
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Vaihde Telekopio Sähköposti 
PL 444 Pitkänsillanranta 3 A, 5. krs  010 36 65300 010 36 65365 optula@om.fi 
00531 HELSINKI 00530 HELSINKI    www.optula.om.fi 

1

  
 
Helsinki 16.9.2011  Tiedotusvälineille 
   JULKAISUVAPAA 16.9.2011 
 
 
Uutismedia, rikollisuus ja väkivallan pelko 

 
Rikoksista uutisointi lisääntyi voimakkaasti Suomessa 1990-luvulla, selviää Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen sarjassa tänään ilmestyvästä VTM Mirka Smolej’n väi-
töskirjatutkimuksesta News Media, Crime and Fear of Violence. Uutisoinnissa huo-
mio kohdistuu aikaisempaa enemmän rikosten uhreihin ja väkivallan seurauksiin, ku-
ten suruun ja shokkireaktioihin. Yksittäistä rikostapausta seurataan aiempaa pidem-
pään tiedotusvälineissä. Lisääntynyt uutisointi voi ruokkia pelkoa. Myös työttömyys 
lisää pelkoa joutua rikoksen uhriksi.   
 
Uutisointi lisääntyi iltapäivälehdissä, paikallissanomalehdissä sekä Yleisradion te-
levisiouutisissa. Rikosuutisoinnin lisääntymiseen on vaikuttanut neljä samanaikais-
ta ilmiötä: rikosjournalismin ammattimaistuminen, mediamarkkinoiden vapautumi-
nen ja uudelleen organisointi, internetin korostuminen tiedotusvälineenä sekä muu-
tokset viranomaisten, etenkin poliisin ja tuomioistuinten, tiedottamisessa. 
 
Muutokset lisäsivät julkista keskustelua rikosuutisoinnin oletetuista haitallisista 
vaikutuksista Suomessa 1990-luvulla. Samaan aikaan rikosuhritutkimukset paljas-
tivat, että suomalaisten rikoksen pelko lisääntyi jyrkästi vuosien 1988 ja 1997 välil-
lä. Smolej osoittaa tutkimuksessaan, että ihmiset, jotka lukevat säännöllisesti ilta-
päivälehtiä, välttävät muita enemmän liikkumista kotinsa lähistöllä iltaisin. Tutki-
muksessa ilmenee myös, että nuoret, jotka seuraavat television rikosohjelmia, luot-
tavat keskimäärin vähemmän muihin ihmisiin.  
 
Tutkimuksen mukaan työttömyys lisää rikoksen pelkoa itsenäisesti, siis riippumatta 
ihmiseen kohdistuneista rikoksista. Havainto viittaa siihen, että ihmiset kanavoivat 
taloudellisen epävarmuuden aiheuttamia huoliaan rikoksen pelkoon. Tulkinta on 
linjassa senkin kanssa, että suomalaisten rikospelot laskivat vuoden 1997 jälkeen 
taloustilanteen kohentuessa.  
 
Tutkimuksessa liitetään rikosuutisoinnin ja rikospelkojen kasvu laajempaan yhteis-
kunnalliseen kehitykseen, josta Smolej käyttää termiä uhrin esiinnousu. Tämä tar-
koittaa, että erilaisten vastoinkäymisten uhreihin kiinnitetään yhä enemmän huo-
miota eri yhteiskunnan aloilla. Uhrista on tullut kuluttaja, jolle markkinoidaan 
erilaisia turvateollisuuden tuotteita. Rikosuutisissa uhrin asema ja ääni korostuvat, 
ja lainsäädännössä rikoksen uhrien suojaaminen on noussut keskeiseen asemaan. 
Uhrin esiinnousu merkitsee, ettei uhriksi joutuminen ja siitä puhuminen ole enää 
peiteltäviä asioita.  
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Smolej’n tutkimuksessa Poliisi-TV-ohjelman rikosuhrien kuvaukset ovat esimerk-
ki uhrin esiinnoususta. Tarkastelu osoittaa, että mediassa kuvatut rikoksen uhrit 
eivät ole erityisen heikkoja tai puolustuskyvyttömiä, kuten vanhuksia tai lapsia. 
Päinvastoin, Poliisi-TV:n rikoksen uhrit ovat usein keskiluokkaisia perheenäitejä 
ja isiä, joihin katsojan on helppo samastua.  
 
Tutkimuksessa todetaan rikosuutisoinnin seuraamisen ja rikoksen pelon yhteys se-
kä se, että tämä yhteys ei ilmennä pelkästään rikoksen kohteeksi joutumista. Pel-
kovaikutusten ohella uutisoinnin ja pelon linkki saattaa johtua siitä, että 
esimerkiksi entuudestaan pelokkaat ihmiset hakeutuvat rikosuutisten pariin. To-
dennäköistä on myös, että suomalaisten rikospelkojen nousun syynä 1990-luvulla 
ei ollut pelkästään rikosuutisointi, vaan myös muut tekijät. 1980-luvulta lähtien 
Suomi on käynyt läpi lukuisia suuria muutoksia ja tiivistetysti 1990-lukua voi kut-
sua valtavien sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten muutosten aikakaudeksi. Li-
säksi hyvinvointivaltion kriisi, Euroopan poliittiset mullistukset ja kansainväliset 
terrori-iskut raivasivat tietä suomalaiselle pelon kulttuurille. 
 
Tänään julkaistava teos on Mirka Smolej’n väitöskirja, joka koostuu yhteenveto-
osasta ja viidestä artikkelista.  
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