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Koronaviruksen aiheuttama tilanne on asettanut erityisiä haasteita
kansalliselle kriisiviestinnälle sekä yleiselle turvallisuudelle.
Turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki ymmärtävät
tilanteen, rajoitukset ja suositukset sekä tietävät tahot, joilta
apua tarvittaessa saa. Maahan muuttaneiden henkilöiden kohdalla
haasteiksi voivat muodostua kielitaito, tiedon vajavaisuus ja
pirstaloituneisuus, puutteellinen luottamus
sekä mahdollinen disinformaatio.
Cultura-säätiö selvitti, miten Suomeen muuttaneet venäjänkieliset
kokevat saaneensa tietoa koronakriisin aikana, mistä he ovat tietoa
hakeneet, kenen tarjoama tieto on heidän näkökulmastaan luotettavaa
ja miten tyytyväisiä kriisin hoitoon ollaan. Tietopaketti sisältää myös
suosituksia maahanmuuttajille kohdennetusta kriisiviestinnästä sekä
nykyisen että mahdollisten tulevien kriisien aikana.

Tiivistelmä
tuloksista
• Kysely toteutettiin anonyymina verkkokyselynä 9.4.–24.4. Kyselyä
markkinoitiin Cultura-säätiön kanavilla, venäjänkielisten järjestöjen kautta,
Suomen venäjänkielisten sosiaalisen median ryhmissä sekä henkilökohtaisten
yhteydenottojen kautta. Verkkokysely oli suunnattu venäjänkielisille
maahanmuuttajille. Vastauksia saatiin 237 kappaletta.
• Kyselyyn vastasi ryhmä venäjänkielisiä maahanmuuttajia, jotka olivat
keskimäärin melko pitkään Suomessa asuneita ja melko hyvin suomea osaavia,
hyvin yhteiskuntaan sopeutuneita henkilöitä. Tämä vaikutti suuresti tuloksiin
luoden tietynlaista vääristymää (venäjänkielisissä sosiaalisen median ryhmissä
käytyjen keskustelujen monitorointi antoi hyvin erilaisen kuvan kohderyhmän
suhtautumisesta viranomaisten toimintaan koronakriisin aikana), ja tuloksia tulee
tulkita tämä tieto mielessä pitäen.

• Tämän kyselyyn vastaajat olivat keskimäärin melko tyytyväisiä suomalaisten
viranomaisten toimintaan koronakriisin aikana, eikä erityisiä kysymyksiä,
joihin nimenomaan venäjänkieliset maahanmuuttajat eivät olisi saaneet
vastausta, noussut esiin.

• Vastaajat etsivät tietoa koronakriisin tilanteesta pääasiassa suomalaisista
(sekä suomen- että venäjänkielisistä) lähteistä.
• Venäjän TV-kanavia yhtenä pääasiallisista tiedonlähteistään piti 22 % vastaajista.
• Suomalaiset venäjänkieliset järjestöt eivät nousseet merkittäviksi tiedonlähteiksi
yleisesti, mutta Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö SVK ry toimi
tiedonlähteenä 20 %:lle vastaajista.
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Tiivistelmä
tuloksista
• Vastaajilla oli hyvä luottamus suomalaisiin viranomaisiin, asiantuntijoihin ja
poliitikkoihin koronakriisiin liittyvässä viestinnässä. Parhaiten vastaajat luottivat
THL:n kaltaisten terveydenhuoltoalan johtavien asiantuntijoiden, terveydenhuollon
työntekijöiden, poliittisen johdon (kuten ministerien) sekä poliisien, puolustusvoimien
ja muiden turvallisuustyötä tekevien virkamiesten antamiin tietoihin.
• Vähiten vastaajat luottivat sosiaalisen median julkkisten, kansalais- ja
etujärjestöjen sekä toimittajien antamiin tietoihin.
• Suomalaisten viranomaisten suomenkielistä tiedottamista piti onnistuneena
85 % vastaajista, venäjänkielistä 45 % vastaajista. Myös suomalaisen
median suomenkielinen tiedottaminen arvioitiin paremmin onnistuneeksi
kuin venäjänkielinen tiedottaminen.

• Kyselyn perusteella venäjänkielinen kriisiviestintä on ollut riittävää, sillä suurin osa
vastaajista osasi suomea ja seurasi suomenkielistä mediaa ja tiedottamista.
• Yle Novostin rooli kriisiviestinnässä on merkittävä nimenoman niille venäjänkielisille
maahanmuuttajille, jotka eivät vielä kykene seuraamaan suomenkielistä
tiedottamista. Myös venäjänkieliset järjestöt ja kaupunkien kotouttamistyötä
tekevät työntekijät ovat tärkeässä roolissa näiden henkilöiden tiedon saannin
varmistamisessa.
• Kysely ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä se ei onnistunut tavoittamaan
merkittävissä määrin niitä venäjänkielisiä maahanmuuttajia, jotka syystä tai toisesta
ovat suomalaisesta yhteiskunnasta vieraantuneita. Pahimmassa tapauksessa tämä
näkyy epäluottamuksen lietsomisena Suomen koronakriisin hoitoa kohtaan tai
salaliittoteorioiden jakamisena.

Tietopaketti: venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaanti koronakriisin aikana
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Kyselyn toteuttaminen ja
vastaajien taustatiedot
Kysely toteutettiin anonyymina verkkokyselynä 9.4. – 24.4. Kyselyä markkinoitiin Cultura-säätiön kanavilla, venäjänkielisten järjestöjen kautta, Suomen venäjänkielisten sosiaalisen median ryhmissä sekä henkilökohtaisten yhteydenottojen kautta.
Verkkokysely oli suunnattu venäjänkielisille maahanmuuttajille. Vastauksia saatiin 237 kappaletta. Vastaajista 52 % tunsi Cultura-säätiön (kyselyn toteuttajaorganisaation) ennestään.
Suurin osa (77 %) vastaajista oli pääkaupunkiseudulta. 47 % vastaajista oli Helsingistä.
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Vastaajien asuinpaikat

Helsinki

111

Vantaa

43

Espoo

29

Joensuu

8

Tampere, Turku

6 /paikka

Järvenpää, Salo

3 /paikka

Kerava, Lohja, Porvoo, Sannainen

2 /paikka

Imatra, Inkeroinen, Jyväskylä,
Kangasniemi, Kitee, Kotka,
Kouvola, Kuopio, Lahti,
Lapinlahti, Lappeenranta,

1 / paikka

Levanto, Mikkeli, Oulu, Paimio,
Pori, Riihimäki, Rovaniemi,
Salosaari, Tuusula
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90 % vastaajista oli syntynyt Neuvostoliitossa tai Venäjällä. 6 % vastaajista oli merkinnyt syntymämaakseen Suomen, mutta kyseisten henkilöiden muiden vastauksien (mm. maassaoloaika ja suomen kielen
osaaminen) valossa vaikuttaa selvältä, että he olivat epähuomiossa ajatelleet kysymyksen viittaavan
asuinmaahan.

Vastaajien syntymämaat

2

27%
Venäjä 27 %
Neuvostoliitto 63 %
Suomi*

63%

6%

Muu 04 %
* Muista vastauksista päätellen
näin vastanneet ajattelivat
kysymyksen koskevan asuinmaata.

Suurin osa vastaajista oli asunut Suomessa yli 10 vuotta, kuten suurin osa venäjänkielisistä maahanmuuttajista yleisesti ottaen onkin. Vain 5 % vastaajista oli asunut alle kolme vuotta Suomessa.

Vastaajien Suomessa asumisen pituus

Yli 15 vuotta 48 %
10—15 vuotta 21 %

17%

3

48%

21%

6—9 vuotta 17 %
3—5 vuotta

9%

1—2 vuotta

3%

Alle vuoden

2%
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Myös vastaajien suomen kielen taito oli linjassa edellä mainitun maassaoloajan pituuden kanssa: valtaosa
vastaajista ilmoitti osaavansa suomea keskitasolla, hyvin tai äidinkielen tasolla. Tämä viittaa siihen, että
kysely ei onnistunut tavoittamaan kovinkaan hyvin niitä, jotka eivät osaa suomea eikä niitä, jotka ovat
jääneet tai jättäytyneet suomalaisen julkisen keskustelun ja informaatiokentän ulkopuolelle.
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Vastaajien oma arvio suomen kielen taidostaan

36%

37%

12 %

Äidinkielenä
tai äidinkielen tasolla

36 % Hyvä
37 % Keskitasoinen
12 %

Alkeet

3 % Ei osaa suomea

Iältään vastaajat olivat eniten 34—54 -vuotiaita, ja sukupuolijakauma painottui selvästi naisiin
(69 % vastaajista oli naisia).
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Vastaajien ikäjakauma

21%

18%

61%

8

18 %

18-34

61 %

34-54

21 %

55+
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Vastaajien sukupuolijakauma
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29%
69%
Nainen 69 %
Mies 29 %
Muu tai ei halua sanoa 2 %

Koulutukseltaan 77 % vastaajista oli korkeakoulutettuja, ja 22 % oli käynyt toisen asteen koulutuksen.
Vain 1 % vastaajista oli suorittanut ainoastaan peruskoulun.
Vastaajista suurin osa oli työelämässä, joko palkansaajina tai yrittäjinä. 11 % oli työttömänä.

Vastaajien työmarkkina-asema
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Palkansaaja 46 %
Yrittäjä 18 %
Työtön 11 %
Työelämän ulkopuolella 6 %
Opiskelija

46%

11%
18%

7%

Eläkeläinen 10 %
Muu 2 %

Koronavirusepidemia oli vaikuttanut vastaajien työ- ja opiskelutilanteeseen pääasiassa etätyöskentelyyn siirtymisellä. Monien tilanteeseen epidemia ei ollut vaikuttanut mitenkään. 9 % vastaajista ilmoitti
tulleensa lomautetuiksi koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Tietopaketti: venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaanti koronakriisin aikana
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8

Koronavirustilanteen vaikutus
vastaajien työ- tai opiskelutilanteeseen

11%

36 % Ei vaikutusta

36%

39 % Etätöihin tai
-opiskeluun siirtyminen

39%

9 % Lomautetuksi
joutuminen
5 % Työttömäksi jääminen
tai opiskelun keskeytys
11 %

Muu vaikutus

Kyselyn keskimääräinen vastaaja
Kyselyn keskimääräinen vastaaja oli
pääkaupunkiseudulla asuva työssäkäyvä
34—54 -vuotias nainen, joka on syntynyt
Neuvostoliitossa ja asunut Suomessa pitkään.
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Kyselyn
tulokset
Yleinen näkemys tilanteesta
Vastaajat olivat kokonaisuudessaan melko tyytyväisiä viranomaisten kykyyn hoitaa koronakriisiä tähän
mennessä. Asteikolla 0—5 keskiarvoksi onnistumisesta muodostui 3,8. Suomessa vietetyt vuodet tai
suomen kielen taito eivät vaikuttaneet olennaisesti vastaajien antamiin arvosanoihin.

Arvio suomalaisten viranomaisten
onnistumisesta koronakriisin hoidosta yleisesti

0
1
2
3
4
(hyvä) 5

(huono tai EOS*)

9

3%
2%
9%
15 %

15%

42%

29%

42 %
29 %

* EOS — ei osaa sanoa

Tilanteen ollessa historiallisesti poikkeuksellinen on selvää, että myös avoimia kysymyksiä on paljon. Vastaajilta kysyttiin, oliko heillä herännyt kysymyksiä, joihin he eivät olleet saaneet vastauksia suomalaisilta viranomaisilta tai mediasta. 16 % vastaajista ilmaisi, että heillä oli vastaamatta jääneitä kysymyksiä.
Vastaajille epäselviksi jääneet kysymykset voi jakaa karkeasti kahteen ryhmää: 1) viruksen hoitamiseen,
siltä suojautumiseen ja testaamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja kysymyksiä sekä 2) yleiseen tilanteen hoitamiseen, poliittisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin liittyvää kritiikkiä tai kysymyksiä. Kasvomaskien käyttö
ja saatavuus nousi esiin useissa vastauksissa.
Vastaajien esittämien kysymysten valossa voi todeta, että kyselyyn vastanneilla oli pitkälti samoja avoimia kysymyksiä kuin suomalaisilla yleisesti, eikä erityisiä poikkeuksellisia tai huolestuttavia teemoja noussut tässä esiin. Jälleen kerran tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyselyn vastaajat olivat pääasiassa
hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuneita.

Tietopaketti: venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaanti koronakriisin aikana
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Tiedonsaantikanavat ja -tavat
koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin liittyen
Kyselyssä kartoitettiin vastaajien pääasiallisia kanavia, joista he saavat tietoa koronavirustilanteesta
Suomessa ja maailmalla. Vastaajilta kysyttiin erikseen suomenkielisistä kanavista ja venäjän- tai englanninkielisistä kanavista.

Suomenkielisistä kanavista ehdottomasti eniten seurattiin Ylen sivuja (68 % vastaajista) ja toiseksi eniten THL:n sivuja (46 % vastaajista). Jonkin verran seurattiin myös Helsingin Sanomien verkkosivuja
sekä oman kaupungin tai kunnan verkkosivuja.
Suomenkielisten tiedonsaantikanavien yhteydessä kysyttiin, käyttävätkö vastaajat avuksi automaattisia
käännösohjelmia, kuten Google Translate -työkalua, johon 33 % vastaajista vastasi kyllä. Voi siis sanoa,

Pääasialliset tiedonsaantikanavat
koronavirustilanteesta suomen kielellä
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* vastaaja pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja

Yle.fi

68 %

THL:n verkkosivut

46 %

Oman kaupungin tai kunnan verkkosivut

26 %

Helsingin Sanomat, nettiversio

20 %

MTV Uutiset

12 %

Valtioneuvoston tiedotteet

12 %

Ilta-Sanomat, netti

12 %

Iltalehti, netti

10 %

Radio

9%

Muu paikallinen lehti

7%

Järjestöjen verkkosivut (Diabetesliitto jne.)

7%

STM:n verkkosivut

6%

Infofinland.fi

5%

Helsingin Sanomat, printti

4%

Aamulehti, netti

3%

HBL, netti

3%

Turun Sanomat, printti

2%

Ei mikään näistä

8%
0%

12

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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että 33 % vastaajista ei kykene lukemaan informaatiota suomen kielellä. Tämä on huomattavasti suurempi määrä kuin niiden vastaajien osuus, jotka ilmoittivat, etteivät osaa suomea lainkaan tai osaavat vain
alkeistasolla.1 Google Translate ja muut käännösohjelmat eivät toimi hyvin suomen kielellä, joten niiden
antamat käännökset eivät ole kovinkaan luotettavia.

Vastaajien automaattisten käännösohjelmien (kuten Google
Translate) käyttö suomenkielistä informaatiota lukiessaan

Ei käytä käännösohjelmia 66 %

21%

Käyttää, ei osaa suomea 2 %
Käyttää, osaa suomea hyvin 2 %
Käyttää, osaa suomea 21 %
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66%

9%

keskitasolla
Käyttää, osaa suomen alkeet 9 %
* Mukana käännösohjelmia käyttävien
vastaajien oma arvio suomen kielen taidostaan

Venäjän tai englannin kielellä tietoa koronavirustilanteesta saatiin eniten Ylen venäjänkielisiltä sivuilta
(56 % vastaajista), mikä kertoo tarpeesta saada luotettavaa tietoa perustuen suomalaisten viranomaisten näkemyksiin ja ohjeistuksiin. Toiseksi eniten tietoa saatiin venäjänkielisestä sosiaalisesta mediasta
(34 % vastaajista), jonka kautta välittynyt tieto voi olla luonnollisesti mitä tahansa.
22 % vastaajista piti yhtenä pääasiallisista tiedonlähteistään koronatiedon saamisessa Venäjän TV-kanavia. Venäjän TV-kanavia katsottiin suunnilleen tasaisesti riippumatta Suomessa vietetyn ajan pituudesta tai suomen kielen taidosta.
Yllättävän pieni määrä vastaajia (9 %) ilmoitti pitävänsä venäjänkielisten järjestöjen sivuja pääasiallisena tiedonlähteenään. Toisaalta erikseen vaihtoehdoksi nostettu Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö SVK ry taas toimi yhtenä pääasiallisista tiedonlähteistään 20 %:lle vastaajille. Kuitenkin eri lähteistä
saadun tiedon luotettavuutta tiedusteltaessa tuli ilmi, että vastaajien luottamus järjestöjen esiin tuomaan tietoon ei ole kovin suurta (tästä lisää seuraavassa osiossa).
Järjestöjen kautta informaatiota ja neuvoa hakevat todennäköisesti näiden jäsenet tai asiakkaat. Järjestöillä voisi olla potentiaalia välittää tietoa nimenomaan sellaisille henkilöille, jotka eivät vielä tunne niin
hyvin suomalaista yhteiskuntaa, mutta se on tehtävä, joka edellyttää järjestöiltä tiettyjä valmiuksia. Viranomaisten tulisi rakentaa tiedon välitykseen liittyvää yhteistyötä omasta näkökulmastaan luotettavan
ja osaavan järjestötoimijan kanssa.

Tietopaketti: venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaanti koronakriisin aikana
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Osa kaupungeista ja kunnista tuottivat kriisiviestintää koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta ja
ohjeistuksista myös venäjäksi. Tämä ei näyttäytynyt kyselyn vastaajien keskuudessa kovin merkittävänä tiedonlähteenä (suomenkielistä kaupunkien ja kuntien tiedottamista seurattiin enemmän), mikä on
luonnollista ottaen huomioon tämän kyselyn vastaajien keksimäärin melko hyvän suomen kielen taidon ja
maassaoloajan pituuden. On kuitenkin maahan muuttaneita, joiden tilanne on erilainen. Tällaisten henkilöiden tavoittaminen kriisiviestinnällisesti on kaupungeille ja kunnille haasteellista, ja juuri tässä yhteistyön rakentaminen luotettavan järjestön kanssa olisi järkevää. Järjestöt saattavat tavoittaa kotoutumistoimintansa kautta parhaiten hiljattain maahan muuttaneita henkilöitä. Samalla lailla myös kotoutumistoiminnasta vastaavat kaupunkien ja kuntien työntekijät tavoittavat paljon maahanmuuttajia. Kaupunkien ja kuntien tulisikin tiedottaa maahanmuuttajille selkeästi siitä, kuka vastaa kriisiviestinnästä, ja
mistä ja miten tietoa haetaan. Kaupunkien ja kuntien maahanmuuttajatyötä tekevien työntekijöiden taas
olisi hyvä tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotta tieto varmasti tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat ja
on ymmärrettävässä muodossa.

Pääasialliset tiedonsaantikanavat
koronavirustilanteesta venäjäksi tai englanniksi
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* vastaaja pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja

Ylen venäjänkieliset sivut

56 %

Venäjänkielinen sosiaalinen media

34 %

Venäjän TV-kanavat

22 %

Suomen venäjänkieliset SVK ry:n verkkosivut

20 %

Kansainvälisen median sivut esim. BBC

20 %

Venäjän uutistoimistojen ja sanomalehtien sivut

18 %

BBC:n venäjänkieliset sivut

17 %

Oman kaupungin tai kunnan sivut

17 %

Venäjänkielisten järjestöjen sivut

9%

Spektr-lehti, printti

8%

Spektr-lehti, netti

8%

Infofinland.fi

7%

Suomen venäjänkielisten yrittäjien liitto

5%

TEMin koronaohjeet

4%

Ei mitään näistä
0%

10%

12 %
20%

30%

40%

50%

60%

Jatkokysymys käsitteli sitä, mistä vastaajat hakevat tietoa koronavirustartunnalta suojautumisesta. Suurin osa vastasi hakevansa tietoa netistä (75 %) ja mediasta (56 %). Jonkin verran tietoa haettiin myös
WHO:n tiedotteista (22 % vastaajista). Ystäviltä ja sukulaisilta haki tietoa molemmilta noin 13 % vastaajista, minkä perusteella voi todeta, että suurin osa vastaajista luottaa pääasiassa nettiin tietoa hakiessaan.
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Pääasialliset tiedonsaantikanavat
koronavirustartunnalta suojautumisesta
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* vastaaja pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja

Netti

75 %

Media

56 %

WHO:n tiedotteet

22 %

Sukulaiset

14 %

Ystävät

13 %

Terveyskirjasto

6%

Lääkäri

6%

Apteekki

3%

Muu lähde

6%

Ei tarvitse tietoa

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin on liittynyt terveydellisen näkökulman lisäksi vahvasti taloudellinen
näkökulma. Vastaajilta kysyttiin, mistä he hakevat tietoa olemassa olevista palveluista ja tuista epidemiaan liittyen. Suurin osa vastaajista haki tietoa virallisilta tahoilta ja verkkosivuilta (49 % vastaajista)
ja mediasta (31 %) sekä spesifimmin Kelan sivuilta (30 % vastaajista) ja kaupunkien tai kuntien sivuilta
(28 % vastaajista).

Pääasialliset tiedonsaantikanavat
tuista ja palveluista tilanteeseen liittyen
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* vastaaja pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja

Viralliset tahot /verkkosivut

49 %

Media

31 %

Kelan sivut

30 %

Kuntien tai kaupunkien verkkosivut

28 %

TE-keskus

20 %

Ystävät ja tutut

15 %

Ammattiliittojen verkkosivut

13 %

Muiden järjestöjen verkkosivut

12 %

Avustuksia antavat tahot kuten ministeriöt, säätiöt

12 %

Suomen Yrittäjät

9%

ELY-keskus

8%

Sukulaiset

7%

Ei etsi tietoa

7%
0%

10%

20%
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Luottamus ja tyytyväisyys annettuun tietoon ja
toteutettuun viestintään
Monien eri tahojen edustajat ovat antaneet julkisuudessa tietoja ja lausuntoja koronakriisiin liittyen.
Vastaajilta kysyttiin heidän näkemyksiään eri ryhmien edustajien julkisuudessa antamien tietojen luotettavuudesta. Tämä kysymys oli Valtioneuvoston kanslian esittämä lisäys kyselyyn.
Vastaajat pitivät eniten luotettavana terveydenhuoltoalan johtavien asiantuntijoiden (kuten THL) sekä terveydenhuollon työntekijöiden antamia tietoja. Myös poliittinen johto (kuten ministerit) ja poliisi,
puolustusvoimat ja muut turvallisuustyötä tekevät virkamiehet nauttivat melko suurta luottamusta vastaajien keskuudessa.
Vähiten luotettavina pidettiin kansalais- ja etujärjestöjen edustajien, toimittajien ja somen mielipidevaikuttajien antamia tietoja.
Luottamus eri tahojen julkisuudessa esiin tuomaan tietoon ei juurikaan eronnut eri tilanteissa olevien
vastaajien välillä; esimerkiksi maassaoloaika, suomen kielen taso tai työmarkkina-asema eivät vaikuttaneet tähän. Tämä selittynee sillä, että kyselyn vastaajista suurin osa on hyvin mukana yhteiskunnassa
tai tavoittelevan sitä riippumatta edellä mainituista muuttujista.

Näkemykset eri ryhmien edustajien koronakriisistä
julkisuudessa antamien tietojen luotettavuudesta

15a

%
42

Poliittinen johto (esim. ministerit)
Terveydenhuoltoalan johtavat
asiantuntijat (esim. THL)
Terveydenhuollon työntekijät
(esim. lääkärit, SH)

Poliisi, puolustusvoimat ja muut
turvallisuustyötä tekevät virkamiehet
Muut virkamiehet

Luotettava

16

Melko luotettava

34

13 4 4 3

51

32

7 433

51

38

4322

41
26

Ei luotettava eikä epäluotettava

31
33

Melko epäluotettava

14 5 4 5
18

8 3 12

Epäluotettava

Ei osaa sanoa
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Näkemykset eri ryhmien edustajien koronakriisistä
julkisuudessa antamien tietojen luotettavuudesta

%
Tutkimusmaailman edustajat

35

Kansalaisjärjestöjen edustajat

9

Toimittajat

3

Etujärjestöjen edustajat

Melko luotettava

11 3 1 3

29

30

12

31

21

9

(esim. SAK, OAJ, EK, Suomen Yrittäjät)

Luotettava

34

5

Somen mielipidevaikuttajat

47

22
36

Ei luotettava eikä epäluotettava

10 6

18
22

13 3
27

27

11

Melko epäluotettava

Epäluotettava

6
8 9
Ei osaa sanoa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin luetellut ominaisuudet kuvasivat viranomaisten viestintää
koronakriisistä. Myös tämä kysymys lisättiin Valtioneuvoston kanslian pyynnöstä kyselyn osaksi.
Yleisesti ottaen tulos on hyvä: kaikki luetellut ominaisuudet kuvasivat suurimman osan vastaajien mielestä viranomaisten viestintää hyvin tai melko hyvin. Luetelluista ominaisuuksista luotettavuus sai eniten ”hyvin” tai ”melko hyvin” vastauksia ja reagoinnin nopeus eniten negatiivisia vastauksia. Erot olivat
kuitenkin pieniä.

Näkemykset lueteltujen ominaisuuksien kuvaavuudesta
koskien viranomaisten koronakriisistä viestimistä

Reagoinnin nopeus

23

Luotettavuus

32

Avoimuus

33

Tasapuolisuus
Oikeellisuus
Selkeys
Hyvin

Melko hyvin

27
27
31
Ei hyvin eikä huonosti

49

15

42
34
37

7 33

16

5 23

22

523

26

334

43

21

234

40

19

424

Melko huonosti
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Huonosti

16

%

Ei osaa sanoa

17

Vastaajilta kysyttiin myös yleistä arviota viranomaisten sekä suomen- että venäjänkielisen tiedottamisen onnistumisesta.
Viranomaisten suomenkieliseen tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä: 85 % vastaajista piti viranomaisten
tiedottamista hyvin tai melko hyvin onnistuneena.
Viranomaisten venäjänkielistä tiedottamista piti hyvin tai melko hyvin onnistuneena 45 % vastaajista.
12 % piti tiedottamista huonona tai melko huonoa, ja lisäksi 18 % vastaajista ei osannut sanoa. Vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa” valinneilla oli yhtä hyvä suomen kielen taito kuin kaikilla vastaajilla yleisesti:
näin vastanneet eivät siis pääasiassa olleet luultavasti tarvinneet venäjänkielistä tiedotusta.
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Vastaajien arviot suomalaisten viranomaisten
tiedottamisen onnistumisesta

Suomen
kielellä
Venäjän
kielellä

45

40

6 21 16

%
13

32

Hyvin

Melko hyvin

Ei hyvin eikä huonosti
Melko huonosti

26

7 4

18

Huonosti

Ei osaa sanoa

Näkemyksiä suomalaisen median tiedottamisen onnistumisesta kysyttiin myös. Tässäkin kysymyksessä
oli kaksi osaa: suomenkielinen ja venäjänkielinen tiedottaminen. Jälkimmäisellä viitataan suomalaiseen
mediaan, joka tekee venäjänkielistä sisältöä, kuten Yle Novosti sekä Spektr-lehti.
Median suomenkielistä tiedottamista piti hyvänä tai melko hyvänä 75 % vastaajista. Median venäjänkielistä tiedottamista piti sen sijaan hyvänä tai melko hyvänä vain 45 % vastaajista.
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Vastaajien arviot suomalaisen median
tiedottamisen onnistumisesta

Suomen
kielellä
Venäjän
kielellä

35

39

11 31 11

%
14

32

30

5 3 16

Hyvin

Melko hyvin

Ei hyvin eikä huonosti
Melko huonosti
Huonosti

Ei osaa sanoa

Suomalaisen venäjänkielisen median korona-aiheinen tiedottaminen sai vastaajilta suomenkielistä mediaa
huonommat arviot. Tämän kyselyn vastaajat myös hakivat tietoa enemmän suomenkieliseltä kuin venäjänkieliseltä Yleltä, mikä on positiivinen asia kotoutumisen näkökulmasta. Kuten on jo aikaisemmin mainittu, tämä
on luonnollista kyselyn vastaajien hyvän suomen kielen ja muiden mittareiden valossa. Toisaalta voi myös kysyä, oliko Yle Novostin tarjoama tieto ja kriisiviestintä tarpeeksi kattavaa ja suomenkieliseen mediakenttään
synkronoitua. On kuitenkin selvää, että Yle Novostin tarjoama informaatio ja viestintä on kriisitilanteessa tärkeämpi niille Suomeen muuttaneille venäjänkielisille, joiden suomen kieli ei vielä riitä uutisten lukuun suomeksi.
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Johtopäätökset

Kysely tuotti kaksi pääasiallista havaintoa. Ensimmäinen havainto on, että kyselyyn vastasi keskimäärin
hyvin suomalaisessa yhteiskunnassa mukana oleva, hyvin suomea osaava ja pitkään täällä asunut joukko
venäjänkielisiä maahanmuuttajia. Toinen havainto on se, että kyselyyn vastanneet olivat melko tyytyväisiä tilanteen hoitoon Suomessa, eikä esiin noussut suuria puutteita venäjänkielisille maahanmuuttajille
suunnatuissa kriisiviestinnässä tai muita erityisiä haasteita. Tätä havaintoa tulee kuitenkin tulkita ensimmäisen, kyselyn vastaajiin liittyvän havainnon valossa.
Kyselyyn vastaajat käyttivät monipuolisesti suomalaisia (sekä suomen- että venäjänkielisiä) lähteitä hakiessaan informaatiota koronakriisistä sekä luottivat suomalaisten viranomaisten ja asiantuntijoiden
antamaan tietoon. Perusluottamuksesta järjestelmään, suomen kielen taidosta ja tiedonhakutavoista
voi myös päätellä suurimman osan vastaajista olevan jo melko hyvin integroituneita tai heidän tavoitteenansa olevan kotoutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kyselyn perusteella voi todeta, että vaikkei venäjänkielinen kriisiviestintä ja tiedotus ole ollut monien
vastaajien mielestä kiitettävää, suurin osa vastaajista kuitenkin osasi suomea, seurasi suomenkielistä
mediaa sekä tiedottamista ja oli näihin tyytyväisiä. Tämä on positiivinen tulos kotoutumisen kannalta.
Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyselyyn vastasivat pääasiassa kotoutumiseen tähtäävät ihmiset. Sosiaalisen median ja erilaisten internet-foorumien monitorointi antaa hyvin erilaisen kuvan venäjänkielisten maahanmuuttajien suhtautumisesta koronakriisin hoitoon Suomessa. Kysely ei tavoittanut
sitä osuutta kohderyhmästä, joka on syystä tai toisesta vieraantunut suomalaisesta yhteiskunnasta.
Pahimmassa tapauksessa tämä näyttäytyy salaliittoteorioiden jakamisena sosiaalisen median ryhmissä,
koronaviruksen aiheuttaman kriisin olemassaolon kieltämisenä ja epäluulon lietsomisena Suomen koronaepidemian hoitoa kohtaan.
Tämän kyselyn perusteella ei voi vastata kysymykseen venäjänkielisen kriisitiedotuksen tarpeesta, sillä
sitä suuressa mittakaavassa tarvitsevaa osuutta venäjänkielisistä maahanmuuttajista ei tavoitettu. Tämä
itsessäänkin korostaa ongelmaa: ne venäjänkieliset maahanmuuttajat, jotka syystä tai toisesta ovat heikommin kiinnittyneitä suomalaiseen yhteiskuntaan, eivät myöskään luultavammin vastaa tällaisiin kyselyihin.
Kyselyn ajoitus osui myös hieman liian myöhäiseen ajankohtaan: kriisin aiheuttama pahin paniikki alkoi
laantua, ja monenlaisia kyselyitä tilanteeseen liittyen alkoi levitä. Maaliskuun ajan oli ollut aistittavissa
selkeää paniikkia, mikä ei noussut enää kyselyn aikana vahvasti esiin. Kriisin alkuaikana oli myös selvää,
että kaikki informaatio ja ohjeistukset eivät tavoittaneet Suomeen muuttaneita venäjänkielisiä. Tilanne
informaation suhteen kuitenkin muuttui paremmaksi jo ennen kyselyn julkaisua: monet järjestöt alkoivat
jakaa ja kääntää olemassa olevaa tietoa, Yle Novosti julkaisi koronavirusepidemiaan liittyviä artikkeleita,
ja valtion virastot sekä useat kaupungit alkoivat tuottamaan venäjänkielisiä materiaaleja. Tämä luultavasti myös vaikutti siihen, että kyselystä saadut tulokset olivat odotettua positiivisemmat.

Cultura-säätiö selvitti, miten Suomeen
muuttaneet venäjänkieliset kokevat
saaneensa tietoa koronakriisin aikana,
mistä he ovat tietoa hakeneet, kenen
tarjoama tieto on heidän näkökulmastaan
luotettavaa ja miten tyytyväisiä
kriisin hoitoon ollaan.
Tietopaketti sisältää myös suosituksia
maahanmuuttajille kohdennetusta
kriisiviestinnästä sekä nykyisen että
mahdollisten tulevien kriisien aikana.
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