsäännöllisesti,	jolloin	niiden	on	vaikea	saavuttaa	
säännöllistä	seuraajakuntaa.	

Vähemmistömedian	 sisällöt	 eivät	 myöskään	 välttämättä	 puhuttele	 samalla	 tavalla	
kaikkia	maahanmuuttajia.	Äskettäin	maahan	tulleiden	tarpeet	ovat	erilaisia	kuin	useita	
vuosia	Suomessa	asuneiden	tarpeet.	Maassa	pidempään	olleille	henkilöille	vähemmis-
tömedian	käsittelemät	asiat	voivat	tuntua	toisteisilta	ja	he	haluavat	ehkä	jo	identifioitua	
enemmistöön.	Tarve	identifioitua	enemmistöön	näkyy	myös	Kaarina	Nikusen	nuoria	
maahanmuuttajia	käsittelevässä	tutkimuksessa.	Nuoret	haluavat	samastua	muihin	sa-
manikäisiin	ja	hakeutuvat	pikemminkin	kansainvälisen	viihteen	kuin	vähemmistöme-
dian	välittämien	ajankohtaisasioiden	ja	poliittisten	aiheiden	pariin.	(Nikunen	2008,	161)
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Lopuksi

Yhteenvetoa	tutkimustuloksista

Maahanmuuttajat	ovat	tämän	tutkimuksen	mukaan	yhtä	aktiivinen	ja	heterogeeninen	
mediankäyttäjäryhmä	kuin	mikä	muu	suomalainen	ryhmä	tahansa.	Heidän	joukostaan	
löytyy	 niin	 aktiivisia	 suurkuluttajia	 kuin	 lähes	 kaiken	 mediatarjonnan	 ulkopuolelle	
jääneitä	(tai	jättäytyneitä)	henkilöitä.	Samoin	kuin	kaikkia	suomalaisia	koskevissa	tut-
kimuksissa	omina	kulutusprofiileinaan	erottuvat	esimerkiksi	uusmediasuuntautuneet	
”nettinörtit”,	painettuun	sanaan	 ja	 radioon	 luottavat	perinteiset	kuluttajat,	viihdeori-
entoituneet	 ja	 faktaorientoituneet	 kuluttajat.	 Myös	 koulutuksen	 ja	 työelämässä	 mu-
kanaolon	tuomat	erot	näkyvät	median	kulutuksessa:	hyvin	koulutetut	osaavat	hankkia	
tietoa	ja	seuraavat	mediaa	monipuolisesti,	kun	taas	vähän	koulutetut	tai	kokonaan	kou-
lutuksen	ja	työelämän	ulkopuolella	olevat	jäävät	paitsioon	myös	mediatarjonnasta.	

Lähes	 kaikkia	 maahanmuuttajia	 yhdistävä	 tekijä	 on	 kiinnostus	 Suomen	 rajojen	 yli	
kurkottaviin	välineisiin	ja	mediasisältöihin.	Transnationaalin	median	avulla	maahan-
muuttajat	voivat	säilyttää	yhteytensä	aiempaan	kotimaahan,	kieleen	ja	kulttuuriin.	In-
ternetin	käyttöön	houkuttaa	erityisesti	mahdollisuus	pitää	yhteyttä	sukulaisiin	ja	ystä-
viin	esimerkiksi	sähköpostin	ja	nettipuhelimen	välityksellä,	rakentaa	linkkejä	omaan	
diasporiseen	 yhteisöön	 ja	 seurata	 aiemman	 kotimaan	 uutisia	 sähköisten	 lehtien	 ja	
uutispalvelujen	välityksellä.	Myös	satelliittitelevisiota	ja	kansainvälisiä	kanavia	maa-
hanmuuttajat	seuraavat	aktiivisemmin	kuin	Suomen	valtaväestö.	

Erot	muihin	suomalaisiin	löytyvät	ennen	kaikkea	siitä,	millaisista	mediasisällöistä	ol-
laan	kiinnostuneita.	Kun	syntyperäinen	suomalainen	lukee	valtakunnallista	tai	maakun-
nallista	 sanomalehteään,	avaa	maahanmuuttaja	 internetissä	aiemman	kotimaansa	 tai	
suuren	 kansainvälisen	 nettilehden	 etusivun.	 Televisiosta	 maahanmuuttaja	 valitsee	
todennäköisemmin	 satelliittikanavan	 tai	 kaupallisten	 kanavien	 uutisia	 ja	 elokuvia	
kuin	yleisradiokanavan	suomalaisen	viihdesarjan	tai	ajankohtaisohjelman.	Myös	vide-
oiden,	dvd:iden	ja	musiikin	valinnassa	näkyy	maahanmuuttajan	kiinnostus	globaaliin	
ja	aiemman	kotimaan	tarjontaan.	
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Connie	Carøe	Christiansen	(2003)	on	kritisoinut	näkemystä,	jonka	mukaan	lähtömaan	
median	 seuranta	 uudessa	 maassa	 vaikuttaisi	 negatiivisesti	 integraatioon.	 Sen	 sijaan	
hänen	 mukaansa	 diasporisessa	 tilanteessa	 on	 luontevaa	 luoda	 moniaineksisia	 sosi-
aalisia	 käytäntöjä	 myös	 mediaseurannassa.	 Maahanmuuttajan	 kaksoitietoisuus	 (Gil-
roy	 1993/2000)	 siitä,	 että	 hän	 on	 yhtä	 aikaa	 kotona	 ja	 pois	 kotoa,	 ”sekä	 täällä	 että	
siellä”	näkyy	siis	luonnollisesti	myös	hänen	mediankulutuksessaan.	Kysymys	lienee	
paljon	myös	kulttuurisesta	tuttuudesta,	eli	yksinkertaisesti	siitä	että	tuntuu	hyvältä	ja	
”kotoiselta”	katsoa	itselle	kulttuurisesti	ymmärrettäviä	tv-ohjelmia.	

Tässä,	kuten	monissa	muissa	Euroopan	maahanmuuttajaväestöjä	koskevissa	media-
tutkimuksissa,	 oman	 erityisen	 mediankäyttäjäryhmänsä	 muodostavat	 nuoret.	 Sekä	
maahanmuuttajanuoria	että	muita	suomalaisnuoria	yhdistää	kiinnostus	transnationaa-
leihin,	kaupallisiin	viestimiin	ja	niiden	välittämään	globaalisti	leviävään	viihteeseen.	
Internetin	 pikaviestinten	 avulla	 pidetään	 yhteyttä	 kavereihin,	 televisiosta	 seurataan	
Frendejä,	Simpsoneita	 ja	Täydellisiä	naisia	 ja	 erityisesti	nuoret	 ja	nuorehkot	naiset	
lukevat	 Cosmopolitania	 ja	 muita	 kansainvälisinä	 painoksina	 leviäviä	 naistenlehtiä.	
Tietyssä	 määrin	 tämä	 pätee	 kaikkiin	 tutkimuksen	 ikäluokkiin,	 sillä	 valtaväestöä	 ja	
maahanmuuttajakatsojia	yhdistäviä	mediasisältöjä	löytyy	juuri	tällaisista	globaaleista	
suosikkiohjelmista.

Suomalaiset	mediasisällöt	eivät	kohtaa	maahanmuuttajaa

Aiemman	kotimaan	tai	kansainvälisten	viestinten	seuraaminen	ei	 tarkoita,	että	maa-
hanmuuttajat	 hyljeksisivät	 suomalaista	 mediaa.	 Joka	 toinen	 tutkimukseen	 osallistu-
neista	katsoo	päivittäin	suomalaista	televisiota	ja	noin	joka	kolmas	lukee	ainakin	sil-
loin	 tällöin	 suomalaisia	 sanomalehtiä.	Uutisten	 seuraaminen	näyttää	olevan	monien	
maahanmuuttajien	keskuudessa	yhtä	tärkeää	kuin	muiden	suomalaisten	keskuudessa.	
Suomalaisen	median	merkitys	monien	maahanmuuttajien	arkielämässä	ei	kuitenkaan	
ole	yhtä	merkittävä	kuin	transnationaalien	viestimien.	

Suomen	uutis-	ja	viihdetarjonta	ovat	maahanmuuttajien	näkökulmasta	ehkä	liian	kan-
sallisesti	painottuneita,	eikä	mediasisällöistä	hevin	löydy	tietoa	esimerkiksi	maahan-
muuttajien	 lähtömaita	 koskevista	 asioista.	 Vaikka	 kotimaan	 uutiset	 läpäisisivätkin	
suomalaisen	uutiskynnyksen,	on	kysymys	myös	näkökulmasta.	Suomalaisen	tv-kana-
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van	tai	jopa	kansainvälisten	uutiskanavien	(CNN,	BBC)	näkökulma	maahanmuuttajan	
lähtömaan	tapahtumiin	on	varmasti	hyvin	erilainen	ja	etäinen	verrattuna	siihen,	mihin	
on	 lähtömaan	kanavien	kautta	 totuttu.	Suomalaisen	median	kansallinen	agenda	 taas	
voi	tuntua	ylirajalliselle	väestönosalle	vieraalta	ja	kapea-alaiselta,	koska	he	itse	elävät	
yhtä	aikaa	useammassa	kansallisessa	kontekstissa	–	suhteessa	aiempaan	ja	nykyiseen	
kotimaahansa	sekä	yhteydessä	sukulaisiin	 ja	ystäviin,	 jotka	voivat	asua	 jossain	kol-
mannessa	maassa.	

Mediapoliittisesti	erittäin	kiinnostava	havainto	on,	että	maahanmuuttajat	eivät	tunnis-
ta	 tarvitsevansa	erityisesti	 heille	 suunnattua	 tiedonvälitystä	 eivätkä	näytä	 seuraavan	
heille	 tarkoitettuja	 erityisohjelmia.	 Kyseiset	 ohjelmat	 ovat	 usein	 tietoisen	 ohjelma-
politiikan	tulosta	ja	sellaisinaan	informatiivisia	ja	opettavaisia.	Ne	eivät	ehkä	kosketa	
yleisön	affektiivisia	 tarpeita	samalla	 tavalla	kuin	viihde	 ja	fiktio,	kuten	Kaarina	Ni-
kunen	 (2008)	 on	 nuoria	 maahanmuuttajia	 koskevien	 vastaavien	 tutkimustulostensa	
yhteydessä	huomauttanut.	Voidaan	myös	kysyä,	ovatko	esimerkiksi	Yleisradion	moni-
kulttuurisuusohjelmat	 alun	 perinkään	 olleet	 suunnattuja	 maahanmuuttajille	 itselleen	
vai	onko	niiden	tarkoitus	pikemminkin	kertoa	maahanmuuttajista	valtaväestölle.

Median	ulkopuoliset	

Digitelevision	oli	tarkoitus	lisätä	suomalaisten	käytettävissä	olevien	televisiokanavien	
määrää	ja	sitä	kautta	parantaa	television	katselumahdollisuuksia,	mutta	maahanmuut-
tajien	 television	katseluun	vaikutus	näyttää	olleen	päinvastainen.	Vaikka	digiboksin	
omistamista	 ei	 haastattelurungossa	 suoraan	 kysyttykään,	 se	 nousi	 spontaanisti	 esiin	
useissa	haastatteluissa.	Moni	vastaaja	oli	katsonut	Suomen	televisiota	siihen	saakka	kun	
digitaaliseen	välitykseen	siirryttiin,	mutta	sen	jälkeen	boksin	hankkiminen	tuntui	turhan	
kalliilta	siitä	saatavaan	hyötyyn	verrattuna.	Digitaalisiin	lähetyksiin	siirtymisen	myötä	
katosi	 osalta	 katsojia	 myös	 mahdollisuus	 seurata	 heidän	 suosimiaan	 kansainvälisiä	
kanavia.	Pahimmillaan	digitelevisioon	siirtyminen	jätti	vastaajat	kokonaan	ilman	tele-
visiota,	jos	käytössä	ei	ole	satelliittilautasta	eikä	heillä	ole	varaa	hankkia	digiboksia.	

Kotoutumisprosessille	on	keskeistä,	että	maahan	muuttaneella	on	saatavillaan	tietoa	
uudesta	yhteiskunnasta	ja	sen	toiminnasta.	Maahanmuuttajille	asioista	tiedottamiseen	
liittyy	 kuitenkin	 tärkeitä	 erityispiirteitä	 ja	 haasteita.	 Useimmat	 suomalaiset	 virano-
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maiset	 ovat	 keskittäneet	 toiminnastaan	 tiedottamisen	 internetiin,	 ja	 maassa	 asuvilta	
odotetaan	 tämän	välineen	hallintaa.	Osa	maahanmuuttajista	näyttääkin	hyödyntävän	
tehokkaasti	 viranomaisten	 ja	 esimerkiksi	kuntien	niin	maahanmuuttajille	kuin	koko	
väestölle	 suuntaamia	 internetpalveluita.	Yhteensä	 hieman	 alle	 puolet	 haastatelluista	
kertoo	saavansa	tietoa	Suomeen	liittyvistä	asioista	internetistä.	Toisaalta	kysymyksiä	
herättää	 se,	 että	 tätä	 suurempi	 joukko	maahanmuuttajia	ei	hae	 tai	 löydä	 internetistä	
tietoa	Suomesta.	Vielä	harvempi	kertoo	löytävänsä	internetistä	tietoa	Suomessa	asu-
vien	maahanmuuttajien	asioista.	Vaikka	muutamia	varsin	hyviä	ja	monikielisiä	inter-
netsivustoja	onkin	olemassa	(esim.	infopankki.fi),	niitä	ei	kohderyhmän	keskuudessa	
juuri	tunneta.	Keskeisenä	haasteena	tämän	tutkimuksen	perusteella	näyttäytyykin	se,	
miten	tieto	”tiedon	sijainnista”	saadaan	välitettyä	maahanmuuttajille.			

Lisäksi	 uusien	 teknologioiden	 tavoittamattomiin	 jää	 pieni	 joukko	 ihmisiä,	 joille	
monet	muutkin	syrjäytymiseen	liittyvät	tekijät	näyttävät	kasaantuvan.	Digitelevision	
syrjäyttämien	 lisäksi	 omaksi	 ryhmäkseen	 erottuvat	ne	maahanmuuttajat,	 jotka	 eivät	
juuri	lainkaan	käytä	internetiä.	Tulokset	viittaavat	siihen,	että	sähköinen	tiedonvälitys	
tavoittaa	huonosti	osan	Suomeen	kotimaansa	poliittisista	syistä	saapuneista	ihmisistä	
ja	 erityisen	 heikosti	 vähän	 tai	 ei	 lainkaan	 kouluja	 käyneet	 henkilöt.	 Samat	 ihmiset	
ilmaisevat,	etteivät	löydä	mistään	tietoa	itseään	ja	uutta	kotimaataan	koskevista	asi-
oista.	Keskeisiä	 syitä	 tähän	ovat	 luku-	 ja	kirjoitustaidon	sekä	 tietoteknisten	 taitojen	
puute.	Osaltaan	asiaa	saattavat	selittää	myös	kyseisten	henkilöiden	lähtömaihin	(eri-
tyisesti	Afrikan	 ja	Keski-Aasian	maat),	 liittyvät	 kulttuuriset	 ja	 poliittiset	 syyt.	 (Vrt.	
UNCTAD	2004.)	Lisäksi	 nämä	 samat	 ihmiset	 kärsivät	 usein	 työttömyydestä,	 heillä	
on	matala	tulotaso,	eikä	heillä	sen	vuoksi	välttämättä	ole	mahdollisuutta	hankkia	ko-
teihinsa	tarvittavia	laitteita	ja	yhteyksiä.	Internetin	käyttö	kirjastoissa	ja	muissa	vaih-
toehtoisissa	 paikoissa	 taas	 on	 tämän	 tutkimuksen	 mukaan	 vähäistä.	 Kun	 internetiä	
ajatellaan	tiedotusväylänä	maahanmuuttajien	suuntaan,	onkin	tärkeää	ottaa	huomioon	
se,	että	kaikilla	ihmisillä	ei	ole	tasa-arvoista	pääsyä	verkkoon.	

Myös	tiedon	välittäminen	maahanmuuttajille	sanomalehtien	kautta	näyttää	tutkimuk-
sen	perusteella	hyvin	ongelmalliselta.	Maahanmuuttajat	lukevat	aktiivisesti	uutisia	ja	
sanomalehtiä	verkossa,	mutta	luetuksi	sanomalehdeksi	valikoituu	vain	harvoin	suoma-
lainen	verkkojulkaisu.	Suomalaisten	lehtien	tilaamattomuutta	voidaan	selittää	toden-
näköisesti	samoin	kuin	digiboksin	hankkimattomuutta:	lehtien	tilausmaksut	tuntuvat	
kalliilta	suhteessa	niistä	saatavaan	hyötyyn.	Lisäksi	suurin	osa	maahanmuuttajista	on	
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kotoisin	 maista,	 joissa	 sanomalehdet	 yleensä	 ostetaan	 irtonumeroina,	 joten	 lehden	
tilaamiseen	 ei	 ole	 aiemmin	 syntynyttä	 tottumusta.	 Lehtien	 saatavissa	 olo	 julkisissa	
tiloissa	 ja	 työpaikoilla	näyttääkin	olevan	merkittävä	houkutin	sille,	että	 suomalaisia	
sanomalehtiä	yleensä	luetaan.	Tästä	kertoo	myös	se,	että	erityisesti	ilmaisjakelulehdet	
ovat	maahanmuuttajien	suosiossa.	Niiden	sisällöllinen	kehittäminen	maahanmuutta-
javäestön	tarpeita	paremmin	palveleviksi	voisi	lähteä	esimerkiksi	lyhyiden,	selkeällä	
suomen	kielellä	kirjoitettujen	arjen	käytäntöihin	liittyvien	juttujen	lisäämisestä.		

Monet	maahanmuuttajat	ovat	kertoneet,	että	heidän	suomen	kielen	taitonsa	on	alkanut	
kehittyä	 vasta	 heidän	 päästyään	 jollain	 tavalla	 mukaan	 suomalaiseen	 työelämään.	
Näyttää	 siltä,	 että	 samanlainen	 yhteys	 on	 työssäkäynnin	 ja	 suomalaisen	 median	
seuraamisen	välillä.	Työpaikan	kahvihuoneessa	lojuvat	sanomalehdet,	liikennelaitok-
sen	bussissa	soiva	radio	ja	keskustelut	valtaväestöön	kuuluvien	työkavereiden	kanssa	
edellisen	illan	televisio-ohjelmista	näyttävän	toimivat	merkittävinä	virikkeinä	siihen,	
että	kiinnostus	suomalaisiin	viestimiin	viriää.	Työpaikat	voisivat	myös	ottaa	haasteen	
vastaan	pitämällä	huolta	siitä,	että	työntekijöiden	käytettävissä	on	monipuolisesti	eri-
laisia	viestimiä.	Vielä	ratkaisevampaa	kuitenkin	on,	että	maahanmuuttajat	yleensä	pää-
sisivät	mukaan	 työelämään	 ja	 sitä	kautta	motivoituisivat	myös	 suomalaisen	median	
seuraamiseen.	

Digitaalisiin	tv-lähetyksiin	liittyviä	ongelmia	lukuun	ottamatta	televisio	näyttää	olevan	
se	väline,	joka	parhaiten	tavoittaa	useimmat	maahanmuuttajaryhmät.	Olisikin	tärkeää,	
että	Suomen	televisio	tarjoaisi	sellaisia	sisältöjä,	jotka	myös	maahanmuuttajavähem-
mistöjen	näkökulmasta	olisivat	hyödyllisiä,	kiinnostavia	tai	viihdyttäviä.	Televisio	voi	
parhaimmillaan	 toimia	 erinomaisesti	 sekä	 maahanmuuttajien	 Suomeen	 kotouttajana	
että	valtaväestön	maahanmuuttajaväestöihin	kotouttajana.	Maahanmuuttajat	tarvitse-
vat	tietoa	uudesta	yhteiskunnasta	ja	kulttuurista	jonka	ympäröiminä	elävät.	Toisaalta	
media	 voisi	 tukea	 myös	 muiden	 suomalaisten	 kotoutumista	 välittämällä	 tietoa	 yh-
teiskunnan	uusista	jäsenistä,	näiden	kulttuurista	ja	tavoista.	Unohtaa	ei	sovi	myöskään	
viihde-,	kulttuuri-	ja	urheiluohjelmien	vaikutusta.	Mitä	monikulttuurisempana	Suomi	
niissä	näyttäytyy,	sitä	helpompi	kaikkien	yleisöryhmien	on	ymmärtää	itsensä	osaksi	
tätä	monikulttuurista	yhteiskuntaa.	
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Mediakasvatuksen	mahdollisuuksia

Tutkimuksessa	tulee	esiin,	että	kotouttamis-	ja	suomen	kielen	kursseilla	on	mahdolli-
suus	vaikuttaa	maahanmuuttajien	tulevaan	mediankäyttöön.	Sekä	kotouttamiskurssien	
opettajat	 että	 oppilaat	 pitivät	 tärkeänä,	 että	 maahanmuuttajaopiskelijat	 oppisivat	
seuraamaan	 suomalaista	 televisiota	 ja	 lukemaan	 lehtiä.	 Siihen	 myös	 kannustettiin	
kursseilla	käyttämällä	jonkin	verran	mediaa	opetuksen	tukena.	Esimerkiksi	sanoma-	ja	
aikakauslehtijuttuja	käytetään	usein	opetusmateriaalina.	Samoin	eräällä	kurssilla,	jolla	
kyselylomaketta	täytettiin,	kurssilaiset	tekivät	joka	viikko	viiden	minuutin	uutiset,	joi-
hin	kerättiin	aineistoa	suomalaisista	 lehdistä,	 televisiosta	 ja	 internetistä.	Osa	kurssi-
laisista	kertoi	käyttävänsä	internetiä	ainoastaan	kyseisellä	kurssilla	opettajan	ohjauk-
sessa,	mikä	korostaa	kyseisen	harjoituksen	tarpeellisuutta.	Myös	Norjassa	sikäläinen	
journalistiliitto	on	toteuttanut	yhdessä	Sanomalehti	koulussa-projektin	kanssa	vähem-
mistöille	 suunnatun	 Toimittajat	 kouluissa	 -projektin.	 Projektin	 tarkoitus	 oli	 lisätä	
vähemmistöihin	 kuuluvien	 nuorten	 kiinnostustaan	 sanomalehtien	 lukuun	 ja	 medi-
ankäyttöön	sekä	toimittajan	ammattia	kohtaan	(Fogt	and	Sandvik,	2008,	113).	

Becoming	more	visible	 –hankkeen	puitteissa	on	kokeiltu	2006-2007	Tampereella	 ja	
Kajaanissa	 turvapaikanhakijoille	 suunnattua	 ohjausta	 internetin	 käytössä	 ja	 muissa	
perus	 atk-taidoissa	 englannin,	 arabian,	 somalian	 ja	 farsin	 kielellä.	 Ohjaajana	 ovat	
olleet	hankkeessa	valmennetut	vertaisohjaajat,	jotka	ovat	itse	turvapaikanhakijoita	tai	
turvapaikanhakijataustaisia.	Koko	hankkeen	tavoitteena	oli	kehittää	turvapaikanhaki-
joiden	 perustaitoja,	 joihin	 kuuluvat	 myös	 tietoyhteiskuntavalmiudet.	 Lähtökohtana	
oli,	että	motivaatio	tietotekniikan	käyttöön	syntyy	parhaiten,	jos	liikkeelle	lähdetään	
omaan	elämään	liittyvistä,	käytännöllisistä	tarpeista.	Eniten	toiminnassa	mukana	olleet	
halusivat	oppia	käyttämään	sähköpostia	ja	muita	verkkopohjaisia	viestinnän	välineitä	
(Messenger,	Skype),	jotka	tekivät	mahdollisiksi	yhteydenpidon	sukulaisiin	ja	tuttaviin.	

Lisäksi	projektin	tavoitteena	oli	auttaa	ihmisiä	löytämään	verkosta	heitä	hyödyttäviä	ja	
viihdyttäviä	palveluja,	ja	ohjausta	annettiin	aina	yksilöllisesti,	asiakkaan	lähtökohdat	
ja	valmiudet	huomioiden.	Jos	asiakas	ei	esimerkiksi	koskaan	aiemmin	ollut	työsken-
nellyt	 tietokoneen	 kanssa,	 saatettiin	 ohjaus	 aloittaa	 hiiren	 käytöstä	 ja	 näppäimistö	
säätämisestä	omalle	kielelle.	Ohjausta	annettiin	mm.	Tampereen	kaupunginkirjaston	
tietotorilla	ja	toiminnan	yhteydessä	turvapaikanhakijat	ohjattiin	käyttämään	tätä	kir-
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jaston	 palvelua.	 Samalla	 kirjastot	 saivat	 puolestaan	 mallin	 palvelun	 suuntaamisesta	
vähemmistöryhmille.20	 (Turvapaikanhakijan	 tie	 tietoyhteiskuntaan	 -raportti	 2007.)

Maahanmuuttajille	 suunnattua	 mediakasvatusta	 osana	 kotouttamisprosessia	 olisi	
varaa	myös	lisätä	huomattavasti.	Tieto-	ja	viestintäteknisten	taitojen	ja	median	käytön	
opetuksen	 lisäksi	 erityisen	 tärkeää	 olisi	 tuoda	 esiin	 kansalaisten	 mahdollisuuksia	
mediasisältöjen	 tuotantoon	 ja	 kritiikkiin.	 Samoin	 kuin	 mediakasvatuksen	 yleensä,	
myös	 maahanmuuttajille	 suunnatun	 mediakasvatuksen	 tavoitteena	 pitäisi	 olla	 myös	
aktiivisen	 kansalaisuuden	 tukeminen	 ja	 ihmisten	 osallisuuden	 tunteen	 lisääminen.	
”Valtauttavan”	mediakasvatuksen	avulla	voitaisiin	kannustaa	maahanmuuttajien	osal-
lisuutta	sekä	vallitsevassa	mediakulttuurissa	että	rohkaista	heitä	tunnistamiseen	ja	il-
maisemiseen	omia	kokemuksiaan	ja	elämismaailmaansa.	Näin	voitaisiin	myös	saada	
esiin	maahanmuuttajien	piilevää	potentiaalia	hyödyttämään	osaltaan	suomalaisen	me-
dian	ja	yhteiskunnan	kehitystä.

Tutkimusmenetelmän	arviointia	

Kuten	 tutkimuksen	 alussa	 todettiin,	 maahanmuuttajien	 mediankäyttöön	 liittyvä	 tut-
kimus	 on	 Suomessa	 vasta	 alkuvaiheessa.	 Sen	 vuoksi	 tähän	 raporttiin	 on	 siroteltu	
runsaasti	tutkimusmenetelmään	liittyviä	huomioita.	Yhteenvetona	voidaan	todeta,	että	
yhdistetty	 määrällis-laadullinen	 lähestymistapamme	 on	 tuottanut	 runsaasti	 sellaista	
tietoa,	joka	olisi	jäänyt	pimentoon,	jos	vastaajia	olisi	lähestytty	pelkästään	kirjallisilla	
lomakkeilla	 ilman	 henkilökohtaista	 kontaktia	 vastaajiin.	 Sekä	 tutkimuskysymyksiin	
että	vastauksiin	liittyy	aina	runsaasti	tulkinnan	mahdollisuuksia.	Tämän	menetelmän	
etuna	on	mielestämme	ollut	se,	että	tutkijoilla	on	ollut	huomattavasti	paremmat	mah-
dollisuudet	arvioida	kriittisesti	analyysin	tuloksia	ja	tehdä	tulkintaerojen	mahdollisia	
syitä	näkyviksi,	koska	he	ovat	voineet	suoraan	havainnoida	ja	olla	mukana	lomakkeen	
täyttämistilanteissa.

Tutkimus	antaa	viitteitä	siitä,	että	maahanmuuttajat	eivät	suomalaisessa	yhteiskunnas-
sa	toimiessaan	tai	mediassa	esiintyessään	halua	tulla	huomioonotetuiksi	maahanmuut-
tajina	vaan	haluaisivat	vaikeasti	määrittyvän	maahanmuuttajien	joukon	sijaan	edustaa	
ensisijaisesti	itseään.	Monia	kyselylomakkeeseen	vastanneita	selvästikin	ärsytti,	että	
20	 Lisätietoja projektista ja vertaisohjauksessa käytettyjä materiaaleja en�lannin, ara�ian, somalian ja �arsin kielellä löytyy hankkeen verkko�	Lisätietoja	projektista	ja	vertaisohjauksessa	käytettyjä	materiaaleja	en�lannin,	ara�ian,	somalian	ja	�arsin	kielellä	löytyy	hankkeen	verkko�
sivuilta	ositteesta	http://www.�ecomin�morevisi�le.net.

87



heistä	ollaan	kiinnostuneita	ja	heitä	tutkitaan	heidän	ulkomaalaisuutensa	tai	”maahan-
muuttajuutensa”	lävitse	tai	heitä	puhutellaan	maahanmuuttajina.	Tämä	aiheutti	ristirii-
taisia	tunteita	myös	kaikille	projektin	tutkijoille.	Saadakseen	tietoa	maahanmuuttajien	
median	käytöstä,	 tutkijan	oli	 jollain	 tavoin	varmistauduttava	siitä,	että	haastateltava	
kuuluu	tutkimuksen	kohderyhmään	eli	hänet	oli	nimettävä	”maahanmuuttajaksi”.	Eri-
tyisesti	tähän	asiaan	kiinnittivät	huomiota	pitkään	Suomessa	asuneet	maahanmuutta-
jat.	Maahanmuuttajaposition	torjunta	tuli	esiin	myös	siten,	että	vastaajat	usein	jättivät	
vastaamatta	maahanmuuttajille	suunnattua	mediaa	koskevat	kysymykset	tai	vastasivat,	
etteivät	ole	kiinnostuneita	tällaisista	mediasisällöistä.	

Vaikka	kyselylomakkeessa	ei	painotettu	erityisesti	suomalaisen	median	seuraamista,	
vaan	kysymykset	koskivat	sekä	suomalaisen	että	kansainvälisen	median	seuraamista,	
vastaajilla	oli	helposti	taipumus	jättää	mainitsematta	seuraamiaan	muiden	maiden	tie-
dotusvälineitä	ja	mediasisältöjä.	Tämän	vuoksi	lomakkeita	täytettäessä	tuotiin	koroste-
tusti	esiin,	että	niihin	odotettiin	vastaukseksi	sekä	suomen-	että	muunkielisiä	julkaisuja	
ja	 ohjelmia.	 Siitä	 huolimatta	 on	 mahdollista,	 että	 pimentoon	 on	 jäänyt	 ainakin	 osa	
ulkomaisista	tiedotusvälineistä	ja	sisällöistä.	Esimerkiksi	lähtömaan	televisiosta	seu-
rattuja	 ohjelmasisältöjä	 saatiin	 tällä	 tutkimusmenetelmällä	 heikosti	 esiin.	 Vastaajat	
saattoivat	 aiempien	 kokemustensa	 nojalla	 tulkita,	 että	 suomalaiset	 tutkijat	 eivät	 ole	
yhtä	 kiinnostuneita	 heidän	 ulkomaisen	 median	 seuraamisestaan	 kuin	 suomalaisen	
median	seuraamisestaan.	Syyt	voivat	myös	olla	kielellisiä.	Ulkomaisia	julkaisujen	ja	
ohjelmien	nimiä	voi	olla	hankala	saada	kirjoitetuksi	 lomakkeeseen	ymmärrettävällä	
tavalla	 ja	nimien	kirjoitusasu	voi	vaihdella	 tai	edellyttää	nimen	 tavaamista	erikseen	
tutkijoille,	jolloin	vastaajan	on	helpompi	jättää	ne	mainitsematta.			

Muutamat	 lomakkeen	 kysymykset	 koettiin	 liian	 henkilökohtaisiksi,	 vaikka	 tutkijat	
omasta	mielestään	olivat	olleet	varovaisia	sellaisten	esittämisessä.	Tällaisina	pidettiin	
muun	muassa	kysymyksiä	etnisestä	taustasta,	maahanmuuton	syistä	tai	 tiedotusväli-
neiden	omistamisesta	ja	sijainnista	vastaajan	kotona.	Toisaalta	kysymys	voi	olla	myös	
tottumattomuudesta	olla	tutkimuksen	kohteena.	Maahanmuuttajat	 joutuvat	Suomeen	
tullessaan	 melkoisen	 lomakerumban	 ja	 ”huikean	 ja	 vaikean	 byrokratian”	 pyörityk-
seen	ja	voivat	kokea	monenlaiset	heihin	kohdistuvat	tutkimukset	osaksi	virallista	by-
rokratiaa.	 Mediatutkimus	 ei	 tutkimusalana	 myöskään	 ollut	 tuttu	 kaikille	 vastaajille.	
Tämä	saikin	erään	vastaajan	ihmettelemään,	miten	ensin	kukaan	ei	ole	osoittanut	häntä	
kohtaan	vuosiin	mitään	mielenkiintoa	ja	sitten	yhtäkkiä	joku	tulee	kyselemään	televi-
sion	katsomisesta.	
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Henkilökohtainen	 haastattelu	 olisi	 astetta	 ihmisläheisempi	 tapa	 lähestyä	 tutkimus-
joukkoa,	 jolloin	–	 tutkijan	vuorovaikutuskyvyistä	riippuen	–	olisi	mahdollista	 tuoda	
perusteellisemmin	esille	tutkimuksen	tavoitteita,	sen	mahdollista	hyötyä	haastatelta-
valle	ja	hänen	viiteryhmälleen.	Kuten	tässäkin	tutkimuksessa	on	todettu	monet	maa-
hanmuuttajat	 tulevat	 kulttuureista,	 joissa	 henkilökohtainen	 viestintä	 on	 tärkeämpää	
kuin	 mediavälitteinen	 viestintä.	 Tämä	 pätee	 todennäköisesti	 myös	 verrattaessa	 lo-
makkeen	avulla	saatavaa	tietoa	henkilökohtaisen	kontaktin	kautta	saatavaan	tietoon.	
Henkilökohtaisista	 haastatteluista	 tutkimusmenetelmänä	 saadaan	 kokemusta	 tämän	
tutkimuksen	seuraavassa	vaiheessa,	 jossa	 lähdetään	muun	muassa	selvittämään	sitä,	
miten	 maahanmuuttajaväestö	 tulkitsee	 suomalaisia	 televisio-ohjelmia	 ja	 poikkeavat	
heidän	tutkintansa	muiden	suomalaisten	tulkinnoista.
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MAAHANMUUTTAJAT JA MEDIA KYSELYLOMAKE  Liite 1.
Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto

Vaihtoehtokysymyksissä merkitse X sopivan vaihtoehdon kohdalle. 
Joskus voi olla tarpeen ruksata useampi kuin yksi vaihtoehto.

1. Taustatiedot

a.	 Ikä______vuotta

b.	Nainen_____		Mies______

c.	 Ketkä	asuvat	kanssasi	samassa	taloudessa	(puoliso	tai	muu	kumppani,	lapset,	
	 isovanhempia,	ystäviä	ym.)?	Kuinka	monta	henkeä	yhteensä?
	 __________________________________________________________________	

d.	Samassa	taloudessa	asuvien	lasten	iät?
	 0-7	v	______________
	 8-12	v	_____________
	 13-18	v	____________
	 yli	18	v	____________	

e.	Kuinka	kauan	olet	asunut	Suomessa?____________________________________

f.	 Missä	kaupunginosassa	asut?	(esim.	Kaleva,	Härmälä)______________________

g.	Miksi	olet	muuttanut	Suomeen?
	 Työn	takia______
	 Perhesyistä______	(esim.	avio-	tai	avoliitto,	perheen	yhdistäminen	tms.)
	 Kotimaan	poliittisista	syistä__________
	 Opiskelun	takia______________
	 Paluumuuttaja_______________
	 Muu	syy____________	Mikä?_____________________________________

h.	Mistä	maasta	olet	kotoisin?__________________________________________
i.	 Minkä	maan	kansalainen	olet?__________________________________________
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j.	 Mikä	on	etninen	taustasi?_____________________________________________

k.	Minkä	maalainen	on	puolisosi	tai	kumppanisi?_____________________________

l.	 Oletko	tällä	hetkellä?	
	 Työssä__________	 Työtön__________
	 Opiskelija________	 Eläkeläinen_______
	 Jokin	muu________							Mikä?______________________________

m.	Mikä	on	ylin	suorittamasi	koulutus?	
	 En	ole	käynyt	koulua_______________	
	 Peruskoulua	vastaava	koulutus________	Kuinka	monta	luokkaa?_______	
	 Ammattikoulutus_______________
	 Ylioppilastutkintoa	vastaava	koulutus_____________
	 Yliopisto	tai	korkeakoulu__________________________
	 Muu	koulutus______________	Mikä?_____________________

n.	Mikä	on	ammattisi?	(ammattinimike,	joka	parhaiten	kuvaa	työtäsi,	esim.	opettaja,		
	 siivooja,	perheenäiti	tms.)
	 __________________________________________________________________

o.	Mikä	on	äidinkielesi?_________________________________________________

p.	Mitä	muita	kieliä	käytät?	
	 Suomi__________
	 Ruotsi__________
	 Venäjä__________
	 Viro____________
	 Englanti_________
	 Arabia___________
	 Kiina____________
	 Persia____________
	 Kurdi____________
	 Somali___________
	 Vietnam__________
	 Joku	muu,	mikä_______________________
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2. Media kotona

a.	 Mitä	viestintävälineitä	on	kotonasi?	
	 Televisio______________Kuinka	monta?____	
	 Satelliittilautanen________
	 Video-	tai	dvd-laite______
	 Radio_________________
	 Internet-yhteys__________

b.	Missä	huoneessa	televisio	sijaitsee	kotonasi?______________________________

c.	Missä	huoneessa	tietokone	sijaitsee	kotonasi?_____________________________

3. Televisio

a.	 Kuinka	paljon	katsot	televisiota?	
	 Yli	3	tuntia/päivä____	
	 1-3	tuntia/päivä____
	 Alle	1	tunti	/päivä____
	 2-3	tuntia	viikossa____
	 Alle	2	tuntia	viikossa____
	 En	koskaan_______

b.	Kuinka	usein	katsot	Suomen	televisiokanavia?	
	 Joka	päivä____
	 3-4	kertaa	viikossa____
	 1-2	kertaa	viikossa____
	 2-3	kertaa	kuussa	____
	 Kerran	kuussa	tai	harvemmin____
	 En	koskaan_______

c.	 Kuinka	usein	katsot	ulkomaisia	televisiokanavia?	
	 Joka	päivä____
	 3-4	kertaa	viikossa____
	 1-2	kertaa	viikossa____
	 2-3	kertaa	kuussa	____
	 Kerran	kuussa	tai	harvemmin____
	 En	koskaan_____
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d.	Kuinka	usein	katsot	televisiota	Internetin	kautta?	
	 Joka	päivä____
	 3-4	kertaa	viikossa____
	 1-2	kertaa	viikossa____
	 2-3	kertaa	kuussa	____
	 Kerran	kuussa	tai	harvemmin____
	 En	koskaan______

e.	 Mitä	kanavia	katsot	eniten?	(Kirjoita	kanavien	nimet)
	 __________________________________________________________________
	 __________________________________________________________________

f.	 Seuraatko	entisen	kotimaasi	TV-kanavia?
	 Kyllä	__________	 En______________

g.	Millaisia	ohjelmia	yleensä	katsot?	
	 Uutiset______________________	 Ajankohtaisohjelmat___________
	 Dokumentit,	luonto-ohjelmat_____	 Tosi-tv______________________
	 Rikos-,	draama-	ym.	sarjat_______	 Elokuvat_____________________
	 Talk	show,	viihde,	visailut_______	 Urheilu______________________

h.	Mitä	ohjelmia	yleensä	katsot?	(Kirjoita	ohjelmien	nimet)
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________	
	
i.	 Kuka	päättää	mitä	kotonasi	katsotaan	televisiosta?	
	 Minä	itse____________		Puoliso_________________	Isä______________	
	 Äiti______________			Lapset__________________	Joku	muu________

j.	 Kenen	kanssa	katsot	televisiota?	
	 Yksin____________	Perheen	kanssa________________
	 Ystävien	kanssa_____________________



4. Videot ja dvd         
  
a.	 Kuinka	usein	katsot	videoita	tai	dvd:tä?
	 Joka	päivä____
	 3-4	kertaa	viikossa____
	 1-2	kertaa	viikossa____
	 2-3	kertaa	kuussa	____
	 Kerran	kuussa	tai	harvemmin____	En	koskaan____

b.	Mitä	videoita	tai	dvd:itä	mieluiten	katsot?
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________

c.	 Mistä	hankit	videoita	tai	dvd:itä?
 __________________________________________________________________

5. Internet

a.	 Kuinka	usein	käytät	internetiä?	(X	sopivan	vaihtoehdon	kohdalle.)
	 Päivittäin:	Alle	tunnin__________1-2	tuntia____3-4	tuntia____yli	4	tuntia____
	 3-4	kertaa	viikossa____
	 1-2	kertaa	viikossa____
	 2-3	kertaa	kuussa	____
	 Kerran	kuussa	tai	harvemmin____
	 En	koskaan________

b.	Mihin	tarkoitukseen	käytät	internetiä	yleensä?	(X	sopivan	vaihtoehdon	kohdalle.)
	 Yhteydenpitoon	(sähköposti,	puhelut)___________
	 Uutiset	ja	sähköisten	lehtien	lukeminen__________
	 Tiedonhaku________________________________
	 Viihde,	musiikki	ja	elokuvat___________________
	 Chattailu__________________________________
	 Pelaaminen________________________________
	 Blogit____________________________________
	 Verkkoyhteisöt	(Facebook)____________________



c.	 Millä	internetsivuilla	vierailet	useimmin?
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________

d.	Missä	käytät	internetiä?_______________________________________________

e.	 Mistä	aiheista	etsit	tietoa	internetistä?
	 __________________________________________________________________
	 __________________________________________________________________

6. Sanomalehti

a.	 Tuleeko	kotiisi	tilattuna	jokin	sanomalehti?	
	 Kyllä____		Mikä?_______________________
	 Ei_______

b.	Mitä	sanomalehtiä	luet	yleensä?
	 __________________________________________________________________

c.	 Missä	luet	sanomalehtiä?
	 __________________________________________________________________

7. Ilmaisjakelulehti (mainosten mukana tai kadulla jaettava maksuton lehti)

a.	 Mitä	ilmaisjakelulehtiä	luet	yleensä?
	 __________________________________________________________________



8. Aikakauslehti (esim. harraste-, naisten, nuorten- tms. lehti)

a.	 Mitä	aikakauslehtiä	luet	yleensä?					
	 __________________________________________________________________

b.	Tilataanko	kotiisi	aikakauslehtiä?	
	 Kyllä______________	 Minkä	nimisiä?_____________________________
	 Ei_________________

9. Radio

a.	 Kuinka	usein	kuuntelet	radiota?
	 Joka	päivä____
	 3-4	kertaa	viikossa____
	 1-2	kertaa	viikossa____
	 2-3	kertaa	kuussa	____
	 Kerran	kuussa	tai	harvemmin____
	 En	koskaan________

b.	Mitä	radiokanavia	kuuntelet?	(Kirjoita	kanavien	nimet)
	 __________________________________________________________________	
	 ________________________________________________________________
c.	 Mitä	kuuntelet	yleensä	radiosta?
	 __________________________________________________________________
	 __________________________________________________________________

10. Musiikki

a.	 Minkälaista	musiikkia	yleensä	kuuntelet?
	 __________________________________________________________________	
	 ________________________________________________________________



11. Tiedonhankinta

a.	 Mistä	hankit	tietoa	Suomeen	liittyvissä	asioissa?
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________
b.	Mistä	hankit	tietoa	kotimaahasi	liittyvissä	asioissa?
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________
	 __________________________________________________________________
c.	 Miten	hankit	tietoa	Suomessa	olevien	maahanmuuttajien	asioista?
	 __________________________________________________________________	
	 __________________________________________________________________
d.	Seuraatko	jotain	erityisesti	Suomen	maahanmuuttajille	tarkoitettua	mediaa	(tiettyä		
	 tv-ohjelmaa,	lehteä,	nettisivustoa)?	Mitä?
	 __________________________________________________________________
	 __________________________________________________________________

Kiitos	vastauksista!



Liitetaulukko 1. Vastaajien asuinpaikkakunta/kaupunginosa (N=434).

	
Liitetaulukko 2. Vastaajan kanssa samassa taloudessa asuvien määrä (N=434)

Vastaajan asuinpaikka/ Vastaajien Vastaajien       
kaupunginosa lukumäärä määrä %

Tampere/Hervanta 75 17,3 %

177 40,8 %

38 8,7 %

Helsinki 75 17,3 %

Muu pääkaupunkiseutu 46 10,3 %

Ei tietoa 23 5,3 %

Yhteensä 434 100,0 %

Muu Tampereen 
Kaupunginosa
Muu Tampereen
ympäristön paikkakunta

Vastaajan kanssa samassa Vastaajien Vastaajien       
taloudessa asuvien määrä lukumäärä määrä %

Yksin 61 14,1 %

2 henkilöä 152 35,0 %

3 henkilöä 74 17,1 %

4 henkilöä 48 11,1 %

5 henkilöä 37 8,5 %

6 henkilöä 15 3,5 %

7 henkilöä 6 1,3 %

8 henkilöä tai enemmän 5 1,1 %

Ei tietoa 36 8,3 %

Yhteensä 434 100,0 %
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Liitetaulukko 5. Vastaajien työtilanne (N=456). Vastausten	 lukumäärä	 (��6)	 on	
tässä	taulukossa	suurempi	kuin	vastaajien	määrä	(���),	koska	osa	vastaajista	on	sekä	
työssä	että	opiskelee.

 

Liitetaulukko 6. Vastaajien koulutustaso (N=434).

Vastaajien	 Vastaajien
Vastaajan työtilanne	 lukumäärä	 määrä %

Opiskelija 252 55,3 %

Työssä	 121 26,5 %

Työtön	 55 12,1 %

Eläkeläinen 22 4,8 %

Jokin muu 6 1,3 %

Yhteensä 434	 100,0 %

Vastaajien	 Vastaajien
Vastaajien Koulutustaso	 lukumäärä	 määrä %

Ei käynyt koulua 19 4,4 %

Peruskoulu 86 19,8 %

Ammatillinen koulutus	 71	 16,4 %

Ylioppilastutkinto 61 14,1 %

Yliopisto 180 41,5 %

Muu koulutus 2 0,5 %

Ei tietoa 15 3,5 %

Yhteensä 434	 100,0 %

456



Liitetaulukko 7. Television omistaminen erikokoisissa kotitalouksissa (N=434).

Liitetaulukko 8. Televisioiden omistus eri maanosista kotoisin 
olevien maahanmuuttajien kotitalouksissa (N=434)

Vastaajan kanssa
samassa taloudessa Omistaa Ei omista
asuvien määrä television televisiota Ei tietoa Yhteensä

39 21 1 61
1 henkilö     63,9 % 34,4 % 1,6 % 100,0 %

126 26 0 152
2 henkilöä 82,9 % 17,1 % 0,0 % 100,0 %

62 12 0 74
3 henkilöä 83,8 % 16,2 % 0,0 % 100,0 %

42 6 0 48
4 henkilöä 87,5 % 12,5 % 0,0 % 100,0 %

35 2 0 37
5 henkilöä 94,6 % 5,4 % 0,0 % 100,0 %

14 1 0 15
6 henkilöä 93,3 % 6,7 0,0 % 100,0 %

5 1 0 6
7 henkilöä 83,3 % 16,7 % 0,0 % 100,0 %

8 henkilöä 5 0 0 5
tai enemmän 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

30 6 0 36
Ei tietoa 83,3 % 16,7 % 0,0 % 100,0 %

358 75 1 434
Yhteensä 54,1 % 40,3 % 5,5 % 100,0 %

Maanosa, josta Omistaa	 Ei omista
vastaaja on kotoisin	 television	 televisiota	 Ei tietoa	 Yhteensä

65	 12	 0	 77
Venäjä 84,8 %	 15,6 %	 0,0 %	 100,0 %

39	 9	 0	 48
Länsi-Eurooppa 81,3 %	 18,8 %	 0,0 %	 100,0 %

50	 14	 0	 64
Itä-Eurooppa 78,1 %	 21,9 %	 0,0 %	 100,0 %

61	 4	 0	 65
Afrikka 93,8 %	 6,2 %	 0,0 %	 100,0 %

53	 5	 1	 59
Lähi-itä 89,8 % 8,5 %	 1,7 %	 100,0 %

34	 13	 0	 47
Keski-Aasia 72,3 %	 27,7 %	 0,0 %	 100,0 %

37	 12	 0	 49
Muu Aasia 75,5 %	 24,5 %	 0,0 %	 100,0 %

13	 3	 0	 16
Latinalainen Amerikka	 81,3 %	 18,8 %	 0,0 %	 100,0 %

6	 1	 0	 7
Pohjois-Amerikka	 85,7 %	 14,3 %	 0,0 %	 100,0 %

0	 1	 0	 1
Oseania 0,0 %	 100,0 %	 0,0 %	 100,0 %

0	 1	 0	 1
Ei tietoa 0,0 %	 100,0 %	 0,0 %	 100,0 %

358	 75	 1	 434
Yhteensä 82,5 %	 17,3 %	 0,2 %	 100,0 %



Liitetaulukko 9. Suomen tv-kanavien katselu suhteessa vastaajan ikään (N=434)

Liitetaulukko 10. Suomen tv-kanavien katselu suhteessa 
Suomeen muuton syyhyn (N=434)

Katsoo	 Katsoo	 Katsoo	 Katsoo 	Katsoo kerran
Vastaajan ikä	 joka	 3-4 kertaa	 1-2 kertaa	 2-3 kertaa	 kuussa tai	 Ei katso	 Ei tietoa	 Yhteensä

päivä	 vikossa	 viikossa	 kuussa	 harvemmin	 koskaan

15 - 19 vuotta 17	 1	 2	 1	 3	 0	 1	 25
68,0 %	 4,0 %	 8,0 %	 4,0 %	 12,0 %	 0,0 %	 4,0 %	 100,0 %

20 - 29 vuotta 35	 17	 20	 3	 19	 25	 4	 123
28,5 %	 13,8 %	 16,3 %	 2,4 %	 15,4 %	 20,3 %	 3,3 %	 100,0 %

30 - 39 vuotta 55	 13	 15	 3	 5	 18	 2	 111
49,5 %	 11,7 %	 13,5 %	 2,7 %	 4,5 %	 16,2 %	 1,8 %	 100,0 %

40 - 49 vuotta 58	 10	 6	 3	 1	 9	 6	 93
62,4 %	 10,8 %	 6,5 %	 3,2 %	 1,1 %	 9,7 %	 6,5 %	 100,0 %

50 - 59 vuotta 20	 5	 6	 0	 0	 7	 1	 39
51,3 % 12,8 %	 15,4 %	 0,0 %	 0,0 %	 17,9 %	 2,6 %	 100,0 %

Yli 60 vuotta 27	 0	 1	 1	 0	 3	 0	 32	
84,4 %	 0,0 %	 3,1 %	 3,1 %	 0,0 %	 9,4 % 	 0,0 %	 100,0 %

Ei tietoa 5	 1	 1	 0	 1	 3	 0	 11
45,5 %	 9,1 %	 9,1 %	 0,0 %	 9,1 %	 27,3 %	 0,0 %	 100,0 %

Yhteensä 217	 47	 51	 11	 29	 65	 14	 434
50,0 %	 10,8 %	 11,8 %	 2,5 %	 6,7 %	 15,0 %	 3,2 %	 100,0 %

Katsoo	 Katsoo	 Katsoo	 Katsoo 	Katsoo kerran
Suomeen	 joka	 3-4 kertaa	 1-2 kertaa	 2-3 kertaa	 kuussa tai	 Ei katso	 Ei tietoa	 Yhteensä
muuton syy päivä	 vikossa	 viikossa	 kuussa	 harvemmin	 koskaan

Työn takia 13	 5	 5	 0	 7	 7	 1	 38
34,2 %	 13,2 %	 13,2 %	 0,0 %	 18,4 %	 18,4 %	 2,6 %	 100,0 %

Perheen takia 89	 19	 25	 7	 12	 24	 8	 184
48,4 %	 10,3 %	 13,6 %	 3,8 %	 6,5 %	 13,0 %	 4,3 %	 100,0 %

Poliittiset syyt 75	 10	 15	 2	 4	 20	 2	 128
58,6 %	 7,8 %	 11,7 %	 1,6 %	 3,1 %	 15,6 %	 1,8 %	 100,0 %

Opiskelu 17	 5	 6	 1	 4	 8	 0	 41
41,5 %	 12,2 %	 14,6 %	 2,4 %	 9,8 %	 19,5 %	 0,0 %	 100,0 %

Paluumuuttaja	 33	 10	 3	 2	 1	 5	 2	 56
58,9 % 17,9 %	 5,4 %	 3,6 %	 1,8 %	 8,9 %	 3,6 %	 100,0 %

Muu syy 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	
100,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 % 	 0,0 %	 100,0 %

Yhteensä 217	 47	 51	 11	 29	 65	 14	 434
50,0 %	 10,8 %	 11,8 %	 2,5 %	 6,7 %	 15,0 %	 3,2 %	 100,0 %



Liitetaulukko 11. Suomen tv-kanavien katselu suhteessa 
vastaajien koulutukseen (N=434).

Liitetaulukko 12. Suomen tv-kanavien katselu suhteessa 
suomen kielen osaamiseen (N=434).

Katsoo	 Katsoo	 Katsoo	 Katsoo 	Katsoo kerran
Vastaajan	 joka	 3-4 kertaa	 1-2 kertaa	 2-3 kertaa	 kuussa tai	 Ei katso	 Ei tietoa	 Yhteensä
koulutustaso	 päivä	 vikossa	 viikossa	 kuussa	 harvemmin	 koskaan

Ei käynyt koulua	 12	 1	 2	 0	 0	 4	 0	 19
63,2 %	 5,3 %	 10,5 %	 0,0 %	 0,0 %	 21,1 %	 0,0 %	 100,0 %

Peruskoulu 52	 5	 8	 3	 3	 11	 4	 86
60,5 %	 5,8 %	 9,3 %	 3,5 %	 3,5 %	 12,8 %	 4,7 %	 100,0 %

Ammatillinen 33	 8	 13	 3	 5	 9	 0	 71
koulutus 46,5 %	 11,3 %	 18,3 %	 4,2 %	 7,0 %	 12,7 %	 0,0 %	 100,0 %

Ylioppilas- 35	 10	 4	 1	 4	 5	 2	 61
tutkinto 57,4 %	 16,4 %	 6,6 %	 1,6 %	 6,6 %	 8,2 %	 3,3 %	 100,0 %

Yliopisto 80	 20	 23	 4	 17	 31	 5	 180
44,4 % 11,1 %	 12,8 %	 2,2 %	 9,4 %	 17,2 %	 2,8 %	 100,0 %

Muu koulutus 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 2	
50,0 %	 50,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 % 	 0,0 %	 100,0 %

Ei tietoa 4	 2	 1	 0	 0	 5	 3	 15
26,7 %	 13,3 %	 6,7 %	 0,0 %	 0,0%	 33,3 %	 20,0 %	 100,0 %

Yhteensä 217	 47	 51	 11	 29	 65	 14	 434
50,0 %	 10,8 %	 11,8 %	 2,5 %	 6,7 %	 15,0 %	 3,2 %	 100,0 %

Katsoo	 Katsoo	 Katsoo	 Katsoo 	Katsoo kerran
Vastaajan	 joka	 3-4 kertaa	 1-2 kertaa	 2-3 kertaa	 kuussa tai	 Ei katso	 Ei tietoa	 Yhteensä
suomen kielen taito päivä	 vikossa	 viikossa	 kuussa	 harvemmin	 koskaan

Puhuu suomea	 190	 35	 42	 10	 26	 46	 9	 358
53,1 %	 9,8 %	 11,7 %	 2,8 %	 7,3 %	 12,8 %	 2,5 %	 100,0 %

Ei puhu suomea	 26	 12	 9	 1	 3	 19	 5	 75
34,7 %	 16,0 %	 12,0 %	 1,3 %	 4,0 %	 25,3 %	 6,7 %	 100,0 %

Ei tietoa 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
100,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 100,0 %

Yhteensä 217	 47	 51	 11	 29	 65	 14	 434
50,0 %	 10,8 %	 11,8 %	 2,5 %	 6,7 %	 15,0 %	 3,2 %	 100,0 %



Liitetaulukko 13. Aiemman kotimaan kanavien katselu eri 
maanosista tulleiden maahanmuuttajien keskuudessa (N=434)

Liitetaulukko 14. Aiemman kotimaan kanavien katselu 
suhteessa Suomessa asumisaikaan (N=434)

Katsoo 	 Ei katso
Maanosa, josta entisen	 entisen	
vastaaja on kotoisin	 kotimaan	 kotimaan	 Ei tietoa	 Yhteensä

kanavia	 kanavia
42	 30	 5	 77

Venäjä 54,5 %	 39,0 %	 6,5 %	 100,0 %
26	 22	 0	 48

Länsi-Eurooppa 54,2 %	 45,8 %	 0,0 %	 100,0 %
26	 34	 4	 64

Itä-Eurooppa 40,6 %	 53,1 %	 6,3 %	 100,0 %
35	 27	 3	 65

Afrikka 53,8 %	 41,5 %	 4,6 %	 100,0 %
48	 9	 2	 59

Lähi-itä 81,4 % 15,3 %	 3,4 %	 100,0 %
25	 20	 2	 47

Keski-Aasia 53,2 %	 42,6 %	 4,3 %	 100,0 %
25	 20	 4	 49

Muu Aasia 51,0 %	 40,8 %	 8,2 %	 100,0 %
4	 10	 2	 16

Latinalainen Amerikka	 25,0 %	 62,5 %	 12,5 %	 100,0 %
4	 2	 1	 7

Pohjois-Amerikka	 57,1 %	 28,6 %	 14,3 %	 100,0 %
0	 1	 0	 1

Oseania 0,0 %	 100,0 %	 0,0 %	 100,0 %
0	 0	 1	 1

Ei tietoa 0,0 %	 0,0 %	 100,0 %	 100,0 %
235	 175	 24	 434

Yhteensä 54,1 %	 40,3 %	 5,5 %	 100,0 %

Katsoo 	 Ei katso
Vastaajan entisen	 entisen	
Suomessa kotimaan	 kotimaan	 Ei tietoa	 Yhteensä
asumisaika kanavia	 kanavia

61	 61	 16	 138
0 - 2 vuotta 44,2 %	 44,2 %	 11,6 %	 100,0 %

73	 63	 4	 140
Yli 2 - 5 vuotta 52,1 %	 45,0 %	 2,9 %	 100,0 %

48	 22	 2	 72
Yli 5 - 10 vuotta 66,7 %	 30,6 %	 2,8 %	 100,0 %

52	 28	 1	 81
Yli 10 vuotta 64,2 %	 34,6 %	 1,2 %	 100,0 %

1	 1	 1	 3
Ei tietoa 33,3 %	 33,3 %	 33,3 %	 100,0 %

235	 175	 24	 434
Yhteensä 54,1 %	 40,3 %	 5,5 %	 100,0 %



Liitetaulukko 15. Aiemman kotimaan kanavien katselu 
suhteessa vastaajan ikään (N=434).

Liitetaulukko 16. Internetin käyttötavat sukupuolen mukaan. Kaikissa	 inter�
netin	käyttöä	koskevissa	taulukoissa	esitetyt	prosenttiosuudet	on	laskettu	kustakin	
osajoukosta	(esim.	naiset	ja	miehet)	erikseen.	�sajoukkoon	kuuluvien	vastaajien	
lukumäärä	on	ilmoitettu	kunkin	taulukon	ensimmäisessä	sarakkeessa.	

Liitetaulukko 17. Internetin käyttötavat Suomeen muuton syyn mukaan.

Katsoo 	 Ei katso
entisen	 entisen	

Vastaajan ikä kotimaan	 kotimaan	 Ei tietoa	 Yhteensä
kanavia	 kanavia

15	 10	 0	 25
15 - 19 vuotta 60,0 %	 40,0 %	 0,0 %	 100,0 %

59	 56	 8	 123
20 - 29 vuotta 48,0 %	 45,5 %	 6,5 %	 100,0 %

60	 46	 5	 111
30 - 39 vuotta 54,1 %	 41,4 %	 4,5 %	 100,0 %

53	 34	 6	 93
40 - 49 vuotta 57,0 %	 36,6 %	 6,5 %	 100,0 %

43	 25	 3	 71
Yli 50 vuotta 60,6 %	 35,2 %	 4,2 %	 100,0 %

3	 7	 1	 11
Ei tietoa 45,5 %	 36,4 %	 18,2 %	 100,0 %

110	 300	 24	 434
Yhteensä 54,1 %	 40,3 %	 5,5 %	 100,0 %

Vastaajan	 	 Uutiset,	 	 Viihde,

sukupuoli	 Yhteyden-	 verkko-	 Tiedon-	 musiikki,	 Pikaviestit	 Verkko-	 Pelaaminen	 blogitpito	 lehdet	 haku	 elokuvat	 (chat)	 yhteisöt

Nainen 162	 142	 138	 100	 60	 41	 37	 20
(N=254) 63,8 %	 55,9 %	 54,3 %	 39,4 %	 23,6 %	 16,2 %	 14,6 %	 7,9 %
Mies 132	 126	 118	 93	 67	 36	 29	 23
(N=180) 73,3 %	 70,0 %	 65,6 %	 51,7 %	 37,2 %	 20,1 %	 16,1 %	 12,8 %

Internetin käyttötapa

Suomeen	 	 Uutiset,	 	 Viihde,
muuton syy	 Yhteyden-	 verkko-	 Tiedon-	 musiikki,	 Pikaviestit	 Verkko-	 Pelaaminen	 blogit

pito	 lehdet	 haku	 elokuvat	 (chat)	 yhteisöt
Työn takia 33	 29	 27	 24	 19	 10	 5	 7
(N=38) 86,8 %	 76,3 %	 71,1 %	 63,2 %	 50,0 %	 26,3 %	 13,2 %	 18,4 %
Perhesyyt 144	 129	 124	 86	 57	 40	 35	 18
(N=184) 78,3 %	 70,1 %	 67,4 %	 46,7 %	 31,0 %	 21,9 %	 19,0 %	 9,8 %
Poliittiset syyt 59	 64	 58	 43	 29	 8	 13	 3
(N=128) 46,1 %	 50,0 %	 45,3 %	 33,6 %	 22,7 %	 6,3 %	 10,2 %	 2,3 %
Opiskelun takia	 38	 31	 33	 29	 18	 12	 4	 6
(N=41) 92,7 %	 75,6 %	 80,5 %	 70,7 %	 43,9 %	 29,3 %	 9,8 %	 14,6 %
Paluumuuttaja	 33	 29	 24	 18	 7	 8	 9	 10
(N=56) 58,9 %	 51,8 %	 42,9	 32,1 %	 12,5	 14,5 %	 16,1 %	 17,9 %

Internetin käyttötapa



Liitetaulukko 18. Internetin käyttötavat ikäryhmittäin.

Liitetaulukko 19. Internetin käyttötavat lähtömaan maanosan mukaan. 

Uutiset,	 	 Viihde,
Vastaajan ikä	 Yhteyden-	 verkko-	 Tiedon-	 musiikki,	 Pikaviestit	 Verkko-	 Pelaaminen	 blogit

pito	 lehdet	 haku	 elokuvat	 (chat)	 yhteisöt

15 - 19 vuotta 16	 7	 16	 21	 14	 6	 7	 3
(N=25) 64,0 %	 28,0 %	 64,0 %	 84,0 %	 56,0 %	 24,0 %	 28,0 %	 12,0 %
20 - 29 vuotta 96	 88	 88	 79	 53	 35	 27	 17
(N=123) 78,0 %	 71,5 %	 71,5 %	 64,2 %	 43,1 %	 28,5 %	 22,0 %	 13,8 %
30 - 39 vuotta 86	 79	 78	 51	 37	 26	 13	 10
(N=111)	 77,5 %	 71,2 %	 70,3 %	 45,9 %	 33,3 %	 23,4 %	 11,7 %	 9,0 %
40 - 49 vuotta 63	 60	 48	 26	 19	 6	 10	 6
(N=93) 68,7 %	 64,5 %	 51,6 %	 28,0 %	 20,4 %	 6,5 %	 10,8 %	 6,5 %
50 - 59 vuotta 17	 19	 16	 8	 2	 3	 7	 6
(N=39) 43,6 % 48,7 %	 41,0 %	 20,5 %	 5,1 %	 8,1 %	 17,9 %	 15,4 %
Yli 60 vuotta 9	 10	 3	 5	 0	 0	 0	 1	
(N=32) 28,1 %	 31,3 %	 9,4 %	 15,6 %	 0,0 %	 0,0 % 	 0,0 %	 3,1 %

Internetin käyttötapa

Maanosa, josta Yhteyden- Uutiset, Tiedon Viihde,      

vastaaja on kotoisin pito verkko- haku musiikki, pikaviestit Verkko- Pelaa- blogit
lehdet  elokuvat (chat) yhteisöt minen

Venäjä 46 43 38 26 11 11 10 5
(N=77)     59,7 % 55,8 % 49,4 % 33,8 % 14,3 % 14,3 % 13,0 % 6,5 %
Länsi-Eurooppa 45 39 39 27 22 17 5 9
(N=48) 93,8 % 81,3 % 81,3 % 56,3 % 45,8 % 35,4 % 10,4 % 18,8 %
Itä-Eurooppa 57 52 46 30 18 13 12 11
(N=64) 89,1 % 81,3 % 71,9 % 46,9 % 28,1 % 23,3 % 18,8 % 17,2 %
Afrikka 41 39 39 19 18 12 9 4
(N=65) 63,1 % 60,0 % 60,0 % 29,2 % 27,7 % 18,5 % 13,8 % 6,2 %
Lähi-itä 29 27 30 27 17 3 4 0
(N=59) 47,5 %  45,8 % 50,8 % 45,8 % 28,8 % 5,1 % 6,8 % 0,0 %
Keski-Aasia 18 18 17 16 8 3 5 1
(N=47) 38,3 % 38,3 % 36,2 % 34,0 % 17,0 % 6,4 % 10,6 % 2,1 %
Muu Aasia 38 32 30 34 22 11 12 7
(N=49) 77,6 % 65,3 % 61,2 % 69,4 % 44,9 % 22,4 % 24,5 % 14,3 %
Latinalainen 12 12 9 9 7 5 6 2
Amerikka  (N=16)
Pohjois- 7 5 6 4 3 2 3 3
Amerikka  (N=7)
Oseania 1 0 1 1 1 0 0 1
(N=1)

Internetin käyttötapa



Liitetaulukko 20. Internetin käyttötavat koulutusasteen mukaan.

Liitetaulukko 21. Internetin käyttö työssä olevien, työttömien, opiskelijoiden ja 
eläkeläisten osajoukoissa.

Liitetaulukko 22. Internetin käyttö Suomessa asumisajan mukaan.

Vastaajan
Uutiset,	 	 Viihde,

koulutustausta
	 Yhteyden-	 verkko-	 Tiedon-	 musiikki,	 Pikaviestit	 Verkko-	 Pelaaminen	 blogitpito	 lehdet	 haku	 elokuvat	 (chat)	 yhteisöt

Ei käynyt koulua	 2	 4	 3	 4	 3	 1	 1	 0
(N=19) 10,5 %	 21,1 %	 15,8 %	 21,1 %	 15,8 %	 5,3 %	 5,3 %	 0,0 %
Peruskoulu 42	 33	 41	 47	 21	 8	 14	 4
(N=86) 48,8 %	 38,4 %	 47,7 %	 54,7 %	 24,4 %	 9,3 %	 16,3 %	 4,7 %

Ammatillinen 45	 42	 37	 34	 21	 8	 17	 7
koulutus (N=71)	 63,4 %	 59,2 %	 52,1 %	 47,9 %	 29,6 %	 11,4 %	 23,9 %	 9,9 %
Ylioppilastutkinto	 44	 33	 37	 24	 14	 9	 8	 1
(N=61) 72,1 %	 54,1 %	 60,7 %	 39,3 %	 23,0 %	 14,8 %	 13,1 %	 1,6 %
Yliopisto 150	 146	 131	 77	 61	 49	 23	 28
(N=180) 83,3 %	 81,1 %	 72,8 %	 42,8 %	 33,9 %	 27,4 %	 12,8 %	 15,6 %

Internetin käyttötapa

Työssä/työtön
opiskelija/

	 	 Uutiset,	 	 Viihde,

eläkeläinen/ muu
	 Yhteyden-	 verkko-	 Tiedon-	 musiikki,	 Pikaviestit	 Verkko-	 Pelaaminen	 blogit

pito	 lehdet	 haku	 elokuvat	 (chat)	 yhteisöt

Työssä	 108	 102	 98	 58	 45	 41	 17	 18
(N=121) 59,3 %	 84,3 %	 81,0 %	 47,9 %	 37,2 %	 33,9 %	 14,0 %	 14,9 %
Työtön	 33	 32	 26	 17	 6	 5	 7	 6
(N=55) 60,0 %	 58,2 %	 47,3 %	 30,9 %	 10,9 %	 9,1 %	 12,7 %	 10,9 %
Opiskelija 166	 146	 141	 125	 82	 41	 43	 22
(N=252) 65,9 %	 57,9 %	 56,0 %	 49,6 %	 32,5 %	 16,4 %	 17,1 %	 8,7 %
Eläkeläinen 5	 5	 3	 3	 1	 0	 0	 0
(N=22) 22,7 %	 22,7 %	 13,6 %	 13,6 %	 9,8 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %
Muu tila 4	 4	 5	 2	 3	 1	 0	 0
(N=6) 	 	 	 	

Internetin käyttötapa

Uutiset,	 	 Viihde,
Vastaajan ikä	 Yhteyden-	 verkko-	 Tiedon-	 musiikki,	 Pikaviestit	 Verkko-	 Pelaaminen	 blogit

pito	 lehdet	 haku	 elokuvat	 (chat)	 yhteisöt
0 - 2 vuotta 94	 87	 79	 60	 44	 26	 27	 18
(N=138) 68,1 %	 63,0 %	 57,2 %	 43,5 %	 31,9 %	 19,1 %	 19,6 %	 13,0 %
Yli 2 - 5 vuotta	 93	 79	 75	 75	 50	 25	 23	 15
(N=140) 66,4 %	 56,4 %	 53,6 %	 53,6 %	 35,7 %	 17,9 %	 16,4 %	 10,7 %
Yli 5 - 10 vuotta	 50	 45	 47	 37	 18	 14	 9	 6
(N=72) 69,4 %	 62,5 %	 65,3 %	 51,4 %	 25,0 %	 19,4 %	 12,5 %	 8,3 %
Yli 10 - 20 vuotta	 51	 53	 49	 21	 15	 12	 7	 3
(N=77) 66,2 %	 68,8 %	 63,6 %	 27,3 %	 19,5 %	 15,6 %	 9,1 %	 3,9 %
Yli 20 vuotta 4	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 1
(N=4)

Internetin käyttötapa



Liitetaulukko 23. Sanomalehtien luku ikäryhmittäin (N=434)

Liitetaulukko 24. Lehtien lukeminen lähtömaan maanosan mukaan (N=434)

Lukee	 	
Helsingin	 Lukee	 Lukee

Vastaajan ikä Sanomia	 Aamulehteä	 muuta lehteä 	 Yhteensä

2	 7	 2	 25
15 - 19 vuotta 8,0 %	 28,0 %	 8,0 %	 100,0 %

10	 20	 8	 123
20 - 29 vuotta 8,1 %	 16,3 %	 6,5 %	 100,0 %

11	 20	 10	 111
30 - 39 vuotta 9,9 %	 18,0 %	 9,0 %	 100,0 %

14	 19	 5	 93
40 - 49 vuotta 15,1 %	 20,4 %	 5,4 %	 100,0 %

13	 5	 2	 39
50 - 59 vuotta 33,3 %	 12,8 %	 5,1 %	 100,0 %

4	 2	 1	 32
Yli 60 vuotta 12,5 %	 6,3 %	 15,6 %	 100,0 %

1	 2	 1	 11
Ei tietoa 9,1 %	 18,2 %	 9,1 %	 100,0 %

110	 300	 24	 434
Yhteensä 12,7 %	 17,3 %	 7,6 %	 100,0 %

Lukee
Maanosa, josta Helsingin	 Lukee	 Lukee jotain
vastaaja on kotoisin	 sanomia	 aamulehteä	 muuta lehteä	 Ei tietoa	 Yhteensä

5	 15	 4	 53	 77
Venäjä 6,5 %	 19,5 %	 5,2 %	 68,8 %	 %

9	 4	 11	 24	 48
Länsi-eurooppa 18,8 %	 8,3 %	 22,9 %	 50,0 %	 %

11	 13	 6	 34	 64
Itä-Eurooppa 17,2 %	 20,3 %	 9,4 %	 53,1 %	 %

15	 8	 6	 36	 65
Afrikka 23,1 %	 12,3 %	 9,2 %	 55,4 %	 %

5	 12	 1	 41	 59
Lähi-itä 8,5 % 20,3 %	 1,7 %	 69,5 %	 %

6	 5	 0	 36	 47
Keski-Aasia 12,8 %	 10,6 %	 0,0 %	 76,6 %	 %

1	 14	 2	 32	 49
Muu Aasia 2,0 %	 28,6 %	 4,1 %	 65,3 %	 %

0	 3	 1	 12	 16
Latinalainen Amerikka	 0,0 %	 18,8 %	 6,3 %	 75,0 %	 %

2	 1	 2	 2	 7
Pohjois-Amerikka	 28,6 %	 14,3 %	 28,6 %	 28,6 %	 %

0	 0	 0	 1	 1
Oseania 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 100,0 %	 %

1	 0	 0	 0	 1
Ei tietoa 100,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 0,0 %	 100,0 %

358	 75	 1	 	 434
Yhteensä 82,5 %	 17,3 %	 0,2 %	 100,0 %	 %



Liitetaulukko 25. Sanomalehden tilaaminen ikäryhmittäin  (N=434)

Liitetaulukko 26. Sanomalehden tilaaminen sukupuolen mukaan (N=434)

Liitetaulukko 27. Sanomalehden tilaus Suomessa asumisajan mukaan (N=434)

Tilaa	 Ei tilaa
Vastaajan ikä sanoma-	 sanoma-	 Ei tietoa	 Yhteensä

lehteä	 lehteä

4	 20	 1	 25
15 - 19 vuotta 16,0 %	 80,0 %	 4,0 %	 100,0 %

30	 89	 4	 123
20 - 29 vuotta 24,4 %	 72,4 %	 3,3 %	 100,0 %

28	 77	 10	 111
30 - 39 vuotta 25,2 %	 69,4 %	 5,4 %	 100,0 %

22	 64	 5	 93
40 - 49 vuotta 23,7 %	 68,8 %	 7,5 %	 100,0 %

16	 19	 2	 39
50 - 59 vuotta 41,0 %	 48,7 %	 10,3 %	 100,0 %

7	 24	 1	 32
Yli 60 vuotta 21,9 %	 75,0 %	 3,1 %	 100,0 %

3	 7	 1	 11
Ei tietoa 27,3 %	 63,6 %	 9,1 %	 100,0 %

110	 300	 24	 434
Yhteensä 25,3 %	 69,1 %	 5,5 %	 100,0 %

Tilaa	 Ei tilaaVastaajan sanoma-	 sanoma-	 Ei tietoa	 Yhteensä
sukupuoli lehteä	 lehteä

64	 173	 17	 254
Nainen 25,2 %	 68,1 %	 6,7 %	 100,0 %

46	 127	 7	 180
Mies 25,6 %	 70,6 %	 3,9 %	 100,0 %

110	 300	 24	 434
Yhteensä 25,3 %	 69,1 %	 5,5 %	 100,0 %

Vastaajan Tilaa Ei tilaa  
asumisaika sanoma- sanoma- Ei tietoa Yhteensä
Suomessa lehteä lehteä

38 90 10 138
0 - 2 vuotta     27,5 % 65,2 % 7,2 % 100,0 %

32 99 9 140
Yli 2 - 5 vuotta 22,9 % 70,7 % 6,4 % 100,0 %

14 56 2 72
Yli 5 - 10 vuotta 19,4 % 77,8 % 2,8 % 100,0 %

20 54 3 77
Yli 10 - 20 vuotta 26,0 % 70,1 % 3,9 % 100,0 %

4 0 0 4
Yli 20 vuotta 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %

2 1 0 3
Ei tietoa 66,7 % 33,3 % 0,0 % 100,0 %

110 300 24 434
Yhteensä 25,3 % 69,1 % 5,5 % 100,0 %






