Listaus painostusta ja uhkailua aiheuttaneista aiheista ja
aihepiireistä
Listauksen yksiköt on poimittu kysymykseen ”Millaisten aiheiden tai juttujen yhteydessä olet
kohdannut painostusta ja/tai uhkailua?” annetuista avovastuksista. Jokainen selvästi erillinen
mainittu aihe tai aihepiiri vastauksissa koodattiin omaksi yksikökseen.
Listauksen kategoriat tuotettiin aineistolähtöisesti. Jokainen aihe koodattiin omaan
aiheluokkaansa, jotka lopulta yhdistettiin 19 laajemmaksi teemaluokaksi. Näiden
ulkopuolelle jäävät aiheet kohdattiin luokkaan ”Muu aihe”.
Mainitut aiheet ja aihepiirit on listattu yleisyysjärjestyksessä. Otsikon perässä suluissa oleva
numero osoittaa tähän aiheeseen koodattujen aihemainintojen lukumäärän. Täysin samassa
kirjoitusasussa useampaan kertaan mainitut aiheet on merkitty alla olevaan listaukseen vain
kerran. Vastauksista on korjattu mahdolliset kirjoitusvirheet, ja niiden muotoilua on
tarvittaessa lyhennetty tai hämärretty vastausten anonymiteetin säilyttämiseksi.

1. Muu aihe (49)
Veikkauksen monopoliin kohdistuva kritiikki, ”tutkiva työ johon liittyy kaupallisia
intressejä”, misinformaatio, verkkoviha, järjestöt, Black Lives Matter, salaliittoteoriat,
huonosti hoidetut yhteisöt, sähköautot, julkkisjutut, kehitysapu, eurokriisi,
onnettomuusuutisointi, kansalaisliikehdintä, konfliktit, julkisen palvelun median rahoitus,
kannabiksen laillistaminen, pyöräily, viihdejutut, lähisuhdeväkivalta, ilkivalta,
köyhyys/ruoka-apu, onnettomuudet/tulipalot, kannabis, seksuaalinen häirintä, Maisa Torppa,
instituutioiden kritisoiminen, taloudellisen avun antaminen, tiestö, putkirikot, työyhteisöjen
sisäiset ongelmat julkisissa instituutioissa, sisäilmaongelmat, hyväveli-verkostot, ilmiöiden
kritiikki, somekeskustelujen käsittely kriittisesti, alkoholi ja alkoholismi Suomessa,
yhteiskunnalliset ilmiöt, yhdistysten toimintaa koskeva uutisointi, terroriteot, Veikkauksen
asema, ulosottoasiat, yksityistiet, internetin trollikulttuuri, mediakritiikki, kapitalismin
kritiikki, vasemmistolaiset näkökulmat, tietyn kansanryhmän historia, sananvapaus,
2. Maahanmuutto, maahanmuuttajat, pakolaiset, pakolaisuus (42)
Maahanmuutto, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, maahanmuuttokysymykset,
haittamaahanmuutto, pakolaiskysymykset, maahanmuuttoaiheet, pakolaiset,
maahanmuuttokeskustelu, maahanmuuttajat/turvapaikanhakijat, maahanmuuttajien
auttaminen, pakolaiskriisi, maahanmuuttoasiat, pakolaisuus, siirtolaisuus, pakolaisperheestä
kirjoittaminen, turvapaikanhakijoihin liittyvät aiheet
3. Politiikka, poliitikot, vaalit (27)
Poliittiset kannanotot, poliitikkojen some-käyttäytyminen, politiikka, poliitikot henkilöinä,
poliittiset aiheet, Sanna Marinin aamupalakohu, poliitikkojen kritisointi, vaaliuutisointi,
poliittiset jutut, poliitikkojen kritiikki, poliittinen vaikuttaminen, poliittiset mielenosoitukset

4. Etniset ja kielelliset vähemmistöt, vähemmistöjen asema, tasa-arvo, rasismi (26)
Rasismi, tasa-arvoaiheet, feminismi, ruotsin kielen asema Suomessa, tasa-arvo, ”tunteita
herättävät vähemmistöt”, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, vähemmistöjen oikeudet, naisten
oikeudet, ”naiset ylipäätään”, ihmisten välinen tasa-arvo, naisten asema, tasaarvokysymykset, vähemmistöt, vähemmistöjä käsittelevät aiheet, vähemmistöaiheet
5. Ympäristö, ympäristötalous, energiantuotanto, maatalous, metsätalous (24)
Tuulivoimahankkeet, ympäristöaiheet, tuulivoima, metsästrategia ja EU-linjaukset, tuuli- ja
ydinvoima, Suomen maa- ja metsätalouspolitiikka, energia-ala, tuulivoima, tuulivoimala,
metsäaiheet, kaivosteollisuus, luonnonsuojelu, maatalousaiheet, metsätalous,
kaivosuutisointi, metsähakkuut, elinkeinojen haitat luonnolle, metsiensuojelu, Talvivaaran
kaivos, metsätalousaiheet,
6. Rikos- ja oikeusaiheet (24)
Rikosjutut, talousrikollisuus, oikeusjuttujen seuranta, paikallispolitiikkaan liittyvät
oikeudenkäynnit, rikos- ja oikeusjutut, rikosaiheet, laki ja rikos, oikeustapaukset, oikeusjutut,
vanha rikostapaus, järjestäytyneet rikollisryhmät, rikosasiat, reality-julkkisten rikokset,
rikosuutisointi, rikosuutiset, poliitikkojen rikokset, petokset, surmaoikeudenkäynti, vanha
selvittämätön rikostapaus, rikosaiheisiin liittyvät jutut
7. Korona, koronarajoitukset, rokotukset (23)
Koronarokotukset, koronakriittiset, korona, koronavirus, korona ja rokote,
koronarokoteuutisointi, rokotevastaisuus, koronaan liittyvät aiheet, rokotukset,
koronarokotteet, rokotekattavuus
8. Paikallisaiheet, paikallispolitiikka, kuntien ja kaupunkien toiminta (22)
Kuntaliitos ja kyläkoulun lakkautus, paikallispolitiikka, kunnallinen päätöksenteko, kunnan
asiakirjojen avoimuus, kunnallispolitiikka, Malmin lentokenttä, kielteiset aiheet
paikallispolitiikassa, kaupungin asioiden käsittely, kaupungin johdosta tehdyt jutut,
kaupunkijuttu, kunta-asiat, paikallispolitiikan kritiikki, kaupungin teknisen toimen toiminta,
kaupungin viranhaltijoiden antamat lausunnot, kaupungin omistamien rakennusten
sisäilmakysymykset, kuntapolitiikan seuraaminen, kaupunginvaltuutetut, kuntapolitiikkaan
liittyvät jutut, kaupunginhallituksen työskentely ja työskentelykyky, kuntapolitiikka
9. Populismi, äärioikeisto (21)
Äärioikeisto, populismi ja ääriliikkeet, Donald Trump, perussuomalaiset, Suomen kansa
ensin, Trump, perussuomalaisia koskeva uutisointi, perussuomalaisiin liittyvä uutisointi,
natsit, perussuomalaisten vihapuhe, Ukrainan äärioikeisto
10. Talous, yritykset, raha, työmarkkinat, työelämä (20)
Liike-elämä, veronkierto, yritysten ja suuryritysten taloudelliset edut, yritysten tuotteet,
talous, rakennusbisnes, työelämä, talousaiheet, talousaiheiset jutut, yrityselämä, pienten
yritysten esittelyt, rekrytointiasiat, yritykset, negatiivisia elementtejä sisältäneet yritysjutut,
työelämä, yritystaloudesta uutisointi, yritysten toimintaa koskeva uutisointi, urakoitsijan työn
huonosta laadusta kirjoittaminen, kotimaisten yritysten käsittely kriittisesti

11. Sukupuolten moninaisuus, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (17)
Seksuaaliset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt,
sukupuoli, sukupuolivähemmistöjä koskevat artikkelit, jutut seksuaalivähemmistöistä,
sateenkaariperheet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus, samaa sukupuolta olevien vihkiminen,
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevat aiheet, seksuaalivähemmistöihin liittyvät jutut,
seksuaalisia vähemmistöjä käsittelevät jutut,
12. Uskonnot, uskonnolliset yhteisöt, kirkko (15)
Uskonnolliset yhteisöt, islam, seurakuntia koskeva uutisointi, kirkko,
seurakunnalliset/uskonnolliset jutut, uskonnolliset selkkaukset, lähetysjärjestöjen toiminta,
näkemykset kristinuskon tulkinnasta, uskonnot, uskontojournalismi, hengellinen vallankäyttö,
uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuvat väärinkäytökset, seurakunnalliset aiheet,
13. Muut ulkomaat (14)
Lähi-idän tilanne, USA:n kongressivaltaus, Israel, palestiinalaiset, Kiina, eri maiden vaalit,
Israel/Palestiina, autoritääristen johtajien kritisoiminen, Yhdysvaltain politiikka,
ulkomaanuutiset, Yhdysvaltain presidentinvaalit, Yhdysvaltojen politiikka,
14. Eläimet, petoeläimet, kotieläimet, metsästys, kalastus (13)
Susialoite Eduskunnassa, sudet, metsästys, metsästysaiheiset jutut, sudet/metsästys, susiasiat,
merimetsot, susien suojelu, susien kaatamiseen myönnetyt poikkeusluvat, suurpedot, kalastus
15. Terveysaiheet, lääketiede, ravitsemus (10)
Ruuan terveysvaikutukset, vaihtoehtoinen lääkintä, terveysaiheet, sote-aiheet,
mielenterveysaiheet, ravitsemus, ympäristöherkkyydet, krooninen väsymysoireyhtymä,
kuntoutusmenetelmät, luontaistuotteet,
16. Ilmastonmuutos, ilmastoaktivismi (10)
Ilmastonmuutos, ilmastoaktivismi, ilmasto, ilmastoaiheet,
17. Venäjä (6)
Venäjä-teemat, Venäjä, Venäjä-aiheiset jutut,
18. Urheilu (5)
Jääkiekko, autourheilu, jalkapallon korruptio, urheilu, urheiluseurojen toiminta
19. Viranomaiset ja viranomaisten toiminta (4)
Poliisiväkivalta, viranomaisten toiminta, viranomaisten toiminnan epäillyt laittomuudet,
viranomaisten kritiikki,
20. Kulttuuri (3)
Negatiiviset esityskritiikit, taideväärennökset, kulttuuri

