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tarkastellaan rikosuutisoinnin yhteytta rikollisuuden todelliseen tasoon ja
rikoksen pelon muutoksiin. Siksi tutkimus on kohdennettu niihin vuosiin,
joina on tehty laaja kansallinen uhritutkimuskysely.
Tassa raportissa rikosuutisointia tarkastellaan iltapaivalehtien
vakivalta-aiheisen etusivuotsikoinnin kautta. Myos eraita vertailutietoja
muihin rikoslajeihin seka paivalehtitason paakirjoitusaiheiden kehitykseen
esitetaan. Tulevaisuudessa vastaava analyysi voidaan toistaa aina kun laaja
kansallinen uhritutkimus toteutetaan.
Hankkeen yhteydessa on valmisteilla Sari Kern pin ja Mirka Smolej 'n
sosiologian pro gradu -tyot. LehdistOaineistot ovat Kern pin ja Smolej 'n
keraamia. Sisallonanalyysin rinnakkaisluokittelutesteihin osallistui heidan
lisakseen myos kauppatiet. yo Saija Aalto. Julkaisun ulkoasusta on huolehtinut Eira Mykkanen.
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KRIMINOLOGIAN NAKOKULMA
RIKOSUUTISO INTIIN 1

Sosiologi Frank Furedi esitti vuonna 1998, etta liinsimaisten yhteiskuntien
kehitysta leimaa pel on kulttuurin nousu. Han katsoi, etta aikamme uudenlaista
kulttuuria ilmentavat monenlaiset pelko- ja herkistymisilmiot: ruokapaniikit,
herkistyminen erilaisille hairinnan muodoille, konfliktien nimeaminen
vakivallaksi seka sosiaalisen todellisuudenjasentaminen riskien nakokulmasta; ja naihin liittyen myos rikos- ja vakivaltauhkiin kytkeytyvien pelkojen
lisaantyminen.
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Kuvio 1 Vakivaltaa pelkaavia, illalla ulkona liikkumista valttavia, ja vakivaltaa tai sen
uhkaa kokeneita,% 15-74-vuotiaasta vaestosta
Lahde: Kansalliset uhritutkimukset

Sosiologisia aikalaisteorioita on arvosteltu siita, etta niiden kuvaamia muutoksia ei useinkaan pystyta todentamaan empiirisin mittauksin (Alapuro
1

Kiitamme Paivi Honkatukiaa, Tapio Lappi-Seppalaa, Kauko Aromaata, Marjukka
Litmalaa, ja Reino Sirenia, jotka ovat eri tavoin myotavaikuttaneet taman tutkimuksen
muotoutumiseen.
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2000). Pelon kulttuurin idea nayttaisi kuitenkin olevan poikkeus. Ainakin
Suomessa vakivallan pelko lisaantyi suhteellisen voimakkaasti vuosina
1988-1997, vaikka vaesti:in kokema vakivalta pysyi verraten vakaana (kuvio
1). Samankaltaisia havaintoja on tehty myos Ruotsissa (von Hofer 2000).
Mista pel on kasvu johtuu, kun se tapahtui vakivaltakokemusten kehityksesta riippumatta? Eras mahdollisuus on Furedin pohtima pelon kulttuuri,
mutta myos muita mahdollisia tekijoita voidaan !Oytaa. Ensinnakin vuosien
1988 ja 1993 valilla Suomi sii11yi vaikeaan taloudelliseen lamaan. Se saattoi
lisata yleista turvattomuutta, joka ehka ilmeni pelkojen lisaantymisena. Myos
sisaisella muutolla maalta kaupunkeihin saattoi olla merkitysta: kaupungit
ehka koetaan uhkaavammiksi kuin ne todellisuudessa ovat.
Eras selitys pelon nousulle oli kiihtyva rikosjulkisuus: pelot saattoivat
nousta, jos media lisasi rikos- ja vakivaltaraportointia, vaikka vakivalta
itsessaan ei lisaantynyt. Mutta miten rikosjulkisuus, erityisesti rikosuutisointi,
sitten oli kehittynyt? Tasta ei ollut valmista tietoa olemassa. Taman tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on kin tuottaa osoittimiaja aikasarja,jonka avulla
voitaisiin rinnakkain seurata ja verrata rikollisuuden, rikollisuuden pel on ja
rikosuutisoinnin intensiteetin kehitysta. Tarkoituksena on kehittaa kansallisten uhritutkimusten rinnalle pysyva osoitinjarjestelma, joka mittaisi - valikoidusti -lehdistOn vakivaltapainotusta. Joka kerta kun kansallinen uhritutkimus toteutettaisiin, voitaisiin toteuttaa myos lehdistOn vakivaltapainotuksen
sisallonanalyysi.
Pelon nousu on itsessaan kiinnostava tieteellinen kysymys. Taman
tutkimuksen taustalla olivat seka sosiologiset aikalaisteoriat, jotka korostivat
riski- ja pelkokokemuksen nousua, etta mediapsykologinen tutkimus, joka on
osoittanut, etta medialla on vaikutusta ihmisten tunteisiin ja tuntemuksiin.

1.1

Sosiologisia aikalaisteorioita

Pelon kulttuuri
Edella jo mainitun Frank Furedin (1998) mukaan moderneja kehittyneita
lansimaita luonnehtii pelon kulttuurin nousu. Han puhuu "turvallisuuden
uskonnosta", jossa uhattuna olemista (being at risk) pidetaan pysyvana
olotilana, joka ei riipu mistaan tietysta ongelmasta (mt. 4). Pelot kohdistuvat
varsin monenlaisiin asioihin: ruokaan, tietoon ja tieteeseen, terveysriskeihin
ja tuttuihin ja tuntemattomiin ihmisiin; myos rikollisuuden pelko heijastaa
pelon kulttuuria (mt. 23-24).
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Furedin teesin taustalla on ajatus pelon kulttuurista riski- ja pelkotuntemusten herkistymisena. Pelon kulttuuri on noussut historiall isesti ennennakematWman turvallisuuden oloissa. Furedi viittaa sairauksien todellisen riskin
j atkuvaan pienentymiseen, elinaj an odotteen pidentymiseen j a lapsikuolemien
vahenemiseen- pel on kulttuuri syntyy juuri tallaisissa voimakkaasti lisaantyneen turvallisuuden oloissa (mt. 54-55).
Furedi katsoo, etta media muokkaa ihmisten riskihavaintoja- kyse on
riskitunteen voimistamisesta, ei sen aiheuttamisesta; median tapa korostaa
riskeja on laajemman yhteiskunnallisen prosessin ilmaus, ei pelon kulttuurin
suora syy. Nakemys voidaan ilmaista niinkin, etta Furedin mukaan median
riskijournalismin ja ihmisten nousevien pelkojen valinen yhteys ei ole suora
kausaalinen yhteys, vaan sama tekija aiheuttaa molempien nousun. Tuo tekija
on pel on kulttuuri,joka on sopeutumista traditioiden rapautumiseen, hallinnan
tun teen menetykseen ja vaikutusmahdollisuuksien kaventumiseen:
Sosiaalisten siteiden heikkeneminen on rapauttanut sosiaalisten
suhteiden ennustettavia malleja. Halusivattai ei, ihmiset on 'vapautettu' monista suhteista, joihin he ennen olivat sitein liittyneet, ja he
ovat nyt vapaita valitsemaan elamantapansa ja suhteensa. Mutta
uusien sosiaalisten siteiden puuttuessa vapaus johtaa vieraantumiseen ja voimattomuuden tunteeseen. (Furedi 1998, 172).

Tama on varsin konventionaalinen modernisaatiotulkinta: kun tradition ja
van han yhteiskunnan siteet kirpoavat, seurauksena on seka uutta vapautta etta
uusia ongelmia. Selityksen tuttuus jajopa kliseemaisyys ei kuitenkaan tee sita
yleisena kulttuurisena taustana merkityksetWmaksi.
Toisaalta Furedin aikalaisteoriaan kuuluu jossain maarin ristiriitaisia
piirteita: han toteaa, etta pelon kulttuuri liittyy tosiasiallisen turvallisuuden
lisaantymiseen, mutta sen taustalla on myos sosiaalisten siteiden heikentymisen Iuoma todellinen sosiaalinen ja taloudellinen epavarmuus (mt. 67).
Furedin tulkinta heijastaakin eraanlaista epailyksen hermeneutiikkaa, jossa
tulkitsija tietaa toimijoiden motiivit heita paremmin: yksi!Oiden pelko perustuu todelliseen taloudelliseenjasosiaaliseen turvattomuuteen, mutta pelko saa
"vaaran" ilmauksen yleisena riski-intoilunaja rikosten pelkona.

Riskiyhteiskunta
Ihmisten elama on aina sisaltanyt riskej a, mutta Ulrich Beckin ( 1993) mukaan
nyky-yhteiskunnassa vallitsevien riskien luanne on muuttunut 1800-luvun
teollistuneen yhteiskunnan ajoista. Vaurauden tuotannon sivuvaikutuksena
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modernissa yhteiskunnassa on syntynyt riskien tuotantoa. On syntynyt uudenlaisia riskeja, mm. terveysriskeja, ja geeniteknologian ja ydinvoiman kokemista uhkana. Beck katsoo, etta modernille yhteiskunnalle on ominaista
riskien irtaantuminen yksiloiden omista valinnoista (mt. 19-21 ).
Riskikokemuksista on myos tullut entista valillisempia. Kyky hahmottaa riskeja on tullut riippuvaiseksi saatavilla olevasta tiedosta, jonka valittaj ina toimivat erilaiset asiantuntijat lausuntoineen. Beckin mukaan riskien
tekeminen sosiaalisesti nakyviksi edellyttaakin tieteellisia teorioita ja tutkimustuloksia (mt. 27) ja erilaisten asiantuntijoiden lausuntoja (mt. 29).
Furedinja Beckin teorioita yhdistaajonkinasteinen herkistymistulkinta
eli ajatus, etta moderni materiaalinen vauraus onjohtanut lisaantyviin riskikokemuksiinja ehka pelkoihinkin . Tata kantaa on edustanut myos ruotsalainen
kriminologi Harms von Hofer, joka selittaa vaestOn lisaantyvaa vakivallan
pelkoa ja huolta rikollisuudesta silla, etta yhteiskunnan turvallisuus on
voimakkaasti lisaantynyt.
ArkieHima on tullut ennustettavammaksija poikkeavuudet harvinaisemmiksi ja vahaisemmiksi. [... ] Tama pitkan aikavalin kehitys ympariston lisaantyva kontrolli - on johtanut vahenevaan hairiotekijoiden sietamiseen. Valmius hyvaksya rutiinien katkeamisia on
vahentynyt. Tama patee todennakoisesti myos yleiseen valmiuteen
sietaa vastoinkaymisia ja epamukavuutta. Hyvinvointivaltio on
minimoinut laajamittaisen niukkuudenja karsimyksen; terveyspalvelut ovat vahentaneet kipua ja myos valmiutta sietaa kipua. Laskeva
kyky sietaa poikkeamia normaalista elamasta on Juonut hedelmallisen maaperan sille, etta vakivaltaa pidetaan kasvavana sosiaalisena
ongelmana siitakin huolimatta etta aiemmin historiassa vakivalta oli
paljon yleisempaa kuin nykyaan. (Von Hofer 2000, 66-67.)
Von Hofer viittaa mm. luonnonkatastrofien tuhovaikutuksen vahenemiseen,
na1anhatien haviamiseenja lapsikuolleisuuden voimakkaaseen laskuun. Kun
tosiasiallinen turvallisuus lisaantyy samaan aikaan kuin mediavakivalta
lisaantyy (mt. 67), tuloksena on ihmisten herkistyminen riskihavainnoille ja
pelolle.
Furedin (1998) ja von Hoferin (2000) tulkirmat ottavat siis huomioon
myos median toiminnan eivatka ne korosta pelkastaan tieteen edustajien
roolia pelkojen luomisessa. Kriminologiseen pelkoproblematiikkaan tama
laajempi nakemys sopiikin paremmin kuin Beckin (1993) visio riskiyhteiskunnasta. Korostaessaan tieteen vaikutusta riskikokemuksen tuottajana Beck
ikaan kuin unohtaa lehdistonja median roolin kaikkien riskien, mutta erityisesti rikosriskien suuruuden arvioinnin lahteena. Rikosuutisointi johtaa
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valilliseen riskihavaintoon, mutta siinii on - ainakin Suomessa ja muissa
pohjoismaissa- harvoin kyse asiantuntijoiden tai tiedeyhteison tuottamista
riskien luomisesta tai paisuttelusta. Pikemminkin asiantuntijat ja tieteellinen
tieto julkisuuteen piiiistessiiiin vaikuttavat median muuhun sisiiltoon verrattuna rikosriskihavaintoja viihentiiviisti.

1.2

Mediapsykologian nakokulmia2

lvfediavaikutuksen kontekstisidonnaisuus
Kysymys, lisiiiiko mediaviikivalta ihmisten viikivaltaisuutta, lienee yksi
kiiyttiiytymistieteiden kiistellyimpiii ongelmia. Nykykiisityksen mukaan
tiillaisia vaikutuksia on olemassa, mutta ne eiviit ole mekaanisiaja yksiulotteisia, vaan toteutuvat vain osalle median kiiyttiijiii, vain joissakin olosuhteissa
ja vainjonkin asteisina. Mediapsykologinen tutkimus on tunnistanut edellytyksiii, kuten yksilO- ja tilannetekijoitii, joissa mediavaikutukset toteutuvat.
Myos median kiiyttiijien tulkintojen merkitystii sisiilti:ijen vaikutuksille on
korostettu.
Mediapsykologisen tutkimuksen mukaan toistuvasti esitetyt viestit
muokkaavat kiiyttiijien kiisityksiiija asenteita, mutta mediasisiilloistii ei voi
suoraan piiiitellii tapoja, joilla kuluttajat tulkitsevat sisiiltajii, tai sita, millaisia
merkityksiii he antavat sille. Kiiyttiijatulkintoihin vaikuttavat esimerkiksi
yksilOlliset mieltymykset, ajattelun rakenteet, eliimiinkokemukset, ryhmiijasenyydetja persoonallisuuden piirteet. Myos sisallon realistisuus vaikuttaa:
mitii realistisempana kerronta koetaan, sitii intensiivisempi ja vaikuttavampi
on kokemus.
YksilOn samastuminen eli eliiytyminen mediahenkilOn tilanteeseen on
keskeinen vaikutusta viilittiivii tekijii- mediavaikutus riippuu siis siitii, kehen
median kuluttaja samastuu, esimerkiksi viikivallan hmjoittajaan vai uhriin.
Tiillii lienee suurin merkitys fiktiivisessa vakivallassa, vaikka samastumisen
vaikutusta ei voitane sulkea pois myoskiiiin uutisoinnin vaikutusten osalta.
Myos vastaanottajan eliimiinpiirin laajuus ehdollistaa mediavaikutuksia. Mitii
enemmiin ihmisilla on eliimankokemuksiaja sosiaalisia suhteita, sitii pienemmiiksi arvioidaan median vaikutus hanen asenteisiinsaja kiiyttiiytymiseensii.
Mediapsykologit ovat myos korostaneet mediasisii!Wjen monimuotoisuutta ja kiiyttiijien valinnanvaraa. Median monimuotoisuuden ajatellaan
2

Tiimii j akso perustuu kokonai suudessaan Anu Mustosen teokseen Me diapsy kologia
(Mustonen 1998, erityisesti sivut 55-74 ).
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pienentavan vaikutusten riskeja edellyttaen etta monimuotoisuutta ja vaihtoehtoja on. Kaiken kaikkiaan mediapsykologia on osoittanut, etta mediavakivallanja sen aggressio- ja pelkovaikutusten valinen kausaalisuhde on olemassa, mutta taman vaikutuksen voimakkuus riippuu useista mediaan, kayttajaan
ja kokonaismediakenttaan Iiittyvista tekij oista.

Vaikutuksia koskevia teorioita
Muston en (200 1) on esitellyt keskeisimmat yleisia mediavaikutuksia koskevat
teoriat. (1) Sosialisaationakokulman mukaan media sosiaalistaa ihmisia
siirtamallajaopettamallaarvojajanormeja,jamedia voi nain tekemallamyos
lisata yhteison vakauttaja ryhmien kiinteytta. Tata nakokulmaa voinee kutsua
myos sosiaalisen oppimisen malliksi. Sen mukaan mediavaikutukset selittyvat
mm. matkimisen (imitation) ja estojen poistumisen (disinhibition) kautta.
Kokeellisesti on todettu, etta mediavakivalta voi lisata yleison vakivaltaa
suo ria malleja antamalla, ja etta lapsuudessa seuratulla mediavakivallalla on
syy-yhteys myohempaan aggressiivisuuteen. Disinhibitiomallin mukaan
media voi antaa arsykkeen vakivaltaisuuteen,jos kuluttajalla on "patoutunutta
aggressiota". Oppimisnakokulmassa on viime aikoina korostettu kognitiivisten prosessien vaikutusta: etenkin pitkii.aikaiset mediavaikutukset edellyttavat,
etta ihmisten tavat tulkita todellisuustta muuttuvat mediatoiston seurauksena.
(2) Kultivaatiomallin mukaan medialla, lahinna televisiolla, on valtaa
muokata yleison todellisuuskasityksia median maailmankuvan mukaiseksi.
Media valtavirtaistaa (mainstreaming) yleison kasityksia todellisuudesta.
Vakivallan osalta kultivaatioteoria painottaa pelko- ja ahdistusvaikutuksia, ei
niinkaan aggressiovaikutuksia. Te01·ian mukaan mediavakivalta lisaa sita
kuluttavien ihmisten sosiaalisia pelkojaja sosiaalista epaluottamustajopa aina
paranoidisuuteen asti. Tutkimuksissa onkin todettu vakivaltaviihteen kulutuksen ja ahdistuneisuuden yhteys erityisesti naisten osalta. Kyseessa on persoonallisuuspiirteiden, mediakayttaytymisen ja mediavaikutusten valinen
kehamainen prosessi, ei niinkaan yksiulotteinen kausaalivaikutus. On jopa
mahdollista, etta ahdistuneet hakeutuvat vakivaltaviihteen pari inja ahdistuvat
siita lisaa. Joka tapauksessa kultivaatiomalli nayttaisi ennustavan, etta kuviossa I esitetty pel on nousu voi johtua mediavaikutuksista.
Nykyajan tiedotusvalineiden kentta ei ole monoliittinen, vaan varsin
moninainen. (3) Konsonanssimallin mukaan mediavaikutukset ovat sita
voimakkaampia, mita enemman sisaltoja toistetaan samantapaisina eri
kanavissa. Konsonanssi tarkoittaakin toimittajien tapaa raportoida asioista
samalla tavalla. Tama teoria on nyt kasilla olevan tutkimuksen kannalta

7
mielenkiintoinen, koska eri iltapaivalehtien vakivaltauutisoinnissa voidaan
havaita varsin suurta konsonanssia ja yhdenmukaisuutta. Konsonanssia
esiintyy agendan asettamisen tasolla eli siina, mitka asiatja tilanteet valitaan
"paivajarjestykseen", siis kerrottaviksi,jamitka suljetaan ulkopuolelle. Myos
nakokulman etsimisen tasolla esiintyy yhdenmukaisuutta. Konsonanssista
voidaan puhua myos, jos eri ohjelma- tai lehtityypeissa esitetaan vaikkapa
vakivaltaa.
Neljas mediavaikutushypoteesi korostaa (4) desensitisaatiota eli
turtumista. Kunjokin mediasisaltO toistuujatkuvasti, ihmiset saattavat turtua
siihen eli se ei enaa vaikuta heihin. Kayttajat menettavat herkkyytta kokea
kuvausten "normaalisti" tuottamia tunnereaktioita. Mustosen mukaan turtuminen voi ilmeta esimerkiksi niin, etta runsas mediavakivalta etaannyttaa
mediavakivallan kokemukset oikean elaman vakivallasta. Han viitannee tassa
fiktiivisen mediavakivallan kuvauksiin; mutta yhta hyvin turtumista voinee
tapahtua rikosuutisoinnin seurauksena (Reuband 1992, 215).
(5) Aktivaatiomallin mukaan media aktivoi kayttaytymista vaikuttamalla median kayttajien fysiologiseen vireystilaan. Aktivaatio voi liittya havainnon suuntaamiseen tiettyihin ilmioihin tai tunnereaktioiden stimuloimiseen,
ja teoriana se suuntaa huomion yksi!Okohtaisiin eroihin median vaikutuksissa.
Kiistellyin mediavaikutuksia koskeva teo ria on niin kutsuttu ( 6) katharsismalli. Katharsis viittaa antiikin aikaisiin teorioihin draaman tunteita
puhdistavasta vaikutuksesta, katharsiksesta. Teoria liittynee nykyaan vanhentuneina pidettyihin "hydraulisiin" motivaatiomalleihin, joissa aggressioiden
ajatellaan "patoutuvan" sisaan, jolloin tulee mahdolliseksi "kanavoida" niita
esimerkiksi psyykkisiin oireisiin tai rakentavaan toimintaan (Kivivuori 2000).
Yhteenvetona mediapsykologisesta tutkimuksesta ja sen yhteydessa
kehitetyista teorioista voidaan todeta kaksi seikkaa. Ensinnakin enemmistO
tutkimuksista katsoo, etta mediavakivallanja aggressionja toisaalta pelkojen
valilla on yhteys (ks. myos Jensen 2000). Toiseksi mediapsykologia on
tarkentanut taman yhteyden luonnetta toteamalla, etta syy-yhteydet eivat ole
mekaanisia ja totaalisia, vaan ne riippuvat mediasisalloista, kuluttajan ja
kontekstin ominaisuuksista seka mediakentan kokonaisuudesta.
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1.3

Kriminologinen rikosuutisoinnin tutkimus

Siina missa mediapsykologia on painottanut fiktiivisen vakivallan tutkimusta,
kriminologit ovat yleensa enemman kiinnostuneita rikosuutisoinnista, siis
todellisia rikoksia koskevasta kuvaavasta tai kommentoivastajournalismista.
Kriminologinen rikosuutisoinnin tutkimus tutkii yleensa rikosuutisoinnin luoman rikollisuuskuvan- konstruktion- yhteytta muihin kriminologian
tutkimiin ilmioihin, mm. tosiasialliseen rikollisuuteen seka vaest6n kokemaan
rikollisuuden pelkoon ja rikollisuutta koskeviin mielipiteisiin. Tutkimuksen
taustalla on usein yksinkertainen kysymys, antavatko tiedotusvalineet oikean
vai virheellisen kuvan rikollisuuden maarasta, piirteista ja kehityksesta.
Seuraavassa on esitelty kriminologisen rikosjulkisuustutkimuksen teemoja
valikoitujen tutkimusesimerkkien avulla. Kuvaus pyrkii kattavuuteen vain
kysymyksenasettelujen, ei yksittaisten tutkimusten tasolla.

Hemanuksen tutkimus
Tunnetuin suomalainen lehdiston rikosaineistoja koskeva tutkimus on Pertti
Hemanuksen klassikko Helsingin sanomalehtien rikosaineisto, joka ilmestyi
vuonna 1966 j a j onka aineisto kuvasi vuotta 1961.
Hemanuksen tutkimuksen keskeisina tavoitteina oli vertailla eri sanomalehtien tapaa uutisoidaja kommentoida rikoksia; vertailla uutisaineistonja
kommentaariaineiston eroja; vetiailla aamulehtiaja iltapaivalehtea; vertailla
suhtautumista eri rikoslajeihin; arvioida toimitusten tyomenetelmia; esitella
lehdist6n rikollisuutta koskevia selityksia ja sita, minkalaisiin rikoksiin
kohdistettiin huomiota. Kaiken kaikkiaan tutkimus on hyva esimerkki rikosuutisointiin kohdistuvasta tiedotusopillisesta tutkimuksesta, vaikkasinansa
se sisalsi myos kriminologisesti varsin kiinnostavia erittelyja. Tutkimus ei
kuitenkaan sisaltanyt lehdistOn rikosraportoinnin systemaattista empiirista
vertailua todelliseen rikollisuuteen, vaeston pelkoihin tai kriminaalipoliittisiin
mielipiteisiin. Nama aspektit eivat kuuluneet tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.
Hemanus kasitteli rikosuutisoinnin yhteytta muihin ilmioihin teoreettisten tarkastelujen tasolla. Han lahestyi asiaa funktionalistisen yhteiskuntateorian nakokulmasta ja sen terminologiaa kayttaen. Han katsoi, etta rikosuutisoinnin funktiota olivat mm. yhteisokiinteyden sailyttaminenja sosiaalinen
kontrolli. Molemmilla oli myos hairiOfunktionaalinen kaantOpuolensa.
Rikosjulkisuus saattoi Hemanuksen mukaan tyhmistaa kansaa, alentaa sen
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makua, loukata kansan tabuja ja yksityiselamaa, passivoida yksilOita ja
aiheuttaa eskapismia eli todellisuuspakoisuutta.
Hemanuksen funktioanalyysissa jai vahernrnalle huomiolle se, etta
rikosuutisointi saattaa vahentaa yhteisokiinteytta luomalla pelkojaja sosiaalista epaluottamusta; tai etta se vahentaa epavirallisen sosiaalisen kontrollin
tehoa samoista syista. Mahdollisesti Hemanuksen funktioiden taustalla oli
ainakin Emile Durkheimiin juontuva ajatus, etta yleison tietoon tuleva rikos
johtaa yhteison normien kristallisoitumiseen ja sita kautta sosiaalisen koheesion ja kontrollin lisaantymiseen. Modernissa kriminologisessa pelkotutkimuksessa otetaan huomioon myos painvastainen hypoteesi: rikosuutisointi voi
heikentaa epavirallisen sosiaalisen kontrollin tehokkuutta esimerkiksi vahentamalla ulkona liikkumista.

Rikollisuus julkisuudessa ja todellisuudessa
Heman us (1966) ei tiedotusopi llisessa tutkimuksessaan tarkastellut empiirisesti journalismin ulkopuolisia muuttujia. Voidaan ehka sanoa, etta kriminologinen rikosuutisoinnin tutkimus lisaajotakin rikosuutisoinnin kuvaukseen.
Se suhteuttaa rikos-, pelko- tai mielipidetodellisuuden empiirisesti rikosuutisointiin.
Ehka yleisin tapa tutkia rikosjulkisuutta on sisallonanalyysi (content
analysis), jonka avulla saatuja havaintoja verrataan todellista rikoskayttaytymista koskeviin tietoihin tiettyna ajankohtana. Tyypillisesti naissa tutkimuksissa tehdaiin sisallonanalyysi esimerkiksi jonkin lehden rikosraportoinnista
tiettyna aikana, minkajalkeen lehdistOn antamaa kuvaa verrataan todellisuuteen3. Esimerkiksi Lamnek (1990) totesi, etta saksalainen lehdisto painottaa
vakivalta- j a seksuaalirikoksia ja yksinkertaistaa monimutkaista rikollisuustodellisuutta. Tassa suhteessa ei ollut eroa paiva- ja iltapaivalehden valilla.
Kumpikaan Lamnekin tutkimista lehdista ei ollut "rakenneuskollinen"
(strukturtreu) rikostodellisuuden kannalta. Rakennevertailuissa on saatu lahes
aina samantyyppinen tulos (Williams & Dickinson 1993).
Kriminologiassa rikol lisuuskuvan vastaavuutta todellisuuteen tarkastellaan riippumatta siita, onko tiedotusvalineiden tai niiden yksittaisten toimittajien tavoitteena realistinen kuva. Vastaavuutta ei (yleensa) myoskaan problematisoida yksittaisen lehtiartikkelin tasolla, vaan rikosuutisoinnin maaran
tasolla.

3

Rikostodellisuutta koskevista tietolahteista, ks. 1.4.
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Vastaavuuden ongelmasta on sosiaalisten ongelmien tutkimusperinteessa keskusteltu pohtimalla, ovatko sosiaaliset ongelmat yleensa "objektiivisia"
vain "konstruoituja". Objektivismissa ajatellaan, etta sosiaalisia ongelmia
luonnehtii niiden faktinen, todellinen negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan.
Sosiaalisten ongelmien ajatellaan tulevan huomion kohteeksi ikaan kuin
omalla painollaan, oman vakavuutensa mukaisessa jarjestyksessa. Konstruktionistinen lahestymistapa katsoo, ettei jonkin ilmion nousua yleisen huomion
kohteeksi, tai sen maarittelya ongelmaksi, ratkaise vain sen tosiasiallinen
laajuus, vaan paljolti myos se, kuinka eri toimijat hahmottavat kyseisen
ilmion (Estrada 1999, 72).
Vastaavuuden ongelma on erotettava ns. suhteettomuuden ongelmasta
(problem of disproportionality). Eraa tutkijat ovat katsoneet, ettajulkisuuden
huomio rikollisuuteen on ainakin ajoittain "suhteettoman suurta" (Goode &
Ben-Yehuda 1996). Tallainen arvio edellyttaa, etta tutkija tietaisi, kuinka
paljon tai milia tavalla rikollisuuteen pitaisi oikeasti kiinnittaa huomiota.
Ajatus suhteettomasta huomiosta pitaa sisallaan objektivistisen nakemyksen
sosiaalisten ongelmien todellisesta tarkeysjarjestyksesta,jonka avulla voidaan
kritisoida lehdistOn rikosrap011ointia.

Rikosuutisoinnin muutos
Astetta sofistikoituneempaan tutkimusasetelmaan mennaan, kun rikosjulkisuuden kehitysta aletaan tarkastella pitkittaisaineistojen avulla. Talloin
kysymyksena on, onko rikosjulkisuuden maara tai rakenne muuttunutjollakin
ajanjaksolla. Tamakin kysymyksenasettelu on deskriptiivinen eli kuvaava.
Sita voidaan pitaa myos aske1eena suuntaan, jossa verrataan rikosuutisoinnin
kehitysta muiden ilmioiden muutoksiin.
Ruotsissa on viime vuosina tehty varsin kiinnostavia tutkimuksia
rikosj ulkisuuden maarallisesta muutoksesta. Esimerkiksi Pollack (200 1) totesi
tutkimuksessaan, etta sanomalehtien rikosuutisointi lisaiintyi Ruotsissa 1960luvulta lahtien verraten tasaisesti. Rikosten nakyvyys lehtien etusivuilla
lisaantyi. Pollack ei kuitenkaan vertaillut kehitysta systemaattisesti rikostodellisuuden kehitykseen.
Toinen huomionarvoinen ruotsalaistutkimus on Felipe Estradan vuonna
1999 j ulkaistu Ungdomsbrottslighet sam samhallsproblem. Siina Estrada
esitti tietoja nuorisorikollisuutta koskevien paakirjoitusartikkeleiden kehityksesta vuoden 1950 jalkeen. Tulokset osoittivat, etta 1950-luvulla nuorison
omaisuusrikollisuus ja 1980-luvun lopulta alkaen nuorison vakivaltarikolli-
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suus olivat Ruotsissa voimakkaanjulkisen huomion -eraanlaisen moraalisen
paniikin - kohteina.
Estradan keskeisena tavoitteena oli verrata rikosjulkisuuden kehitysta
rikostodellisuuden kehitykseen. 4 Han teki kaksi havaintoa. Ensinnakin
Ruotsin lehdistOn vaheneva kiinnostus nuorten omaisuusrikoksiin oli sopusoinnussa nuorten kayttaytymisen kanssa: kun varkaudet vahenivat,
IehdistOhuomio vaheni.
Sen sijaan vuonna 1986 alkanut nouseva kiinnostus nuorten vakivaltaan
ei heijastanut nuorten vakivallan tosiasiallista lisaantymista. Lehdist6 maaritteli ja konstruoi nuorten vakivallan sosiaaliseksi ongelmaksi. Estradan
mukaan lehdisti:in toimintajohti siihen, etta vaest6n alttius ilmoittaa nuorten
tekemia rikoksia poliisille lisaantyi, mika johti tilastoidun rikollisuuden
kasvuun.

Moraalinen paniikki?
Kriminologinen moraalisten paniikkien tutkimus on historiallisesti linkittynyt
rikosuutisoinnin tutkimukseen. Tilanteita, joissa tiedotusvalineiden rikoksiin
kohdistama huomio on voimakkaasti eronnut rikosten tosiasiall isesta kehityksesta, on usein nimitetty moraalisiksi paniikeiksi (Goode & Ben-Yehuda
1996).
Tass a tutkimuksessa kyseista termia ei kayteta kolmesta syysta. Ensinnakin termi ei tuo mitaan lisaa siihen (mahdolliseen) havaintoon, etta lehdiston huomio rikoksiinja rikosten maara kehittyvat eri tavalla. Historiallisesta
muutoksesta, sen syistaja seurauksista voidaan keskustella ilman poleemista
"paniikin" kasitetta. Toiseksi paniikin kasite psykiatrisoi (vrt. "paniikkihairio") yhteiskunnallista ilmiota, eika se siten ainakaan edista kriittista
keskustel ua.
Kolmanneksi moraalipaniikin kasite oli oman aikansa, 1960- ja 1970lukujen, tuote. Tiedotusvalineiden kentta on pluralisoitunutja yleisot sirpaloituneet (Arolainen 2001 ). Vaikka edelleen on olemassa varsin konservatiivisia
tiedotusvalineita, niiden rinnalle on noussut laaja vastakulttuurinenjulkisuus
ja myos suuret mediakonsernit saattavat rutiininomaisesti koetella konservatiivien herkkyytta. Lisaksi konservatiivisia moraalisia paniikkeja saatetaan
nykyaan tuottaa jopa kaupallisiin tarkoituksiin, koska ne edistavat nuorisokulttuuristen tuotteiden myyntia (McRobbie & Thornton 2002).

4

Han kaytti vertailussa apuna mm. uhritutkimuksiaja kuolemansyytilastoa, mutta myos
lahdekriittisesti arvioitua viranomaistilastoa. Tarkemmin ks. kohta 1.4.
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Tiedotusvalineet rikollisuutta koskevan tiedon lahteina
Timo Korander on teoksessaan Suomalaisten turvallisuuden kokeminen ja
suhtautuminen poliisiin (1994) esittanyt tietoja siita, mista lahteista suomalaiset saavat rikollisuutta koskevat tietonsa. Korander totesi, etta vaestOsta 71
prosenttia piti lehdistoa erittain tarkeana rikoksia kuvaavan tiedon lahteena,
ja etta muut tiedotusvalineet - erityisesti sahkoiset mediat - jaivat tassa
suhteessa selvasti jalkeen. Jos myos valinetta "melko tarkeana" pitavat
Jasketaan mukaan, perati 98 prosenttia 15-74-vuotiaista suomalaisista ilmoitti
pitavansa lehdistOa erittain tai melko tarkeana rikoksia kuvaavan tiedon
lahteena.
Lehdisti:i

71 '1
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Fbliisi-Tv

Paikallinen radio

Valtakunnallinen radio

0

50

10CWo

Kuvio 2 Tiedotusvalinetta erittain tarkeana rikollisuutta koskevan lahteena pitavia, %
15-74-vuotiaista. Lahde: Korander 1994

Rikosuutisoinnin ja pelkojen yhteydesta
Mediavakivallan ja sen vaikutusten tutkimuksessa on painotettu verraten
paljon fiktiivisen vakivallan merkitysta. Suurehko osa tutkimuksesta liittyy
sen vaikutuksiin (Chiricos ym. 1997, 346). Eraissa tutkimuksissa on kuitenkin
tarkasteltu tiedotusval ineiden rikos- tai vakivaltauutisoinnin yhteytta ihmisten
vakivaltapelkoihin. Naissa tutkimuksissa tiedotusvalineen seuraamista
mittaava muuttuja vaihtelee. Ulkomaisia tutkimuksia arvioitaessa on myos
syyta muistaa, etta mediakentta vaihtelee eri maissa niin tarjonnan, kysynnan
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kuin kaytOnkin osalta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa televisiouutiset ovat
erilaisia kuin Suomessa, ja myos lehdistokentassa on suuria eroja.
Williams ja Dickinson (1993) analysoivat englantilaisten paiva- ja
iltapaivalehtien vakivalta- ja muuta rikossisaltoa. He havaitsivat odotetusti,
etta iltapaivalehdissa oli huomattavasti enemman rikosaiheista materiaalia. Ne
myos kasittelivat aihetta sensaatiohakuisemmin. Lisaksi he totesivat, etta
iltapaivalehtien (tabloid press) lukijat pelkasivat enemman vakivaltaa kuin
paivalehtien lukijatja arvioivat vakivaltariskin muita suuremmaksi. Vaikutus
pysyi merkitsevana, kun vastaajien sosioekonominen asema vakioitiin.
Williams ja Dickinson paattelivat, etta lehdiston rikosuutisoinnilla oli itsenainen vaikutus erityisesti vakivallan pelkoon (mt. 47-48) ja tama pati varsinkin
iltapaivalehdiston sensaatiohakuisen vakivaltauutisoinnin kohdalla. Sen sijaan
uutisoinnilla ei ollut merkitsevaa vaikutusta omaisuusrikollisuuden pelkoon
eika yksiloiden kayttaytymiseen, esimerkiksi ulkona liikkumiseen iltaisin.
Chiricos ym. (1997) mittasivatF!oridassaeri tiedotusvalineiden seuraamistaja lahinna vakivaltaisiin rikoksiin liittyvia pelkoja. He havaitsivat, etta
kun ika, sukupuoli ja etninen tausta vakioidaan, television ja radian uutisten
seuraaminen oli yhteydessa kohonneeseen rikoksen pelkoon. He eivat havainneet sanomalehtien lukemisen kohdalla vastaavaa yhteytta. Tutkimukseen
osallistujilta kysyttiin eri tiedotusvalineiden seuraamistiheytta, ei sita, mita
aineistoa esim. lehdesta tai televisiosta katsottiin. Tutkimuksen hyvana
puolena oli se, etta television ja radion vaikutusta koskevat jatkotarkastelut
suoritettiin disaggregoidusti eri vaest6ryhmissa5• Televisiouutisten seuraaminen oli yhteydessa erityisesti sellaisten matalatuloisten ihmisten pelkoihin,
jotka olivat itse joskus olleet rikoksen uhreja ja jotka asuivat etnisesti heterogeenisilla alueilla. Lisaksi pelkovaikutus rajoittui naisiin. Chiricos ym.
katsoivat, etta rikosuutisointi vaikuttaa eri tavoin eri osayleisoihin, ja etta
jatkossa olisi selvitettava, millaisia merkityksia yleisot konstruoivat saamistaan uutisista.
Williamsin ja Dickinsonin (1993) ja Chiricosin ryhman (1997) tutkimukset perustuivat poikkileikkausasetelmiin, joten yhteys iltapaivalehtien
lukemisenja vakivallan pel on valilla saattoi johtua my tis valikoitumisefektista eli siita, etta pelokkaat lukijat hakeutuvat vakivalta-aiheisten uutisten
pari in. Saksassa Reuband ( 1998) toteutti pitkittaistutkimuksen 6 , jossa tarkas-

5

Valitettavasti disaggregoiduissa analyyseissa ei ollut mukana sanomalehtien seuraamista.
On mahdollista, etta kokonaispopulaatiossa ei-merkitseva prediktori onjossain osapopulaatiossa merkitseva.
6

Samat vastaajat vastasivat kaksi kertaa kyselyyn tietyn ajanjakson aikana.
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teltiin median kayton yhteytta rikospelkoihin. Han havaitsi, etta television
"poliisiohj elmien"-joissa ratkotaan pimeita rikostapauksia ja annetaan tietoa
rikoksentorjunnasta- katsomisella oli selkea rikoksen pelkoa lisaava vaikutus. Kyse ei ol\ut siita, etta pelokkaat ihmiset katsoivat noita ohjelmia vahvistaakseen maai\mankuvaansa, vaan siita, etta ohjelmattodella lisasivat rikosten
pelkoa. LehdistOlla ei ol\ut merkitsevaa vaikutusta rikospelkoihin. Niiden
kohdalla, jotka olivat joskus olleet itse rikoksen uhreja, lehdiston rikosuutisointi vaikutti kuitenkin pelkoja lisaavasti.
Reubandin tutkimuksessa oli kaksi puutetta, jotka vaikeuttavat lehdistOn pelkovaikutuksen arviointia. Ensinnakaan han ei esitellyt koko aineistonsa
pohjalta tehtya kausaalimallia, vaan "tuhlasi" aineiston tilastollista voimaa
kolmen saksalaisen kaupungin valiseen vertailuun (mika oli osa hanen
kysymyksenasetteluaan). Toiseksi han mittasi eri tavalla eri rikosuutisoinnin
muotojen seuraamista. Television osalta han kysyi suoraan, seuraako vastaaja
tietyn tyyppisia ohjelmia. LehdistOn osalta han kysyi vain, mita lehtia vastaaja
seuraa, ja teki sitten eri lehtien rikospitoisuudesta sisallonanalyysin. Ei ole
yllattavaa, etta tallainen mittausero suosii television vaikutusta, koska se ei
erittele eri vastaajien erilaisia lehtien lukutapoja. Lehtea voi lukea lukematta
lainkaan rikosaiheisia artikkeleita, taijoku voi luke a vain ne, vaikka kyseisessa lehdessa olisi vahan rikosaineistoa.
Kunkin maan mediakentan erityispiirteet luultavasti vaikuttavat siihen,
aiheuttaako lehdistOn rikosuutisointi rikoksen pelkoa vai ei. Suomessa
\ehdiston merkitys tietolahteena on suuri ja huomattavasti suurempi kuin
television (Korander 1994). Edella mainittu Chiricosin ym. (1997) tulos,
jonka mukaan Yhdysvalloissa television uutisten seuraaminen oli yhteydessa
rikospelkoihin, heij astanee ainakin os in sikalaisten uutisten s isalto- j a aihepainotuksia. Maiden keskinaisten erojen vuoksi on vaikea tehda yksiselitteisia
yhteenvetoja eri tutkimuksista. Edella kuvattujen tutkimusten perusteella
nayttaisi silta, etta lehdistOn rikosuutisoinnilla on lieva pelkoja lisaava
vaikutus, joka on suurempi naisilla kuin miehil\a. Lisaksi lehdistOn rikosuutisointi lisaa pelkoja erityisesti niilla, jotka ovat joskus itse olleet rikoksen
uhrina. Toisaalta tutkimus viittaa myos siihen, etta television uutisoinnillaja
varsinkin "poliisiohjelmilla" on voimakkaampi vakivaltapelkoja lisaava
vaikutus kuin lehdistOlla.
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Uutisointi ja kriminaalipoliittiset mielipiteet
Ranskassa kesalla 2002 pidetyissa vaaleissa sikalainen aarioikeisto nosti
keskeiseksi vaaliteemakseen rikollisuuden. Kun aarioikeisto menestyi vaaleissa, Ranskan media teki itse johtopaatOksen, etta sen rikosuutisointi o1i osin
luonut pohjaa aarioikeiston voitolle (HS 4.7.2002). Tama on aarimmainen
esimerkki rikosuutisoinnin ja vaesti:in kriminaalipoliittisten mielipiteiden
mahdollisesta yhteydesta. Yleisesti ottaen voitaneen olettaa, etta voimakas
rikosuutisointi tukee ankarampia rangaistuksia puoltavia mielipiteita.
Killias (1982) vertaili vakavan sanomalehdenjakevyen iltapaivalehden
lukijoiden kasityksia siita, kuinka use in Zilrichissa tapahtuu murhia. Suuri osa
tutkimukseen osallistuneista zi.irichilaisista yliarvioi rajusti kaupungin henkirikosten maaran seka absoluuttisesti etta vertailussa muihin rikoslajeihin. Eri
lehtien lukijat eivat kuitenkaan eronneet merkitsevasti toisistaan; "skandaalilehden" lukijat eivat yliarvioineet henkirikosten maaraa muita enemman,
varsinkin kun analyysissa vakioitiin koulutus (mt. 19-23). Television puolella
fiktiivisen vakivallan katsominen ei lisannyt rikosmaaraarvioiden virheellisyytta. Sen sijaan sveitsilaisen "poliisi-television" katselu oli merkitsevasti
yhteydessa rikollisuuden virhearviointeihin (mt. 24-25). Rikollisuuden
maaran virhearviointi oli yhteydessa rangaistusasenteiden ankaruuteen, mutta
yhteys oli verraten heikko, minka vuoksi Killias varoitti liioittelemasta
median vaikutusta vaesti:in mielipiteisiin (mt. 27-28).
Kuten mediapsykologia on korostanut, raportoinnin tapa vaikuttaa
siihen, miten sanoma vaikuttaa median kuluttajiin. Forster ja Schenk (1984)
tutkivat kokeellisesti, vaikuttaako rikosten kuvaamisen tapa siihen, miten
lukijat7 reagoivat kuvauksiin. He kayttivat neutraaleja teonkuvauksia vaihdellen sen kehystysta. Ensimmaisessa versiossa oli vain teon kuvaus, toisessa oli
annettu tietoja myi:is uhrista, ja kolmannessa oli kuvauksen lisaksi annettu
tietoja tekijasta. Tulosten mukaan varsinkin se, ettei tekijan olosuhteista,
motiiveista ja taustoista kerrota, naytti lisaavan lukijoiden asenteiden ankaruutta, rangaistusvaatimuksia ja rikollisuuteen suhtautumisen tunnepohjaisuutta.
Edella kuvatuissa tutkimusesimerkeissa oli kyse muun muassa sen
arvioimisesta, vaikuttaako rikosuutisointi yleensa - kenen tahansa median
kuluttajan- kriminaalipoliittisiin mielipiteisiin. Toinen tarkeaosakysymys on,
vaikuttaako rikosuutisointi paatoksentekijoiden kriminaalipoliittisiin mielipiteisiin. Esimerkiksi Kauko Aromaa on todennut Suomen tilannetta kuvaillessaan:
7

Koehenkilot olivat naisia.
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MeilHikin on ajoittain arveltu, ettii mm. rikollisuutta koskevien
kasitysten muotoutuminen ja kriminaalipoliittinen paati:iksenteko
ovat suuresti riippuvaisia mediajulkisuudesta. Eduskunnassa kaydessa ei esimerkiksi tunnu samantekevalta, etta edustajien kasissa/pi:iydilla on kovin usein jompi kumpi suurista iltapaivalehdista.
(Aromaa 1995, 6.)

Jos Aromaan havainto on oikea, taman tutkimuksen kohde- iltapaivalehdistOn tapa hahmottaa yhteiskuntaa - ehka vaikuttaa kriminaalipoliittisten
paatoksentekijoiden kasityksiin rikollisuuden maarasta, piirteistaja kehityksesta. Paatoksentekijoihin patee todennakoisesti sama kuin yleensa ihmisiin:
mediasisalloillii on vaikutuksia, vaikka sisaltOja ei omaksuta passiivisesti tai
kri ti iki ttomasti.

Onko medial/a vaikutusta pelkoihinja mielipiteisiin?
Kaiken kaikkiaan voidaan yleisenajohtopaiitOksenii todeta, etta rikosuutisoinnin vaikutuksiin patee sama kuin fiktiivisen vakivallan vaikutuksiin. Vaikutukset ovat kontekstisidonnaisia, eivat yleisia tai mekaanisia. Olennaisia
ehdollistavia tekijoita ovat mm. uutisoinnin sisallon esittamisen tapa seka
uutisoinnin vastaanottajien ominaisuudet, mm. sukupuo\ijaaiemmatrikosuhrikokemukset. Eri maista saadut erilaiset tutkimustulokset viittaavat myos
siihen, etta mediakentiin ja median kayttokulttuurien kokonaisuudet ovat
keskeinen rikosuutisoinnin vaikutuksia ehdollistava tekija.
Vaikutusten suunnasta voitaneen silti todeta, etta tutkimuksissa ei ole
havaittu rikosuutisoinnin vahentavan rikospelkoja tai tukevan maltillisia
kriminaalipoliittisia mielipiteita. Vaikutusten suunta on paasiii:intOisesti
pelkoja lisaavaja ankaria mielipiteita tukeva; voimakkuudeltaan vaikutukset
ovat television osalta yleensa suurempia kuin lehdiston osalta. LehdistOn
osalta rikosuutisoinnin vaikutusten arviointia hankaloittaa paitsi eri maiden
lehdistOkentan erilaisuus myos se, etta lehdistOn rikosuutisoinnin intensiteettia on mitattu varsin erilaisin tavoin. Joissakin tutkimuksissa on mitattu
esimerkiksi koko lehden rikossisaltoa. Edella esitellyista tutkimuksista siina,
jossa mitattiin etusivujenja etusivuotsikoiden vakivaltapitoisuutta, havaittiin
selkein yhteys lehtivalinnan ja rikospelkojen valilla, kun muut tekijat oli
vakioitu (Williams & Dickinson 1993).
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1.4

Aineisto ja menetelma

Vdkivaltaotsikoinnin intensiteetin mittaaminen
Nyt kasiWi olevan tutkimuksen asetelma noudattaa rikosuutisoinnin osalta
pitkittaisaineistoon perustuvaa sisallonanalyysia.
Rikosjulkisuuden intensiteettia on tassa tutkittu kvantitatiivisen sisallonanalyysin avulla. Aineistot on keratty vuosilta 1980, 1988, 1993, 1997 ja
2000. Nelja ensimmaista vuotta ovat vuosia, joina on tehty ns. kansallinen
rikosuhritutkimus. LehdistOanalyysin vuosiksi valittiin nama vuodet, jotta
vakivaltajulkisuuden kehitysta voitaisiin verrata tosiasialliseen vakivallan
tasoon ja pelkotasoihin. Vakivallan osoittimiaja niihin liittyvia ongelmia on
eritelty tarkemmin jaljempana.
Sisallonanalyysin kohteeksi valittiin molempien iltapaivalehtien, IltaSanomien ja Iltalehden, etusivut edella mainituilta vuosilta. Koska Iltalehti
aloitti toimintansa 1.1 0.1980, sen osalta havaintovuosi "1980" sisaltaa vuoden
1980 kolme viimeista kuukautta seka vuoden 1981 numerot lokakuun puolivaliin asti. Lokakuun alkupuoli otettiin mukaan vuoden 1980 lehdistOlakon
kompensoimiseksi. Ilta-Sanomien osalta vuoden 1980 lakkoaei kompensoitu,
vaan aineistossa on 17 numeroa vahemman kuin normaalivuosina. Taman
vuoksi eri vuosien valisessa vertailussa vakivalta-aiheisten otsikoiden maarat
on suhteutettu I 00 ilmestynytta numeroa kohti 8 .
Vuosien sisalla ei tehty otantaa, vaan kaikki tutkimusvuosien numerot
olivat mukana sisallonanalyysissa.
Analyysin havaintoyksikkona oli otsikko, joka vastaa lehden sisalla
olevaajuttua. A ivan tasmallisesti ilmaistuna havaintoyksikkona oli otsikkoaihe. Samaa otsikkoaihetta saatetaan etusivuilla esitella useammalla lauseella.
Tallaisissa tilanteissa havaintoyksikon muodosti saman otsikkoaiheen nelja
ensimmaista lausetta.
Otsikko voi olla pddotsikko eli etusivun suurin otsikko, joita kullakin
etusivulla voi olla vain yksi, tai sivuotsikko, joita samalla etusivulla voi olla
useita. Vakivalta-aiheisia sivuotsikkoja voi samana paivana olla yksi tai
useampi riippumatta siita, kasitteleeko kyseisen paivan paaotsikko vakivaltaa
vai ei. Tarkasteluvuosina sivuotsikoita oli keskimaarin 4, 6, 9, 8 ja 7 yhta
etusivua kohti eli niiden maara lisaantyi 1980-1993, minka jalkeen tultiin

R Suhteuttamisen etu on sekin, etta myohemmin mahdollisesti kerattavat, eri pituisiin
ajanjaksoihin perustuvat aineistot ja niiden tulokset voidaan suoraan suhteuttaa nyt
saatuihin tuloksiin.
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hivenen alaspain 9 . Sinansa sivuotsikoiden maaran kasvu ei tietenkaan valttamatta tarkoita, etta lisaantyva otsikkotila kaytetaan vakivallan ja rikosten
esittelyyn.
Iltapaivalehtien etusivut valittiin analyysin kohteeksi tutkimustaloudellisista syista. Kun tavoitteena on kerata taannehtivasti aineistoja viidelta
vuodelta, ei voida analysoida kokonaisia lehtien vuosikertoja sisasivut
mukaan lukien. Tavoitteena oli myos luoda sisallonanalyysin kannalta
suhteellisen yksiselitteinen standarditutkimusmalli, jolla voitaisiin tulevien
uhritutkimusten yhteydessa tuottaa myos rikosuutisoinnin intensiteettia
kuvaava tunnusluku. Mutta otsikoidenja etusivujen valintaa voidaan perustella myos sisallollisin argumentein.
Otsikoista- niiden muodostaja sisallosta- on luettavissa suuri osa
lehtijutun keskeisista viesteista. Otsikon koko, tekstin sijainti ja
juttutyyppi kertovat millaisen painon lehti antaa jutulle ja sen
aiheelle. Samalla se kertoo millaista asemaa lukijoiden agendalla
lehti asialle ehdottaa. [... ] Yleiso tietaa, etta etusivulla suurin otsikoin uutisoituja paakirjoituksessa kommentoitu aihe on huomionja
keskustelun arvoinen. [.. .] Lehtiuutisten tekijat tietavat myos yleison
tuntevan vallitsevan kaytannon,jonka mukaan otsikoihin kirjoitetaan
jutun keskeinen viesti ja/tai syy miksi siihen kannattaisi tutustua
tarkemminkin. Tasta konventiosta seuraa, etta sanomalehtien lukeminen on paljolti otsikoiden selaamista. (Suhonen 1994, 74, korostus lisatty.)
Eli kun lehti nostaa vakivalta-aiheen etusivulleen, se kertoo samalla painottavansa tata aihettaja tatjoavansa sita lukijanja yhteiskunnan agendan kannalta
keskeiseen asemaan. "Agenda" viittaa tassa siihen, kuinka tarkeana aihetta
pidetaan verrattuna muihin aiheisiin.
Otsikoiden vaikuttavuus lienee kaiken kaikkiaan suurempi kuin sisasivujenj uttujen vaikuttavuus,ja tahan suuntaan viittaavia tutkimustuloksiakin on olemassa (Williams & Dickinson 1993, 35-36; Suhonen 1994, 74).
Etusivut ovat nahtavilla monissa paikoissa: ruokakaupoissa, kioskeissa, usein
myos kioskien ulkopuolella. Myos iltapaivalehtien keltaiset mainosjulisteet
kasittelevat lahes aina samaa aihepiiria kuin etusivut. Jos molemmissa
iltapaivalehdissa on paaotsikkona vakivalta-aihe, jokaisen kioskin, lehtipisteenja ruokakaupan kassan yhteydessa on niihtavissa neljajulisteen kokoista
tiedotetta vakivallasta- kaksi etusivua ja kaksi mainosjulistetta. Siten etusi-

" Keskiarvot ovat heinakuun kuuden ensimmaisen numeron keskiarvoja (IS+IL=l2
etusivua) kultakin tutkimusvuodelta.
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vuaiheet nakyvat voimakkaasti ainakin kaupunkien katukuvassa. Kaiken
kaikkiaan voitaneen olettaa, etta etusivuotsikoita lukevat nekin, jotka eivat
osta lehtea,joten taman Jehdistojulkisuuden erityislaj in potentiaalinen vaikuttavuus on suurempi kuin pelkat Jevikki- tai myyntiluvut antavat aiheen
olettaa.
Tutkimusmenetelma on kvantitatiivinen sisallonanalyysi. Aineistoon
sisallytettiin otsikot,jotka kasittelivat eriasteista tahallista vakivaltaa, vakivallalla uhkaamista, vapauden rajoittamista pakottamalla seka kiusaamista ja
hairintaa. Tahallisuuskriteeri poisti kaikki onnettomuustyyppiset tapaukset,
esimerkiksi rattijuoppoj en aiheuttamat henkilOvahingot seka kuolemantuottamustilanteet, viikivallan kasitteen operationaalisen maarittelyn piirista.
Vakivallan tapahtumisen nayttOtasoa ei arvioitu eli myos vakivallan esiintymistakoskeva vaitteet sisallytettiin tutkimukseen. Tuhopolttojen sisallyttaminen edellytti, etta otsikko viittasi teon ihmisille aiheuttamaan vaaraan (ks.
myos liite 1).
Yleisesti voitaneen sanoa, etta vakivalta-aiheet sisaltavat myos lievaa
ja uhkatyyppista viikivaltaa. Vakavaa vakivaltaa voitiin kuitenkin tarkastella
erikseen rajaamalla analyysit otsikoihin, joissa vakivallan todettiin aiheuttaneen kuoleman. Myos otsikkotyypin mukainen erittely aj aa epasuorasti samaa
asiaa, koska suurin kirjaimin Jadottuna paaotsikkona on verraten harvoin
lievaa vakivaltaa.

90%

88%

90%
Kuvio 3

Vakivalta-aiheinen paaotsikko iltapaivalehden etusivulla tammi-maaliskuussa
1993: rinnakkaisluokittelijaparien yhtapitavyysprosentit

Analyysi toteutettiin Helsingin yliopiston kirjastossa sailytettavien mikrofilmien avulla. Mikali samana paivan oli useita painoksia, sen paivan numeroksi
valittiin mikrofilmilla ensimmaisena oleva lehti. Sisallonanalyysin reliabili-
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teettia tarkasteltiin tekemalla rinnakkaisluokittelutesteja kolmen luokittelijaparin avulla. Testit osoittivat, etta sen koodaaminen, sisaltaako etusivu
paaotsikossa tai sivuotsikoissa vakivaltaa vai ei, tuottaa tyydyttavan korkeat
yhtapitavyysprosentit eri koodaajien valilla (kuvio 3). 1 Kahden rinnakkaisluokittelijoiden yhtapitavyytta mitattiin laskemalla ensin luokittelijoiden
koejaksolta !Oytamien vakivaltaotsikoiden maarien keskiarvo. Tasmalleen
samalla tavalla luokiteltujen (=sisallytettyjen) otsikoiden osuus tasta keskiarvosta on kuviossa 3 esitetty yhtapitavyysprosentti. Suhteellisen korkea
yhtapitavyysprosentti tarkoittaa, etta tutkimuksen tulosten pitaisi paapiirteiden
ja paatulosten osalta olla toistettavia, mikali kaytetaan samaa sisallyttamisperiaatetta.11

°

Todellisen vakivallan osoittimet
Poliisin tietoon tullut vakivaltarikollisuus ei ole validi vakivallan osoitin,
koska siihen vaikuttaa voimakkaasti joukko muita tekijoita kuin vakivallan
useus: esimerkiksi kansalaisten alttius ilmoittaa tekoja poliisille, poliisin
alttius kirjata tilanteita rikoksina, ja poliisin kontrollin kohdistaminen (ks.
esim. Kivivuori 2002a).
Koska useimpia rikoslajeja koskevat viranomaistilastot sisaltavat vain
osan kaikista rikoksista, kriminologit kayttavat erilaisia taydentavia tutkimusmenetelmia kokonaisrikollisuuden tason selvittamiseksi. Naista ehka tarkein
ja eniten kaytetty on uhritutkimusmenetelma. Siina ihmisia pyydetaan keJtomaan, onko heihin kohdistunut erilaisia rikoksia, esimerkiksi vakivaltaa.
Myos uhritutkimuksella on omat rajoituksensa ja metodologiset ongelmansa (aiheesta tarkemmin ks . Niemi 1985 ja Heiskanen 2002). Tassa
tutkimuksessa on omaksuttu eraanlainen suhteellisuusperiaate: vaikka kaikilla
metodeillaja osoittimilla on omat puutteensa, toiset ovat kuitenkin parempia
kuin toiset. Jos halutaan arvioida ei-kuolettavan vakivallan tasonkehitysta
viimeisen 20 vuoden aikana, on jarkevaa kayttaa pikemminkin kansallisten
uhritutkimusten sarjaa kuin vaikkapa poliisitilastoa.
Taulukossa 1 on esitetty Suomen kansallisissa uhritutkimuksissa
syntynytta tietoa vakivallan yleisyydesta. Vakivallan tai sen uhan kokemista
on tutkimuksissa kysytty samoin . kysymyksin eri vuosina. Kysymysten

10

11

Tekijanja uhrin sukupuolen koodaamisessa yhtapitavyysprosentit olivat alhaisempia.

Ks. esim. taulukko 5. Jos joku toistaisi tutkimuksen, han ei saisi tasmalleen samoja
lukumaaria (100, 140,269, 325 ja 302), mutta kyllakin samanlaisen nousevan trendin.
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johdanto tarkentaa aiheen vakivaltaan, ja itse asteikko alkaa uhkailusta ja
etenee sitten tyrkkimiseen, tOnimiseen, lyomiseen ja erilaisten valineiden
avulla harjoitettuun vakivaltaan.
Taulukko 1 Vakivaltaa tai sen uhkaa vuoden aikanakokeneita seka vakivallasta fyysisen
vamman saaneita 1980- 1997,% 15-74-vuotiaasta vaestOsta
Koki vakivaltaa tai sen uhkaa
Sai vakivallasta fyysisen vamman

1980

1988

1993

1997

10,2
2.3

8,0
2,0

8,3
2,0

9,1
1,7

Uihde: Aromaa & Heiskanen 2000, 125; Kivivuori & Aromaa 2002, 29 .

Toinen vakivallan tasoa luotettavasti kuvaava osoitin on kuolemaanjohtanut
vakivalta (taulukko 2). Sen kohdalla ei katsota esiintyvan merkittavaa piiloriko 11 isuutta.
Taulukko 2 Tahallisesti surmattuja koko vaeston I 00 000 henkeii. kohden taman tutkimuksen havaintovuosina
Surmattuja 100 000 henkeii. kohti

1980

1988

1993

1997

2000

3.3

2,8

3,3

2,8

2,7

Li!hde: Luvut on laskettu Tilastokeskuksen kuolemansyytilastonja vilestotilaston luvuista.

Taulukoista 1 ja 2 nahdaan, etta vaestOn kokema tosiasiallinen vakivalta ei ole
lisaantynyt Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tama
perushavainto muodostaa yleisen taustan, kun seuraavassa alamme tarkastella
iltapaivalehtien etusivujen vakivaltauutisoinnin kehitysta samail a ajanjaksolla
ja samoina vuosina. Kun vertaamme vakivaltauutisolntiaja vakivaltatodellisuutta, tarkoitamme vakivallan todellisuudella uhritutkimustenja kuolemansyytilaston antamaa kuvaa.

Mihin kysymyksiin tdmd tutkimus vastaa?
Tama tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen eli kuvaava. Empiiriset
analyysit vastaavat kysymyksiin: onko iltapaivalehtien etusivuilla uutisoidun
vakivallan maara muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana;
ovatko etusivuilla konstruoidun vakivaltakuvan piirteet muuttuneet viimeisen
kahdenkymmenen vuoden alkana; ja ovatko etusivut alkaneet painottaa
vakivaltaa enemman (tai vahemman) kuin muita rikoslajeja tai rikollisuuden
kontrollia ja seuraamuksia.
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Vertaamme etusivu-uutisoinnin muutoksia toisaalta rikostodellisuuden
muutoksiin, toisaalta vaestOn pelkotason muutoksiin. Kuvaavan tutkimusasetelman avulla ei voida empiirisesti osoittaa kausaalisuhteiden olemassaoloa -tai niiden puuttumista- kuvattujen ilmioiden valilla. Kausaalisuhteita koskevat tulkinnat perustuvat muihin tutkimuks iin j a teoreettisiin tulkintoihin.
Nyt kasilla olevassa tutkimuksessa on lahdetty siita, etta lehdistOn
rikollisuuteen kohdistama huomio on muuttuja eli huomio voi lisaantya,
vahentya tai pysya vakaana. Jos huomio muuttuu ilman rikollisuuden tasossa
ilmenevia muutoksia, toteamme eriavan kehityksen ja esitamme pohdintoja
sen yhteydesta mrn. rikollisuuden pelkoon. "Suhteellisuuden"- tai lehdistOn
"suhteellisuudentajun" arviointi -on enemman mielipide- ja arvopohjainen
kysymys, johon tutkimus ei tutkimuksena voi tuoda ratkaisua. Mutta rikosjulkisuuden mahdolliset voimakkaatkin tasonmuutokset ja niiden yhteydet
kansalaisten pelkoihin tai kriminaalipoliittisiin mielipiteisiin ovat relevantteja
yhteiskunnallisessa keskustelussa.
LehdistOn vakivaltaan kohdistama huomio voi muuttua paitsi maarallisesti myos laadullisesti. Tassa tutkimuksessa ei ole kvalitatiivisia analyyseja
si ita, miten iltapaivalehdet esittavat vakivallan. Vakivaltaotsikoiden eraita
piirteita on kuitenkin tarkasteltu maarallisesti. Naita ovat muun muassa
kuvien kaytto otsikoiden yhteydessa, eraiden voimasanojen kaytto seka se,
paikallistetaanko vakivalta johonkin kuntaan. Nama piirteet on valittu analyysien kohteeksi, koska niilla voidaan olettaa olevan jotain merkitysta
uutisoinnin vaikutusten kanssa.
Tassa raportoitava aineisto on peraisin kahdesta eri iltapaivalehdesta
(Ilta-Sanomat ja Iltalehti). Tuloksia ei kuitenkaan paasaantOisesti esitella
siten, etta lehtia vertailtaisiin keskenaan. Kyse ei ole mediatutkimuksesta tai
viestinnan tutkimuksesta, jossa arvioitaisiin eri lehtien toimitusten tyota tai
vaikkapa kilpailun mahdollista vaikutusta rikosuutisointiin. Kohdassa 2.2 on
kuitenkin esitetty eraita lehtia vertailevia tarkasteluja.

2
VAKIVALTA IL TAPAIVALEHTIEN
ETUSIVUILLA 1980-2000

2.1

Vakivaltaotsikoiden maara ja luonne

Tarkastelut on rajattu kotimaiseen vakivaltaan. Kotimaisella vakivallalla
tarkoitetaan otsikoita, joita ei neljan ensimmaisen otsikkolauseen puitteissa
tasmenneta ulkomailla tapahtuneiksi. Esimerkiksi otsikko "X:aa epaillaan Y :n
pahoinpitelysta" on koodattu otsikkona kotimaiseksi vakivallaksi, koska tekoa
ei ole otsikoinnissa paikallistettu ulkomaille. Taysin mekaanisesti sovellettuna
tama koodaus laskisi kotimaiseksi vakivallaksi esimerkiksi lauseen "X:aa
epaillaan Palmen murhasta", koska ei voida olettaa, etta kaikki tietavat
Palmen ruotsalaiseksi. Tass a tutkimuksessa kaikki otsikot, j oissa esiintyy nimi
"Palme" tai "Reagan", on kuitenkin katsottu ulkomaiseksi vakivallaksi.
Taulukko 3 Etusivuotsikkojen sisaltiiman viikivallan piiiiasiallinen luonne. Taman
tutkimuksen aineisto on lihavoitu

Vakivalta
Vakivallalla uhkaaminen
Raiskaus
Ryosto
Kiusaaminen, hairintab
Vapaudenriisto
Tuhopoltto
Yhteensa
(N)

Kotimaan viikivalta•

Ulkomaan vakivalta

69,8
7,1
7,1

62,4

5,9
5,3

4,1
0,7

7,3
2,5
3,1
1,4

23,2
0,0

100,0

100,0

(1136)

(354)

a) Otsikot,joissa vakivaltaa ei neljtin ensimmaisen otsikkolauseen perusteella tarkenneta ulkomailla
tapahtuneeksi. b) Seksuaalinen ahdistelu, koulukiusaaminen, armeija- tai vankilasimputus, muu
ahdistelu tai hairinHi.

Taulukossa 3 on esitetty tiedot siita, miten koti- ja ulkomaista vakivaltaa
kasitelleet otsikkoaiheet jakaantuivat eri vakivaltatyyppeihin. Kotimaista
vakivaltaa kuvaavien otsikkojen jakauma on lihavoitu, koska se muodostaa
taman raportin paaasiallisen aineiston.
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Tarkastelujen rajaaminen otsikoihin, jotka viittaavat kotimaiseen
vakivaltaan (=vakivaltaa ei otsikossa paikallisteta ulkomaille), perustuu
kahteen seikkaan. Ensinnakin taman tutkimuksen yhtena tavoitteena on
verrata rikosuutisointia nimenomaan kotimaisen vakivallan todellisuuteen.
Toiseksi sisallonanalyysi oli todennakoisesti luotettavampaa kotimaisen
vakivallan kohdalla, jossa ei esiinny yhta paljon vaikeasti luokiteltavia
konflikteja, levottomuuksiaja valtiollista repressiota kuvaavia otsikoita.
Yleisimmin otsikoissa oleva vakivalta viittaa erilaisiin pahoinpitelyihin,
hakkaamisiin, tappeluihin ja henkirikoksiin. Naita oli noin 70 prosenttia
kaikista otsikoista (taulukko 3). "Vapaudenriistot" viittaavat panttivankitilanteisiin seka myos lapsenkaappauksiin. Kiusaamisen ja hairinnan alia olevat
tapaukset ovat hyvin lahella vakivallan uhkatilanteita. Ne viittaavat mm.
koulukiusaamiseen, armeijassa tapahtuvaan simputtamiseen ja erilaiseen
"vainoamiseen". Taman teeman sisallyttaminen todettiin analyysin reliabiliteetin kannalta paremmaksi ratkaisuksi kuin sen jattaminen ulkopuolelle 12 •
Vakivallan uhan ja pel on kokemisen kannalta uutisoidut vainoamistilanteet
ovat huomion arvoisia myos siksi, etta kansalliset uhritutkimukset ovat
sisallyttaneet vakivallan uhan kokemisen vakivallan kasitteen alaisuuteen.
Lisaksi voidaan todeta, etta mikaan tassa tutkimuksessa havaittu keskeinen
tulos ei muutu, vaikka kategoria "kiusaaminen, hairinta" poistettaisiin analyysista.
Paa- ja sivuotsikoiden vakivalta oli melko samanlaista. Raiskausuutisoinnin osuus oli suurempaa sivuotsikoissa (8 %) kuin paaotsikoissa (5 %),
muuten jakaumat olivat varsin lahella toisiaan. Myos vakivallan lopputuloksen nakokulmasta otsikkotyypit olivat verraten samanlaisia. Paaotsikkovakivallasta 40 prosenttia viittasi kuolemaan johtaneeseen vakivaltaan, kun
vastaava osuus sivuotsikkovakivallasta oli 34 prosenttia. Tata tulosta voitaneen tosin pitaa hieman yllattavanakin: iltapaivalehtien etusivujen vakivaltaaiheisista paaotsikoista 60 % kasitteli muuta kuin kuolemaan johtanutta
vakivaltaa.
Minkalaisia iltapaivalehtien vakivalta-aiheiset otsikot ovat? Taulukossa
4 on Iueteltujoka kymmenes etusivun vakivalta-aiheinen paaotsikko kultakin
vuodelta. Luettelo havainnollistaa tiettyj aotsikoiden koodaamiseen liittyneita
seikkoja. Ensinnakin se, kasitteleeko otsikko vakivaltaa vai ei, ratkaistiin
jutun neljan ensimmaisen lauseen perusteella. Esimerkiksi "sellit sapaleiksi"
ja "Sarin avomies pidatettiin Marokossa" ja "Isa oli lapsille aina niin he1ttai12
Vainoamisen ja vakivallan uhan valista eroa ei ole helppoa maaritella yksiselitteisesti.
Reliabiliteetin maksimoiminen on tarkeaa, koska hankkeen tavoitteena on luoda aina
uhritutkimusten yhteydessa toistettava standarditutkimusmalli.
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nen" ovat paaotsikkoja, joiden etusivulle sijoitetut jatkolauseet tasmensivat,
etta juttuun liittyi tahallista vakivaltaa. Toiseksi tapahtumamaaksi oletettiin
aina Suomi, ellei muuta tapahtumapaikkaa ollut mainittu. Esimerkiksi
"Panttivangit vihdoinkin kotona!" kuvaa ulkomailla tapahtunutta rikosta,
mutta etusivuotsikko ei kerro tata.
Taulukko 4 Joka kymmenes vakivalta-aiheinen iltapaivalehden' etusivun piiiiotsikko
1980

tutkimusvuosina
70 VANKIA SYOMALAKOSSA KERAVALLA
JUOPUNUT AMPUl POLIISIN
KIDUTTAJA-PULLINEN VALITTAA

1988

NYKANEN KAPAKKATAPPELUSSA MAKIVIIKON PAATTEEKSI
MIES HUKUTETTIIN PUISTOLAMPEEN KESKELLA LAHTEA
LAPSIASIAM!EHEN HATAHUUTO
SELL!T SAPALEIKSI
"MINA TAPO!N TENHUSEN"

1993

POMMI TUHOSI ASUNNON
HAULIKKOMIES AMPUl OVEN LAP!
VELALLISEN TALO HAJALLE KUORMA-AUTOLLA
TYOTTOMAKS! JAANYT MJES AMPUl NELIA OMAlSTAAN JA ITSENSA
SARIN AVOM!ES PIDATETT! IN MAROKOSSA
MIES AMPUl A VOVA!MON JA ITSENSA
KATKERA EX-KIHLATTU HAIR!KOINYT

1997

8 VUOTTA

AMERIKKALAISMIES LEVITT! HI-VIRUSTA SUOMALAISNAISIIN
VENALAISAUTO RYSA YTTI PAIN POLI!SIAUTOA
MURHASTA EPAIL TY ON SAD UN ENTINEN KJHLA TTU
S!MPUTTAJA KURISTI JA PIT! PUUKKOA VARUSM!EHEN KURKULLA
KAHTA HUIPPUKIEKKOILIJAA KUULUSTEL TIIN EPAILTYNA RAISKAUKSESTA
SEKSUAALIAHDISTELUA EDUSKUNNASSA
XL5 JA NYLON BEAT KESKELLA TULITAISTELUA
"IsA OLI LAPSJLLE AINA NIIN HERTTAINEN"
T APAN TE!DAT KAIKK!
MURHASTA TUOMITTU KARKAS! KISO!STA
T AMA M!ES ON TUNTEETON SADIST!

2000

"SE EI OLLUT SETAMAINEN SUUDELMA"
LINDAA UHKAILLUT ON KOLMO!SMURHAAJA
NUORI MIES RYOSTAA VANHOJA NAISIA
TOO LON MA TTOSURMAAJA MEN! VIHILLE VANKILASSA
KOULUPOJAT RYOSTIVAT PANKIN ASEILLA UHATEN
PANTTIVANGJT VIHDOINK!N KOTONA!
!SA LOYSI SURMA TUN TYTTARENSA
LAHTELAISPIZZERIAN TY0NTEKIJA KERTAA VERILOYL YN TAPAHTUMIA

RYOSTAJALLE PUOLEN MILJOONAN TIMANTIT
SOMALIT PELKA AVAT JO UUSJA KAHAKOITA

a) Huom. otsikot voivat olla kummasta tahansa iltapaivalehdesta; tass a ei ole eritelty lehtiti, vaan kyse
on joka kymmenennesta paiiotsikosta havaintomatriisin mukaisessa jarjestyksessa.
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Taulukosta huomaa silmamaaraisestikin, etta vakivalta-aiheisten etusivujen
paaotsikkojen maara nayttaisi lisaantyneen, niin etta kadunkulkijan tai lehtien
lukijan silmiin osuus yha useammin tiedotuksia vakivallasta.

2.2

Vakivalta etusivuilla 1980-2000

Taulukossa 5 on esitetty vakivalta-aiheisten etusivuotsikoiden absoluuttiset
maarat tutkimusvuosina.
Taulukko 5 Vakiva1ta-aiheisia

paa- ja sivuotsikoita
1980--2000. Kotimaan vakiva1ta

Paaotsikot
Sivuotsikoth
Yhteensa

ilta paiva1ehtien etusivuilla

1980'

1988

1993

1997

2000

(yhteensa)

29
71
100

49
91
140

73
196
269

115
210
325

87
215
302

(353)
(783)
( 1 136l

a) llmestymiskertoj a lehdisto1akon vuoksi nonnaa\ivuotta vii.hemman. Iltalehden osalta ks. teksti. b)
Naitil voi olla yhde!Hi etusivulla useita.

Vakivaltaotsikoita ilmestymiskertoja kohden
Kuviossa 4 on laskettu kotimaista vakivaltaa kuvaavien paa- ja sivuotsikoiden
maara 100 ilmestymiskertaa (ja siten myos etusivua) kohti. Koska lehtia on
kaksi ja molemmat ilmestyivat normaalisti kuutena paivana viikossa,
vakivalta-aiheiset otsikkomaarat on suhteutettu lukuihin 584, 602, 601, 600
ja 601. Vuoden 1980 syksylla lehdistO oli noin kaksi viikkoa lakossa, joten
Ilta-Sanomien numeroita ilmestyi normaalivuotta vahemman. Iltalehden
osalta kerattiin tiedot sen ensimmaisesta vuodesta siten etta lakon kesto
huomioitiin.
Etusivujen vakivalta lisaantyi voimakkaasti siirryttaessa 1980-luvulta
1990-1 uvulle. Paaotsikoi den kohdalla h ui ppu saavutetti in 1997, j onka j alkeen
on tultu hivenen alas. Sivuotsikoiden osalta vakivaltauutisoinnin intensiteetti
on pysynyt etusivuilla verraten vakaana 1990-luvun ajan.
Kuviossa 4 ei ole eritelty sita, johtiko otsikoitu vakivalta uhrin kuolemaan vai ei. Jaljempana on tarkasteltu erikseen kuolemaanjohtaneen vakivallan otsikointia. Jos tarkastellaan vain ei-kuolettavan vakivallan otsikointia,
vuosi 1997 paljastuu rikosuutisoinnin huippuvuodeksi. Sataa etusivuakohden
tallaisia vakivalta-aiheisia otsikoita oli viitena havaintovuotena 10, 15, 29, 37
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ja 29. Trendi on siis voimakkaasti nouseva 1980-1997, mutta vuonna 2000 on
palattu vuoden 1993 tasolle.
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Kuviossa 4 paaotsikkojen yleisyytta kuvaava Juku on samalla myos i!mestymiskerroista laskettu prosenttiluku: esimerkiksi vuonna 1997 kaikista ilmestymiskerroistanoinjoka viidennen paaotsikko kasitteli Suomessa tapahtunutta
vakivaltaa. Sivuotsikkoja voi olla useita samalla etusivulla, joten suhdeluku
ei vastaa ilmestymispaivista laskettua prosenttia. Koska kunakin ilmestymispaivana ilmestyy kaksi lehtea, luvut eivat kuvaa suoraan, kuinka suuressa
osassa ilmestymispaivista on ollut jokin vakivalta-aihe.

Vdkivalta Ilta-Sanomienja Iltalehden etusivuilla
Kaikki taman raportin analyysit perustuvat aineistoon, joss a Ilta-Sanomienja
Iltalehden vakivalta-aiheiset etusivujen paa- ja sivuotsikot on yhdistetty. Eli
tutkimuksen tavoite ei siis ole vertailla lehtia, vaan tassa on omaksuttu ikaan
kuin kadunkulkijan nakokulma. Han kohtaa molempien lehtien etusivut,jotka
on usein asetettu rinnakkain ja ikaan kuin yhdeksi yksikoksi kioskien ikkunoihin, lehtipisteisiin ja ruokakauppojen kassojen viereen. Kadunkulkijan
nakokulma on tietylla tavalla myos rikosuutisoinnin seurausten nakokulma.
On kuitenkin syyta lyhyesti tarkastella sita, miten vakivalta-aihe on
esiintynyt eri lehdissa. Nain suljetaan pois ainakin vaihtoehto, etta havaitut
trendit johtuvat vain toisesta lehdesta.
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Jaksolla 1980-1997 lehtien paaotsikoiden vakivaltapainotus lisaantyi varsin
samalla tavalla. Vuosi 2000 on tassa suhteessa merkinnyt muutosta pitkaan
jatkuneeseen yhdenmukaisuuteen: Iltalehti nayttaa voimakkaasti vahentaneen
vakivallan nostamista paaotsikoksi, kun sen sijaan Ilta-Sanomat on entisestaan kiihdyttanyt vakivaltapainotustaan (kuvio 5). Hyvin samankaltainen kuva
syntyy, kun tarkastellaan lehtien etusivujen sivuotsikoita (kuvio 6).
Kuvioita 5 ja 6 vertailemalla voidaan todeta myos se, etta Ilta-Sanomien vakivaltapainotuksen lisaantyminen on seka paa- etta sivuotsikoin
mitattuna ollut erittain tasaistaja vakaata. lltalehden kehitys on ollut tempoilevampaa. Tama saattaa osinjohtua voimakkaammista typografisista muutoksista lehden etusivulla.
Vuoden 2000 eriavaa kehitysta ei voida selittaa etusivun asettelujen tai
otsikkomaarien muutoksilla, vaan tassa lienee kyse toimituksellisesta muutoksesta Iltalehden kohdalla. Lehti vahensi vakivallan nostamista paa- ja sivuotsikoihin. Erityisesti raiskaustenja vakivallan uhkatilanteiden esittely etusivujen otsikoissa vaheni vuonna 2000 (Liite 2). Havaintoa arvioitaessa on syyta
muistaa satunnaisvaihtelujen mahdollisuus seka poikkeuksellisten korkeiden
etta poikkeuksellisen matalien havaintojen kohdalla.
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Kaiken kaikkiaan lehtien vertailu osoittaa, etta niita voidaan hyvin pitaa
yhtena yksikkona - ei vain siksi, etta ne ovat kadunkulkijan kannalta yksi
yksikko, vaan myos koska niiden vakivaltapainotus kehittyi 1980-1997 lahes
identtisella tavalla. Kaiken kaikkiaan lehtien vakivaltasisallon kehitysta
luonnehtii suuri konsonanssi eli kaksi eri tiedotusvalinetta antavat varsin
yhtalaisen kuvan todellisuudesta.
Kaikissa seuraavissa tarkasteluissa lehtia tarkastellaan yhtena aineistona.

Vakivaltaotsikoituja paivia
Kuviossa 7 on esitetty niiden ilmestymispaivien osuudet, jolloin vahintaan
toisessa iltapaivalehdessa oli etusivulla vakivalta-aiheinen paa- tai sivuotsikko. Nain laskettu prosentti on verraten korkeajo 1980,jolloinjoka kolmantena paivana ainakin toisessa iltapaivalehdessa oli vakivalta-aiheinen otsikko.
Tuoreimpina vuosina vakivaltaa tarjotaan etusivuilla noin kolmena paivana
viidesta (60 %).
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Tassakin tarkastelussa huomio kiinnittyy siihen, etta suurin tasonmuutos
ajoittuu vuosien 1988 ja 1993 va\ille. Tama on juuri se jakso, jonka aikana
vakivallan pelko lisaantyi voimakkaimmin. Havainto on kiinnostava, vaikka
yhtalainen kehitys ei sinansa osoita syy-yhteytta kumpaankaan suuntaan.

Etusivuvakivallan viikko- ja vuotuisrytmi
Todellinen vakivalta noudattaa erilaisia vuorokausi-, viikko- ja vuotuisrytmeja- nain voidaan paatella ainakin kuolemaanjohtanutta vakivaltaa koskevien
tietojen pohjalta. Se kasaantuu iltaan, keskiyon tienoille ja viikonloppuihin.
Eri vuodenaikojen ja kuukausien erot eivat ole yhta selkeita. (Lehti 2002,
53-57). Seuraavassa on tarkasteltu, noudattaako iltapaivalehtien vakivaltauutisointi viikko- tai vuotuisrytmeja.
Vakivaltauutisoinnissa voidaan havaita selkea viikkorytmi. Lauantainumerot on arkipaiviin verrattuna puhdistettu vakivaltaisista sisalloista
(kuvio 8). Nain on ollut koko tarkastelujakson ajan. Taustalla ovat toimitukse\liset ratkaisut. Ja koska lehdet eivat ilmesty sunnuntaina, viikonlopun
tapahtumia saatetaan kuvailla maanantaina. Yhdessa eri tekijat ovat kuitenkin
kiinnostavalla tavalla johtaneet siihen, etta etusivujulkisuuden vakivallan
viikkorytmista tuottama kuva on painvastainen kuin vakivallan todellinen
viikkorytmi. J os vaesto muodostaisi viikkorytmista kasityksen iltapaivalehtien
perusteella, riskiarviot muodostuisivat virheellisiksi.
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Kuvio 8 havainnollistaa myos edelHijo todettua vakivaltauutisoinnin voimakasta lisaantymista varsinkin 1980-luvulta 1990-luvulle siirryttaessa. Nousu
kanavoitui arkipaiviin, mutta myos lauantainumeroiden etusivuilla on aivan
viime vuosina ollut enemman vakivaltaa kuin 1980-luvulla.
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Iltapaivalehtien vakivalta-aiheisten etusivuotsikoiden jakaantuminen vuoteen
1980--2000, absoluuttiset luvut

Etusivujen vakivallan jakaantumisessa kalenterivuoteen voidaan havaita
uutisoinnin kasaantumista sydankesaan, erityisesti heina- ja elokuuhun. Ainoa
havaintovuosi, jonka vakivaltauutisoinnin huippu ei ajoittunut kesaan, oli
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vuosi 1993. Voidaan ehka myos sanoa, etta 1980-luvulla vuotuinen jakauma
oli varsin tasainen kesahuippua lukuun ottamatta, kun taas tuoreempina
havaintovuosina on enemman vaihteluja. On mahdollista, etta lehdet reagoivat voimakkaammin yksittaisiin rikostapauksiin.
Myos vuotuiskierron osalta voidaan todeta, etta vakivaltauutisoinnin
kasvu on kanavoitunut suhteellisen tasaisesti koko vuoteen. 1990-luvun
havaintovuodet seka vuosi 2000 sisalsivat kaikkina vuodenaikoina enemman
vakivaltaa kuin 1980-luvulla.

2.3

Kuolemaan johtanut vakivalta

Edella esitettyihin lukuihin sisaltyvat myos otsikot, joissa ei ole kuvattu
erityisen vakavaa vakivaltaa, vaan erilaisia uhkailuja, vainoamisia tai vakivaltaepailyja. Jos ajatellaan rikosjulkisuuden suhdetta rikospelkoihin, vakavinta
vakivaltaa on syyta tarkastella erikseen.
Vakivaltaotsikoinnissa ei yleensakovin tarkkaan seliteta, minka asteisia
vammoja uhrille aiheutui. Se, aiheuttiko teko kuoleman, on kuitenkin lahes
aina selvasti todettu. Seuraavassa on tarkasteltu erikseen kuolemaan johtaneen vakivallan esittelya iltapaivalehtien etusivuilla.
Taulukko 6 Suomessa tapahtunutta, kuolemaan johtanutta vakivaltaa kasitelleita paa- ja
sivuotsikoita iltapaivalehtien etusivuilla 1980-2000, absoluuttiset luvut.
Kotimaan vakivalta
Paaotsikot
Sivuotsikotb
Yhteensa

1980'

1988

1993

1997

2000

(yhteensa)

16
23
39

18
30
48

27
71
98

41
58
99

39
84
123

(141)
{266)
(407)

a) llmestymiskertoja lehdistalakon vuoksi normaalivuotta viihemman. Iltalehden osalta ks. teksti.
b) Nfiita voi oil a yhdellfi etusivulla useita.

Tulos on sama kuin yleistarkastelussa, jossa ei huomioitu vakivallan vakavuutta tai vammojen astetta. Kuolemaanjohtavan vakivallan esittely iltapaivalehtien etusivuilla on lisaantynytvarsinkin 1980-lukuun verrattuna. Paaotsikoiden osalta kasvu oli tasaista vuosina 1980-1997, minka jalkeen taso
nayttaa vakiintuneen no in kuuteen tai seitsemaan paaotsikkoon 100 etusivua
kohti.
Kaiken kaikkiaan kuolemaan j ohtaneen vakivallan esittelya on Iisatty
varsin tasaisesti, ja korkein lukema on vuodelta 2000.
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Kuvion 10 tarkastelussa ovat mukana myos etusivuja reunustavat sivuotsikot.
Niiden huomioarvo ei liene yhta suuri kuin etusivun paaotsikon, joka yleensa
on ladottu varsin suurella kirjainkoolla. Kuviossa 11 on tarkasteltu vain
paaotsikoita.
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Myos tassa tarkastelussa voidaan havaita voimakas kasvu vuosina
1980-1997. Vuonna 2000 oli kuitenkin edeltavaa havaintovuotta vahemman
sellaisia ilmestymispaivia, jolloin ainakin toisessa iltapaivalehdessa oli eikuolettavaa vakivaltaa kasitteleva paaotsikko. Henkirikosaiheisissa paaotsikoissa ei kuitenkaan ilmennyt vahenemista vuonna 2000. 1990-luvun lopulla
saavutettiin siis taso, jossa noinjoka kymmenentena iltapaivalehtien ilmestymispaivana ainakin toisen lehden etusivun paaotsikko kasittelee kuolemaan
johtanutta, kotimaassa tapahtunutta vakivaltaa.
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Muun kuin kuolemaan johtaneen vakivallan uutisointi paaotsikoissa
vaheni vuoden 1997 jalkeen.
Edellaon tarkasteltu rikosuutisoinnin maarallisHi kehitysta iltapai valehtien etusivuotsikoinnin valossa. Tarkastelut ovat koskeneet sellaisia etusivuotsikoita, jotka kuvaavat kotimaassa tapabtunutta vakivaltaa. Paatulos on, etta
vakivaltauutisointi lisaantyi voimakkaasti vuosina 1980- 1997. Vuoden 1997
jalkeen ei voida havaita nousua, vaan vuoteen 1997 mennessa saavutettu taso
on pysynyl vakaana tai -lievemman vakivallan osalta-jopa laskenut hieman.
Vuoden 2000 lasku naytUiisi jobtuvan lltaJehden tekemista toimituksellisista
ratkaisuista. Paakehityssuunnat ovat samoja riippumatta siita, tarkastellaanko
etusivujen paaotsikoita vai otetaanko mukaan myos sivuotsikot.

3

VAKIVALTA ETUSIVUILLA JA
TODELLISUUDESSA 1980-2000

Eras mahdollinen selitys vakivaltauutisoinnin tason muutoksille on se, etta
muutokset heijastavat todellisuudessa tapahtuneita muutoksia vakivallan
maarassa. Tama olisi niin kutsuttu objektivistinen hypoteesi.
Toinen mahdollisuus on, etta vakivaltajulkisuuden maara ei heijasta
eika seuraa todellisuudessa tapahtuvan vakivallan maaraa. Tata hypoteesia
voidaan kutsua konstruktionistiseksi. Seuraavassa tarkastellaan, kumpi
hypoteesi vastaa todellisuutta.
Kun puhutaan vakivallan todellisesta tasosta, on oltava varsin tarkkana
kaytettyjen osoittimien valinnassa. Poliisitilasto ei paasaantoisesti ole kayttokelpoinen rikosten maaran ja tasonkehityksen kuvaamisessa 13 , koska siita
puuttuu valtaosa vakivallasta eli piiloonjaaneet teot. Jaljelle jaa kaksi kayttokelpoista osoitinta: (a) kansalliset uhrikyselyt seka (b) kuolemaanjohtanutta
vakivaltaa kuvaavat tilastot, joiden kohdalla piilorikollisuus ei ole merkitHiva
ongelma (ks. myos taulukot 1 ja 2).

3.1

Etusivujen vakivaltaja vaeston vakivaltariski

Vakivallan tai sen uhan kokeminen
Uhritutkimusten mukaan vakivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden osuus aikuisvaest6sta pysyi verraten vakaana 1980-1997. Samaan aikaan vakivalta-aiheet
nousivat yha useammin iltapaivalehtien etusivuille (kuvio 12). Kuviossa 12
on havainnollisuuden vuoksi esitetty vain yksi etusivuvakivallan osoitin.
Kuitenkin kaikki etusivuvakivallan osoittimet viittaavat voimakkaaseen
kasvuun j aksolla 1980-1997.

13
Huom. poliisitilasto on sen sijaan hyodyllinen sosiaalisen kontrollin toimintaa kuvaava
osoitin, j a sita voidaankin kutsua kontrollitilastoksi.
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Ilmestymispaivia, joina ainakin toisessa i\tapaivalehdessa etusivuvakivaltaa
(%) ja vakivaltaa tai sen uhkaa kokeneita (%) 15-74-vuotiaista, 1980-2000

Etusivuvakivallan lisaantyminen ei heijasta sita, etta vaeston riski joutua
vakivallan uhriksi olisi lisaantynyt.
Kuvion 12 tarkastelussa vakivaltauutisointia on verrattu siihen, kuinka
suuri osa 15-74-vuotiaasta vaest6sta on vuoden aikanajoutunut vakivallan tai
sen uhkan kohteeksi. Vakivaltaisten tekojen maara on kuitenkin eri asia kuin
niiden uhriksi joutuneiden henkiloiden maara tai osuus.
Kansallisissa uhritutkimuksissa on havaittu, etta erilaisten uhkailukokemusten tapausmaara on lisaantynyt. Aromaa ja Heiskanen (2000, 117)
toteavat, etta ilmi6n selittaminen on vaikeaa, mutta "ilmeisesti ilmapiiri on
1990-luvun loppupuolella koettu uhkaavammaksi kuin vuosikymmenen
alussa". Eras selitys sille, miksi ilmapiiri on koettu entista uhkaavampana, voi
olla se, etta lehdisto nosti vakivallanjulkiselle asialistalle. Vakivaltauutisoinnin vaikutus ei valttamatta kanavoidu vain pelon kautta, vaan kysymys voi
olla sen oppimisesta, etta tietynlaisia tilanteita tai konflikteja kutsutaan
vakivallaksi tai vakivallan uhkatilainteiksi.

Vamman aiheuttanut vakivalta
Edella tehdyssa vertailussa kuvattiin niiden osuutta, jotka olivat kokeneet
vakivaltaa tai sen uhkaa. Uhrikokemusten yleisyytta on kuitenkin syyta
tarkastella myos siten, etta vain fyysisen vamman aiheuttaneet tapaukset
huomioidaan. Talloin voidaan jossain maarin vakioida ihmisten tulkintakehysten muutoksen vaikutus saatuihin lukuihin. Vuosien 1980-1997 uhritutki-
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muksissa vamman vakivallasta saaneiden osuus aleni 2,3 prosentista 1, 7
prosenttiin (taulukko 1). Tekojen maarat olivat 109 000, 99 000, 95 000 ja
79 000 neljana uhritutkimusvuotena. Jos nama maarat suhteutetaan 15-74vuotiaiden maariin, saadaan luvut 30, 27, 25 ja 20 tapausta vaestOn 1 000
henkea kohti. Vamman aiheuttaneiden vakivaltatapausten maara on siis koko
ajan vahentynyt seka absoluuttisesti etta suhteutettuna vaestOn maaraan.
Samaan aikaan iltapaivalehtien etusivujen vakivalta lisaantyi voimakkaasti
(kuvio 13).
70
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Kuvio 13 Vakivaltaa ainakin toisen iltapaivalehden etusivulla,% ilmestymispaivistaja
vamman aiheuttaneita vakivaltatapauksia 15-74-vuotiaan vaeston I 000 henkea
kohti 1980-2000

3.2

Henkirikokset etusivuilla ja todellisuudessa

Henkirikostaso on kahden viime vuosikymmenen aikana pysynyt verraten
vakaana (Kivivuori & Aromaa 2002). Sen sijaan kadulla kulkija kohtaa
henki rikoks ia iltapaiv al ehti en etusi vuj en paaots ikoissa ai kai sempaa enemman
(kuvio 14). Henkirikosuutisoinnissa tapahtui maarallinen hyppays vuosien
1988 ja 1997 valilla.
Henkirikosten maaranja niiden uutisoinnin vertailussa on huomioitava,
etta uutisointi painottuu poikkeuksellisiin ja harvinaisiin tekotyyppeihin.
Esimerkiksi poliisiin kohdistuvat,jarjestyneeseen rikollisuuteen liittyvat seka
nuorten tai lasten tekemat teot saavat runsaasti huomiota. Siksi on mahdollis-
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ta, etta tallaisten harvinaisten henkirikostyyppien jonkinasteinen lisaantyminen 1990-luvulla selittaa osin henkirikosuutisoinnin kehitysta.
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Kuvio 14

Ilmestymispaivia, joina ainakin toisessa iltapaivalehdessii oli kotimainen
henkirikos etusivun piiiiotsikkona (%), ja tahallisen viikivallan seurauksena
kuolleita viiestiin 100 000 henkeii kohden, 1980-2000

Kaiken kaikkiaan tulos on ilmeinen: kun vakivaltauutisoinnin kehitysta
verrataan todellisen vakivallan luotettaviin osoittimiin, havaitaan voimakkaasti eriytyvd kehitys. Iltapaivalehdet ovat Iisanneet vakivallan painottamista,
vaikka yhteiskunnan todellinen vakivalta on pysynyt suhteellisen vakaana tai
jopajonkin verran vdhentynyt. Kun vakivallan uutisointia mitataan iltapaivalehtien etusivuotsikoinnin avulla, sen suhde todellisuuteen nayttaisi vastaavan
paremmin konstruktionistista kuin objektivistista hypoteesia.

4
VAKIVALTA ETUSIVUILLA JA
KONTROLLITILASTOSSA

Edella vertailtiin etusivujen vakivaltaotsikointia tosiasialliseen vakivaltaan,
jonka tasoa kuvattiin uhritutkimusten tulosten ja toisaalta kuolemansyytilaston avulla. Tassa osassa vertailemme etusivujen vakivaltauutisoinnin intensiteettia poliisille ilmoitetun vakivaltarikollisuuden kehitykseen.
Poliisille ilmoitettu vakivaltarikollisuus muodostaa vain osan kaikesta
vakivallasta. Tilastoituvien tekojen osuus heijastaa muun muassa vaestOn
ilmoitusalttiutta, poliisikontrollin tehoa ja kohdentumista, poliisin kirjaamisalttiutta seka rikosten kirjaamiskaytantOjen teknologisia muutoksia.
Kaytamme tassa poliisitilastosta ilmausta kontrollitilasto, koska haluamme
korostaa sen eroa edella kasiteltyihin vakivallan osoittimiin, erityisesti
uhritutkimuksiin ja kuolemansyytilastoon.
Siihen, mita poliisin kontrollitilaston rikoslajeja tarkastellaan tai miten
niita yhdistell!ian, ei ole yksiselitteista ratkaisua. Asiaa pohdittaessa on
myos huomioitava, etta tekojen rubrisointi eli nimeaminen voi muuttua
rikosprosessissa, esimerkiksi henkirikoksen yritys voi muuttua tOrkeaksi
pahoinpitelyksi myohemmissa prosessivaiheissa.
Seuraavassa on k!iytetty kahta kontrollitilastoon perustuvaa
osoitinta. Tarkastelemme lievia ja ns. tavallisia pahoinpitelyja yhtena
kategoriana. Lisaksi tarkastelemme tOrkeita pahoinpitelyrikoksia ja
henkirikoksen yrityksena tutkittuja tekoja yhten!i kategoriana. Molempien
kategorioiden rikosten maarat on suhteutettu vaeston 10 000 henke!i kohti.
Vakivaltauutisoinnin osalta tassa kaytetaan edellisista osista
poiketen osoitinta, johon sisaltyy vain kate go ria "vakivalta" (vrt. taulukko
3). Kaikki ryostoja, raiskauksia, panttivankitilanteita, vakivallalla uhkaamisia, vainoamistilanteita koskevat otsikot on poistettu tarkastelusta.
Lisaksi myos vakivaltaotsikot, jotka kuvasivat kuoleman aiheuttanutta
vakivaltaa, on poistettu. Tallainen karsittu muuttuja ei ole yht!i reliaabeli
kuin alkuperainen vakivaltamuuttuja. Otsikoiden m!i!ir!it on suhteutettu
100 ilmestymispaivaa kohti.

Seuraavat vertailut ovat siina mielessa viitteellisia, etta etusivuotsikoiden
osalta ei ole mahdollista eritella teon vakavuutta. Otsikoiden vakivaltaa ei
voida luokitella pahoinpitelyrikosten tunnusmerkistOjen mukaisesti.

40

Jaksolla 1980-1997 poliisille ilmoitettujen lievienja tavallisten pahoinpitelyrikosten miiiira kasvoi. Myos vakivallan uutisointi lisaantyi iltapaivalehtien etusivuilla. Sen sijaan tilastoidut t6rkeat vakivaltarikokset- joilla tassa
tarkoitetaan torkeina pahoinpitelyina tai henkirikoksen yrityksena tutkittuja
tekoja- eivat juurikaan lisaantyneet kyseisella jaksolla (kuvio 15). Vuoden
2000 perusteella etusivujen vakivaltajulkisuus on vahentynyt, vaikka tilastoitu
pahoinpitelyrikollisuus jatkoi edelleen kasvuaan.
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Kuvio 15 Tilastoituj a vakivaltarikoksia vaes!On I 0 000 henkea kohtija pahoinpitelyaiheisia iltapaivalehden etusivuja I 00 ilmestymiskertaa kohti

Muutosten voimakkuudesta saadaan parempi kasitys, kun vuotta 1980
pidetaan laht6tasonaja eri ilmioiden myohempaa muutosta verrataan siihen.
Talloin havaitaan, etta etusivujen pahoinpitelyuutisointi on lisaantynyt
kaikkein voimakkaimmin. Nain on, vaikka vuoden 1997 havainto jatettaisiin
huomiotta ja kehitystrendia kuvaava viiva piirrettaisiin suoraan vuoden 1993
havainnosta vuoden 2000 havaintoon.
Jaksoa 1980-1997 luonnehti siis massiivinen vakivaltajulkisuuden
kasvu. Myos tilastoidut Iievat ja tavalliset pahoinpitelyt lisaantyivat jonkin
verran. Niiden lisaantymiseen vuoden 1993 jalkeen vaikutti vuonna 1995
voimaan tullut lainmuutos, joka muutti viral lisen syytteen alaa.
Kuvioon 16 on vertailun vuoksi lisatty myos uhritutkimuksiin nojaava
tieto siita, miten vammaan johtaneiden vakivaltatapausten maara kehittyi
samaan aikaan. Kuviossa on siis kaksi mustin merkein osoitettua sarjaa,jotka
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kuvaavat kontrollitilastoa, ja kaksi valkoisin merkein osoitettua sarjaa, jotka
kuvaavat vakivaltauutisoinnin intensiteettia (ylin sarja) j a vammaanj ohtaneen
vakivallan todellista kehitysta (alin sarja).
lndeksi 1980 = 100
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Kuvio 16 Etusivuvakivallan, poliisin tilastotoimien vakivaltarikostenja vamman aiheuttaneen vakivallan kehitys vuoden 1980jalkeen. Indeksi, 1980= 100

Yhteenvetona voidaan ehka sanoa, etta vakivaltauutisointi lisaantyi voimakkaasti jaksolla 1980-1997, ja etta myos kontrollitilastoitu lieva vakivalta
lisaantyi jonkin verran.
Tilastoidun pahoinpitelyrikollisuuden kasvuun vaikutti 1990-luvulla
kontrollijarjestelman tehostuminen. Tietokonepohjaisen rikosilmoitusjarjestelman kayttoonotto 1990-luvun alussa lisasi varsinkin tilastoitujen syylliseksi
epailtyjen maaria (Kivivuori & Aromaa 2002, 27-28). Vuoden 1995 lainmuutoksella muutettiin pahoinpitelyrikosten tunnusmerkistoa ja syyteoikeutta;
uudistus siirsi tekoja piilorikollisuudesta ilmirikollisuuden piiriin, siis kontrollitilastoon (Siren & Tuominen 2002). Samaan aikaan poliisin tiedotustoiminta
aktivoitui (Aromaa 1995), joten tilastoidun vakivallan kasvu saattoi tulia
tehostuneesti myos tiedotusvalineiden tietoon ilman etta tilastokasvuun
vaikuttaneita tekij oita olisi taysin ymmarretty. Aihetta koskevassa kirj allisuudessa esiintyy viittauksia myos erilaisten kehamaisten prosessien mahdollisuuteen. Rikosuutisointi voi lisata vaestOn ilmoitusalttiutta, mika johtaa
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ti lastoitujen rikosten Iisaantymiseen, mika taas voi johtaa uutisoinnin Jisaantymiseen, ja niin edelleen (Korander 200 I, 77, 85).
lltapaivalehtien etusivujen ot.sikoinnissa, joka on paivittain nahtavilla
katujulkisuudessa, toLmii konstruktionistinen logiikka: iltapaivalehdistOn
etusivujen yhteenlasketun vakivaltauutisoinnin maaran muutos ei heijasta
vaestOn kokemassa vakivallassa tapabtuvia muutoksia. Sen s.ijaan voidaan
havaita jonkinasteisia yhteyksia uutisoinnin ja yhteiskunnallisen kontrollin
voimakkuuden vali lla.

5
VAKIVALLAN UUTISOINTI
JAPELKO

Vakivallan ja muun rikosten pelkoa koskeva tutkimus muodostaa nykyaan
kriminologian yhden keskeisen osa-alueen, jossa tarkastellaan laajasti eri
tekijoiden vaikutusta pel on kokemiseen. Tassa ei ole tarpeen lahtea pelkotutkimuksen tarkempaan esittelyyn, koska aiheesta on saatavilla varsin tuoreita
ja korkeatasoisia yleisesityksia (esim. Niemi 2002; Heiskanen 2002,
175-226).
Kansallisissa rikosuhritutkimuksissa on havaittu, etta vaestOn kokema
vakivallan pelko nousi 1980-luvulta 1990-luvulle, vaikka vakivallan uhriksi
joutuminen pysyi samaan aikaan suhteellisen vakaana. Myos vakivallan
uhkan kokeminen lisaantyi, vaikka vamman aiheuttaneiden vakivaltatapausten maara vaheni (Aromaa & Heiskanen 2000).
Kuviossa 17 esitetty vakivaltaa pelkaavien osuus viittaa niihin, jotka
olivat erittain taijonkin verran huolestuneita siita, etta he joutuvat vakivallan
kohteeksi liikkuessaan iltaisin ulkona. Kuviossaon siis vertailtu sita, seuraako
vakivaltaotsikoinnin intensiteetti ja vakivallan pelko todellisten vakivalta- ja
uhkakokemusten yleisyytta, vai kehittyyko niiden taso eri tavalla (ks. myos
kuvio 1).
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Kuvio 17 Vakivaltaj ulkisuuden intensiteetti, vakivaltaa tai sen uhkaa kokeneita, ja
vakivaltaa pelkaavia,%

Kuviota 17 tarkasteltaessa on syyta kiinnittaa enemman huomiota muutosten
suuntiinja voimakkuuksiin kuin prosenttilukujen eroihin, koska prosentit on
laskettu varsin erilaisista perusluvuista.
Vakivallan pelon yleisyys seurailee enemman vakivaltauutisoinnin
kehitysta kuin todellista vakivaltatasoa (kuvio 17). Varsinkin jaksolla
1988-1993 vakivaltajulkisuus ja vakivallan pelko irtosivat vakivaltariskin
tasosta. Jaksolla 1993-1997 myos vakivallan tai sen uhan kokeminen lisaantyi
hieman.
Vakivallan tai sen uhan kokeminen on itsessaanjossain maarin subjektiivinen osoitin. Uhan kokeminen ei liene taysin riippumaton pel on kokemuksesta. Siksi seuraavassa tarkastelussa vakivaltaosoittimena on kaytetty
vamman aiheuttanutta vakivaltaa (taulukossa 1 alempi sarja). Sarjat on
esitetty indekseina, joissa vuosi 1988 on lahtotaso.
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Kuvio 18

Vakivaltajulkisuuden intensiteetti, vakivaltaa pelkaavien osuusja vak:ivallasta
vuoden aikana vamman saaneiden osuus, indeksisarja, 1988=100

Iltapaivalehtien etusivujen vii.kivaltapainotus ja vaeston kokema vakivallan
pelko kehittyvat silmamaaraisesti tarkastellen melko samalla tavalla, ja
kumpikin kehittyy eri tavalla kuin fyysisen vamman saamisen todennakoisyys
(kuvio 18). Jaksolla 1993-1997 trendit ovat eri suuntaiset: julkisuus painottaa
vakivaltaa yha enemman, pelko lisaantyy- mutta riski saada fyysinen vamma
vakivallasta aleni.

5.1

Miehetja naiset

Vakivallan pelko on huomattavasti yleisempaa naisten kuin miesten keskuudessa (taulukko 7). Johtuuko edella todettu vakivallan pel on kasvu siita, etta
vain naisten kokema pelko on lisaantynyt? Lisaksi on mahdollista, etta
vakivaltauutisoinnin ja pel on valinen suhde on erilainen miehilla ja naisilla.
Tahan viittaavat ainakin fiktiivisen vakivallan katselua koskevat tutkimustulokset (Mustonen 2001, 65).
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Taulukko 7 Vakivaltaa pelkaavia miehia ja naisia, % 15-74-vuotiaasta vaestiista seka
vakivaltaotsikoita,% iltapaiva1ehtien ilmestymiskerroista 1988-1997
Vakivaltaa pelkaavia miehi a
Vakivaltaa pelkaavia naisia
Vakivaltaa etusivuilla

1988

1993

1997

22,5
43,3
38,5

29,4
54,6
53 ,7

31,1
58,1
61 ,0

Pelkoa koskeva sarja: Heiskanen 2002, 190. Etusivusarja: Uimiin tutkimuksen aineisto.

Taulukon 7 sa1joista havaitaan, etta vakivaltaa pelkaiivien naisten osuutta
kuvaava sarja kehittyy liihes tiismalleen samalla tavalla kuin iltapaivalehtien
vakivaltapitoisuutta kuvaava sarja. Taulukkoa tarkasteltaessa on kuitenkin
huomioitava, etta prosentit on laskettu eri perusluvuista: pelkoprosentit
aikuisvaestOsta ja vakivaltajulkisuuden prosentit ilmestymiskerroista. Siksi
prosenttien erojen tarkastelu ei ole erityisen informatiivista.
Muutosten voimakkuutta tarkasteltaessa on hyodyllista kayttaa indeksitarkastelua, jossa vuosi 1988 - siis ensimmainen vuosi, jolta on saatavissa
pelkoa koskeva tieto - saa arvon I 00 ja muita vuosia tarkastellaan muutoksena tiista perustasosta. Tallaisessa tarkastelussa havaitaan, etta miesten ja
naisten pelkotason muutos oli yhta voimakasta seka jaksolla 1988-1993 etta
jaksolla 1993-1997, jolloin muutos ei ollut enaa yhta voimakasta (kuvio 19).
Pelkotasojen kehitys ei siis nayttaisi viittaavan siihen, etta vuosina
1988-1993 pelkotasoa nostaneet tekijat olisivat vaikuttaneet vain naisvaestOon. Molempien sukupuolten pelkotason nousivat selvasti ja tama nousu
tapahtui ajanjaksona, jonka aikana myos iltapaivalehtien etusivuvakivalta
lisiiantyi voimakkaasti.
Jaksolla 1993- 1997 vaeston pelkotaso ei enaa kasvanut yhta voimakkaasti kuin vakivallan esittiiminen iltapaiviilehtien etusivuilla. Jos vakivaltauutisoinnin ja pelkotason valilla on syy-yhteys, tamii pelkotason kasvun
taittuminen voi heijastaa niin sanottua desensitisaatiota eli ihmisten turtumista
viikivaltauutisointiin. Fiktiivisen vakivallan tutkimuksessa on todettu turtumisvaikutuksia (Mustonen 2001, 67-69),joten ei liene mahdotonta, etta myos
vakivaltauutisoinnilla on samanlaisia vaikutuksia.
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Kuvio 19 Vakivallan pel on esiintyvyydenja iltapaivalehtien etusivujen vakivaltapitoisuuden muutos 1988-1997, indeksitarkastelu, 1988=100

5.2

Vakivaltauutisoinnin j a pel on yhteydesta

Iltapaivalehtien etusivujen vakivaltahuomio seuraa verraten laheisesti vaestOn
kokemaa vakivallan pelkoa. On kriminologisesti uskottavaa, etta naiden
kahden ilmion valilla on jakin yhteys- mm. siksi, etta kumpikaan ei seuraa
tosiasiallista vakivallan muutosta. Yhteys julkisuuden ja pel on val ill a voi olla
osin suora kausaalinen yhteys: etusivujen kiihtyva vakivaltaisuus lisaa
ihmisten pelkoja. Tai kaanteisesti iltapaivalehdet ovat ehka huomanneet
rikoksen pelon lisaantymisen ja haluavat lievittaa kansalaisten pelkoja (tai
lisata liikevoittoa) lisaamalla vakivalta-aiheen kasittelya etusivuilla.
Edella on tarkasteltu vain vakivaltauutisoinnin maarallista kehitysta ja
vakivallan pel on kehitystaseka vertailtu naita toisiinsaja todellisen vakivaltariskin kehitykseen. Tassa ei ole mahdollista eritella laajemmin, mitka muut
tekijat kuin vaestOn kokema vakivalta voivatjohtaa vakivallan pel on lisaantymiseen. Muutamia mahdollisia tekijoita voidaan kuitenkin mainita. Pelkoa
voivat lisatamuun muassa vaestOn ikarakenteen vanheneminen, asuinalueilla
havaitut rikosten ja epajarjestyksen merkit, sisainen muutto maalta kaupunkeihin ja yleinen taloudellinen tai muu turvattomuus.
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Voimakkain vakivallan pelon lisaantymisvaihe ajoittui Suomessa
vuosien 1988 ja 1993 valiin. Naiden vuosien val ilia alkoi voimakas taloudell inen lama, joka lisasi ty<:>ttomyytta ja epavam1uutta. Sama lla jaksolla lahialueilla tapahtui suuria yhteiskunnallisia mw-roksia ja niihin liittyen esiintyi
myos rikol lisuudenja rnafia.n pelkoa. 1990-luvun alussa myos maahanmuuttajat alkoivat nakya katu.kuvassa aiempaa enemrnan. Sekin on voinut lisata
vakivallan pelkoaja uhan tuntua ilman etta todellinen vakivalta lislHintyi.

6

VAKIVALTA POPULAARIJA ELIITTIJOURNALISMISSA

Kaikki edeltavat analyysit ovat vertailleet iltapaivalehtien etusivuotsikoinnin
vakivaltaintensiteettia muihin kriminologisesti kiinnostaviin ilmioihin kuten
todelliseen vakivaltaanja vakivallan pelkoon. On selvaa, etta iltapaivalehtien
etusivu-uutisointi ei ole journalismin koko kuva eika edes rikosuutisoinnin
koko kuva. Mediakentta on pi ural istinen, j opa pilkkoutunut (Arolainen 2001,
100).
Jos erilaiset lehdet tai uutisointityypit voidaan asettaa jarjestykseen
niiden "kansanomaisuuden" mukaan, yhdessa aaripaassa ovat Ali bin kaltaiset
rikoksille kokonaan omistetut lehdet. Edella tehdyt havainnot osoittavat, etta
iltapaivalehtien etusivu-uutisointi on viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana lahentynyt tata aaripaata. 14
Suurten paivalehtien normaalit rikosaiheiset jutut voitaneen sijoittaa
karkeasti eliitti- ja populaarijoumalismin jatkumon keskivaiheille. Aivan
jatkumon toisessa aaripaassa, eraanlaisena eliittijournalismina, voidaan
erottaa paivalehtien paakirjoitukset. Niita lukevat suhteellisen harvat, ja niita
kirjoittaa journalistieliitti. Niissa ilmaistaan myos lehden kanta erilaisiin
yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
OPTL:n rikosjulkisuuden tutkimushankkeessa on keratty samoilta
havaintovuosilta tietoja myos Helsingin Sanomien rikosaiheisista paakirjoituksista. Paakirjoitusaineiston keraamisestaja sisallon analyysin luonteesta on
raportoitu tarkemmin erikseen (Kemppi 2002). Seuraavassa vertaillaan
karkeasti sita, onko rikosaiheinen eliittijournalismi kehittynyt samalla tavalla
kuin iltapaivalehtien etusivujen populaarijournalismi.
Kehitys on ollut maarallisesti varsin erilaista (kuvio 20). Jos vertaillaan
naiden journalismin laj ien vakivallalle osoittamaa huomiota, paakirjoitusten
kehitys on huomattavasti realistisempaa kuin etusivujournalismin. Tulosta ei

14
Iltalehden osalta vuosi 2000 viittasi toisensuuntaiseen kiHinteeseen . Tulevat mittaukset
osoittavat, onko se pysyva.
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voine pitaa yllattavana. Se osoittaa, ettei koko lehdistaa tai kaikkia tiedotusvalineita voi kasitella yhtena kokonaisuutena.
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Kuvio 20

Iltapiiiviilehtien etusivujen viikivaltaintensiteetti, viikivallan tai sen uhan
kokeneita, ja Helsingin Sanomien piiiikirjoitusten viikivaltaintensiteetti

1980-2000

Kuviota 20 tarkasteltaessa kannattaa vertailla erityisesti populaari- ja eliittijournalismin erilaistakehitysta: niiden ero suureni voimakkaasti vuosien 1980
ja 1997 valilla.
Ehka tassa nakyy jollain tavalla myos paljon keskusteltu yhteiskunnan
polarisoituminen eli kaksinapaistuva eriytyminen. Kansanjournalismin ja
eliittijournalismin rikollisuudesta antama kuva eriytyy. Kriminaalipoliittisen
paataksenteon kannalta tama kehitys voi johtaa uudenlaisiin ongelmiin, jos
lain valmistelijoiden ja saatajien kasitykset rikollisuudesta eriavat kansan
kasityksista. Ylipaataan iltapaivalehtien etusivujen vakivaltaistuminen
tarkoittanee jonkinlaista kriminaalipolitiikan toimintaympariston muutosta.
Toisaalta paakirjoitusten sisal to -se, mitaja miten vakivallasta kirjoitetaan- viittaa myos yhteisiin trendeihin. Paakirjoituksissa esiintyvat arviot
rikollisuuden tasonkehityksesta viittasivat tutkittuina vuosina entista useammin lisaantyvaan ja/tai raaistuvaan rikollisuuteen. Helsingin Sanomien
perinteisen liberaalin, mm. oikeusturvaperiaatteita korostavan painotuksen
rinnalle nousi kontrollin tehostamista vaativa paakirjoitustyyppi; tama paino-
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tus ei siis korvannut vanhempia liberaaleja kerrostumia, vaan tuli niiden
pi:Uil le (Kemppi 2002).
Molemmat seikat heijastanevat osin s.ita, ettM piHikiJjoitukset kommen..
toivat rikoll isuutta usei n poikkeuksell is ten yksittaisten henki rikosten jaJ keen.
Yaikka tutkittunajaksona Suomen henkirikosten kokonaistaso pysyi vakaana
ja vaeston kokema vakivaJtajopa vaheni, eraita poikkeuksellisia tekotyyppeja
oli aiempaa enemman (esimerkiksi jarjestaytyneiden ryhmien harvinaiset,
mutta laajaa huomiota saaneet teot).

7

ETUSIVUJEN VAKIVALLAN
KEHITYSPIIRTEITA

7.1

Kuvien kayttO

Seuraavassa on tarkasteltu kuvien kayton yleisyytta etusivujen vakivaltaotsikoinnissa. Kuvat lienevat vaikuttavuuden, ja etenkin mahdollisten pelkovaikutusten, kannalta keskeinen lehdistoj ulkisuuden ainesosa.
Jos lasketaan, kuinka suuressa osassa vakivaltaotsikoita on ollutjokin
kuva, kehitys vaikuttaa epalineaariselta: os uudet ovat tutkimusvuosina 28, 19,
17, 30 ja 42 prosenttia. Tuoreimpina vuosina yha suurempi osa otsikoista
tarjoiltiin kuvan kera, mutta osuus oli suurehko myos vuonna 1980. Kuvien
maaran tarkastelussa absoluuttiluvut antavat kuitenkin suhdelukuja paremman
kuvan muutoksen suunnastaja voimakkuudesta, koska vakivalta-otsikoiden
maara on lisaantynyt voimakkaasti.
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Kuvio 21 Vakivalta-aiheiseen otsikkoon liittyvia kuvia iltapaivalehtien etusivuilla
1980-2000, absoluuttiluvut
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Kuvien mlilirli on kasvanut voimakkaasti vuoden 1988 jlilkeen (kuvio 21 ). Jos
tarkastellaan vain kuolemaan johtaneen vakivallan kuvittamista lehtien
etusivuilla, luvut olisivat: 14, 8, 17, 41 ja 63.
Kuvien liittaminen vakivaltaotsikoiden yhteyteen on siis voimakkaasti
lisalintynyt. Erityisen dramaattiselta nousu vaikuttaa, jos sita vertaillaan
vakivallan todelliseen tasoon yhteiskunnassa. Kuviossa 22 on esitetty indeksoituna kolme sarjaa: kuolemaan johtanutta vakivaltaa kuvittavien kuvien
mlilirli, muuta vakivaltaa kuvittavien kuvien mlilirli, ja surmatuksi tulemisen
riski. Kun vertailukohtana on vuoden 1980 taso, kuvien mlilira on nelin- tai
viisinkertaistunut seka kuolemaan johtavassa vakivallassa etta muussa
vakivallassa.
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Kuvio 22 Etusivujen viikivaltaotsikoihin liittyvia. kuvia etusivulla sekii. surmatuksi
joutumisen riski, indeksisarja, 1980=100

Lukuja arvioitaessa on muistettava, etta niihin sisaltyvat kaikenlaiset kuvat,
jotka voivat olla valokuvia tai piirroksia, ja ne voivat esittaa mm. uhria,
epailtya, tekopaikkaa tai tekovalinetta. Pelkovaikutuksen kannalta ehka juuri
ihmisten, siis vakivallan uhrien tai tekijoiden kuvien esittaminen, lienee
erityisen relevanttia. Erityisesti vuoden 1993 jalkeen on uhrin tai epaillyn
kuvan (valokuvan tai piirroksen) esittaminen yleistynyt (kuvio 23).
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Vakivalta-aiheisen otsikon yhteydessii olleita vakivallan uhrienja epailtyjen
kuvia, absoluuttiluvut tutkimusvuosilta

Kaiken kaikkiaan vakivaltaraportoinnin visuaalisuus on lisaantynyt voimakkaasti tarkastellulla jaksolla. Talle kehitykselle voi olla useita syita, jotka
liittyvat kuvajournalismin kehittymiseen, lehtien valiseen kilpailuun ja
painotekniikan kehittymiseen. Taman tutkimuksen nakokulma ei kuitenkaan
ole journalism in sisaisten syiden nakokulma, vaan muutosten kuvaaminen ja
niiden yhteiskunnallisten seurausten nakokulma. Siksi on keskeista havaita,
etta vakivallan esiWiminen kuvin on voimakkaasti lisaantynyt samalla kun
tosiasiallinen vakivalta on pysynyt vakaana.

7.2

Tapahtuuko etusivujen vakivalta Suomessa?

Kaikki edella olevat analyysit perustuvat sellaisiin vakivalta-aiheisiin otsikoihin, joissa vakivalta tapahtuu Suomessa. Ajatuksena oli, etta suomalaisten
arviot Suo men turvallisuudestaheijastavat mm. kotimaan vakivaltaakuvaavia
uutisotsikoita. Periaatteessahan onjopa mahdollista, etta ulkomaisen vakivallan kuvaaminen- vakivallan sijoittaminen vaikkapa Amerikkaan tai kehitysmaihin- korostaa Suomen turvallisuuttajajopa lisaa turvallisuuden tunnetta.
Sisallonanalyysissa aineistoon otettiin mukaan myos ulkomailla tapahtunut vakivalta. Siksi on mahdollista tarkastella, mihin iltapaivalehtien
etusivut sijoittavat vakivallanja onko tassa suhteessa tapahtunut muutoksia.
Sisallonanalyysista on todettava, etta tapahtumapaikkamuuttuja sai arvon
"ulkomailla" aina kun ulkomainen tapahtumapaikka mainittiin; jos tapahtumapaikkaa ei sijoitettu mihinkaan, tapahtumapaikkamuuttuja sai arvon
"kotimainen".
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Sotauutisointia, valtioiden suorittamia teloituksiaja sota- ja tukahduttamistoimenpiteita ei sisallytetty analyysiin, koska tarkoituksena oli mitata vain
"perinteista" tai "konventionaalista" vakivaltaa. Kaikki panttivankitilanteet
olivat mukana niiden mahdollisesta poliittisesta tai valtiollisesta luonteesta
riippumatta- ratkaisuun paiidyttiin, koska eron tekeminen oli use is sa tapauksissa vaikeaa ja kaikkien panttivankitilanteiden sisallyttaminen johti sen
vuoksi korkeampaan analyysin reliabiliteettiin.
Kotimaan vakivaltaotsikointi on lisaantynyt selvasti. Sen sijaan vakivalta,joka otsikossa on paikallistettu ulkomaille, vaheni vuoteen 1997 asti, mutta
nousi vuonna 2000 hivenen uudestaan (kuvio 24). Vuoden 1980 korkea
ulkomaan vakivallan maara johtui Iranin panttivankikriisista.
Jos lasketaan, kuinka suuri osa vakivaltaotsikoista kasitteli kotimaista
vakivaltaa, saadaan seuraavat prosentit: 44, 71, 84, 88 ja 83. Eli siirryttaessa
1980-luvulta 1990-luvulle iltapaivalehtien etusivuvakivalta alkoi painottaa
sitii, etta uutisoinnin arvoinen viikivalta tapahtuu Suomessa; tai ainakin
otsikoista jatettiin pais maareet, jotka paikallistivat ne ulkomaille. Talla on
voinut olla vaikutusta suomalaisten suhteelliseen turvallisuuskokemukseen.
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Kotimaista j a ulkomaista viikivaltaa kuvaavia etusivuotsikoita tutkimusvuosina, absoluuttiluvut

Osa ulkomailla tapahtuvasta vakivallasta kohdistui suomalaisiin. Tallaisten
otsikoiden absoluuttimaarat olivat tutkimusvuosina 9, 14, 11, 12 ja 34. 15
Vuoden 2000 korkea Juku heijastaa yhta tapausta, jossa kahta suomalaista
pidettiin panttivankeina Jolon saarella Filippiineilla.

15

Suomalaisten ulkomailla tekemda viikivaltaa kiisitteleviii otsikoita ali 6, 12, 3, 4 ja 2.
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Vakivallan sijoittuminen kuntiin

7.3

Se, paikallistaako otsikko vakivallan johonkin kuntaan, on potentiaalisesti
merkitsevaa uutisoinnin vaikutusten kannalta. Kuvitteelliset otsikot "Taas
raaka murha" ja "Taas raaka murha Kuopiossa" ovat hyvin erilaiset vaikkapa
helsinkilaisen kadunkulkijan kannalta. Kolmantena keksittyna esimerkkina
voitaisiin ajatella otsikkoa "Taas raaka murha Toolossa" - tama otsikko on
erilainen ta616laisille, muualla Helsingissa asuville ja muualla Suomessa
asuville. Siksi on kiinnostavaa tarkastella, onko kuntien ilmoittamisessa
tapahtunut muutoksia. Tata on mahdollista eritella, koska otsikoissa olleet
tapahtumakunnat j altai kaupunginosat tallennettiin tutkimuksen havaintomatriisiin.

Jlmoitetaanko tapahtumakunta?
Tarkastelimme ens in, tasmennetaanko vakivalta ylipaataanjohonkin kuntaan.
Kuten kuviosta 25 havaitaan, vakivallan paikallistaminen on voimakkaasti
vahentynyt iltapaivalehtien etusivujen otsikoissa.
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Kuvio 25 Viikivaltaotsikoita, joissa vakivalta paikallistetaan johonkin kuntaan, kaikista
viikivalta-aiheisista otsikoista 1980-2000, %

Vuonna 1980 vakivallan tapahtumakunta kavi ilmi 69 prosentissa otsikoita
(kuvio 25). Tama johtuu osin siita, etta tuolloin itse jutut saattoivat alkaa jo
etusivulla. Naissajutuissa otsikkoaihe ja koodaus toteutettiin- kuten muinakin tarkasteluvuosina- neljan ensimmaisen lauseen,ja vain niiden, perusteel-
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Ia. Kuviota 25 arvioitaessa on myos huomioitava, etta vakivaltaotsikoiden
kokonaismaara on voimakkaasti kasvanut. Absoluuttiset kuntamaininnat
olivat tarkasteluvuosina: 69, 51, 57,45 ja 45.
Iltapaivalehtien etusivuilla kuvattu vakivalta on muuttunut abstraktimmaksi siina mielessa, etta sen tapahtumakunta mainitaan yha harvemmin.
Tama saattaa olla merkitsevaa pelkovaikutuksen kannalta.
Kuviota 25 kannattaa verrata kuvioon 21, joss a esitettiin tietoja erilaisten kuvien kayttista otsikkojen yhteydessa. Yhdessa havainnot tarkoittavat,
etta etusivuvakivalta on tullut visuaalisesti konkreettisemmaksi samalla kun
se on irtautunut maantieteellisista maareistaja tullut siten abstraktioksi.

Missa kunnissa vakivalta tapahtui?
Taulukossa 8 on lueteltu ne seitseman kuntaa, jotka useimmiten mainittiin
vakivallan tapahtumakuntina: Helsinki (83 otsikkomainintaa), Vantaa (15),
Tampere (13), Lahti (11), Oulu (1 0), Turku (8) ja Kuopio (7). Taulukossa on
esitetty erikseen tiedot siita, kuinka suuri osa etusivujen ei-kuolettavasta ja
kuolettavasta vlikivallasta sijoitettiin naihin kuntiin. Todellisuutta kuvaavana
vertailutietona on samojen kuntien osuus tarkasteluvuosien henkirikoksista.
Muusta vakivaltarikollisuudesta ei ole esitetty vertailutietoa, koska siihen
vaikuttaa voimakkaasti ilmoitusalttius ja muut tekijat kuin itse vakivallan
taso.
Taulukko 8 Kunnat,jotka mainittiin useimmiten etusivuv~kivallan tapahtumapaikkoina:
osuus maininnoista seka kunnan osuus tarkasteluvuosien henkirikoksista.

Helsinki
Vantaa
Tampere
Lahti
Oulu
Turku
Kuopio
Nama yhdessa
(N)

Ei-kuolettava
vakivalta,%
etusivumaininnoista

Kuolettava
vakivalta,%
etusivumaininnoista

% henkirikoksista'

35,3
4,6
3,9
3,3
2,0
3,9
2,0
55,0

25,4
7,0
6,1
5,2
6,1
0,9
3,5
54,2
(114)b

9,0
3,9
3,0
2,8
4,0
3,0
2,0
27,7
(643)"

CisW

a) Kunnan osuus vuosien 1980, 1988,1993,1997 ja 2000 tapoista, murhista ja surmista. Uihde:
Po1iisiti1asto/Statfin. b) Sarakkeen prosentit 1askettu tasta perus1uvusta, joka sisa1tM kaikki kuntamaininnat. c) Kaikki havaintovuosien tapot, murhatja surmat koko maassa.
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Helsinki mmmtaan "kohtuuttoman" usein vakivallan tapahtumapaikkana.
Kuolettavan vakivallan kuntamaininnoista noin 25 prosenttia eli joka neljas
viittasi Helsinkiin. Kuitenkin koko maan henkirikoksista alle kymmenesosa
tapahtui Helsingissa. Myos Vantaa, Tampere, Lahti ja Kuopiokin esiintyi
etusivuilla useammin kuin niiden osuus henkirikoksista edellyttaisi. Turun
osuus etusivujen henkirikospaikkamaininnoista oli pienempi kuin sen osuus
todella tapahtuneista henkirikoksista.
Molemmat tutkitut lehdettoimitetaan Helsingissa,joten ei liene yllattavaa, etta niissa korostuvat paikalliset rikokset. Tassa suhteessa ei ole myoskaan tapahtunut muutosta vuosien 1980 ja 2000 valilla, vaan Helsinki on
koko ajan ollut useimmiten mainittu etusivuvakivallan tapahtumapaikka.
Espoota ei mainittu kertaakaan kuolemaan johtaneen vakivallan
yhteydessa taman tutkimuksen tarkasteluvuosina. Siella tehtiin kyseisina
vuosina seitseman henkirikosta, kun vastaava luku Vantaalla oli 25, joten ero
Espoon ja Vantaan valilll:i heijastellee eroa todellisessa henkirikollisuuden
tasossa.
Kaiken kaikkiaan etusivujen vakivaltakonstruktio liioittelee voimakkaasti vakivallan sijoittumista suurimpiin kaupunkeihin. Yli puolet kuolemaan johtaneesta vakivallasta yhdistettiin tau! ukossa 8 esitettyihin kaupunkeihin, kun samoina vuosina ni iss a tapahtui no in nelj annes maan henkirikoksista.
Taulukko 9 Kuolemaan johtaneen vakivallan jakaantuminen kunnan taajama-asteen

mukaan: etusivut ja todellisuus
Kunnat
Kaupunkimaiset
Taaj aan asutut
Maaseutumaiset
Yhteensa

Etus ivuaineisto
1980, -88 ja -93

Etusivuaineisto
1997 ja 2000

Henkirikokset
1998-2000"

73,4
8,9
17,7

60,0
11 ,4
28,6

m>t

(3St

62, 5
12,6
24,9
(430)

a) Lehti 2002, 91. b) Kuolemaanjohtaneen vakivallan yhteydessa olleiden kuntamainintojen maara.

Sen sijaan etusivuilla mainittujen henkirikoskuntien taajama-asteen jakauma
oli aineiston tuoreimmassa osassa lahella henkirikosten todellista jakaumaa
(taulukko 9). Havainto on kiinnostava: vaikka iltapaivalehtien etusivujen
vakivaltakonstruktio li ioittelee suurten kaupunkien osuutta henkirikoksista j a
vakivallasta, kaikkien kuntamainintojen jakauma on taajama-asteen osalta
yllattavan realistinen. 16

16

Yksittaiset tapaukset voivat vaikuttaa havaintoon, koska kuntamainintojen absoluuttinen
maara on suhteellisen alhainen.
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Tiitii tulosta arvioitaessa on paikallaan huomioida, etta lehtien etusivuil-

la mainittujen kuntien taajama-asteenjakauma on abstraktio,josta useimmilla
lukijoilla lienee varsin hamara kasitys. Taman jakauman vaikuttavuus lienee
siten paljon pienempi kuin se, mita konkreettisia kuntia etusivuilla mainitaan.
Konkreettiset maininnat konstruoivat suuret kaupungit, mutta erityisesti
Helsingin, jonkinlaiseksi paheen ja vakivallan tyyssijaksi.
Tapahtumakunnan nimeamiseen, tai nimeamatta jattamiseen, voi
periaatteessa vaikuttaa toimitusten varovaisuus tekojen tunnistetietojen
esittamisessa. Toisaalta varsinkin uhrien etunimien kiiyttO henkirikoksista
kertovissa piiaotsikoissa on lisiiiintynyt.

7.4

Tapahtumapaikan maininnat etusivuilla

Suuressa osassa otsikoita ei ole mainittu sita, missa paikassa vakivalta
tapahtui. Joitakin mainintoja kuitenkin oli. Taulukossa 10 on esitetty eraiden
kriminologisesti - ja erityisesti rikoksen pelon kannalta - kiinnostavien
paikkojen maininnat viikivaltaotsikoissa.
Kun vakivaltaotsikot lisaantyvat, kaytannossii kaikkien paikkojen
maininta vakivaltapaikkoina lisaiintyy. Taulukossa 10 on esitetty prosenttilukuja,jotta voitaisiin havaita mahdollisia painopisteiden muutoksia siina, mita
paikkoja kuvataan vakivallan tyypillisiksi tapahtumapaikoiksi.
Taulukko 10 Kotimaisen viikivallan tapahtumapaikkamaininnat iltapiiiviilehtien etusivujen otsikoissa, % maininnoista. Suurin osuus lihavoitu.
Yksityisasunto
Ravintola
Julkiset kaupunkitilat
Pankki
Tyopaikka
Koulu, 1astentarha
Muu paikkamaininta
Yhteensii
(N)

1980-1uku'

1990-lukub

2000

15,4
14,4
11,5

21,9
10,7
20,4
4,9
12,1
4,9
25,1
100,0
(206)

30,1
10,8
21,5
1,1
11,8
6,5
18,2
100,0

9,6
7,7
2,9

38,5
100,0
(104)

(93)

a) Vuodet 1980ja 1988. b) Vuodet 1993ja 1997

Yksityisasunnot,julkiset kaupunkitilat, tyopaikatja koulut mainittiin suhteellisesti useammin vakivaltapaikkoina tultaessa 1980-luvulta 1990-luvulle, ja
nama trendit niiyttaviit ainakin vuoden 2000 perusteella jatkuneen. Yksityisasuntojen lisaiintyvii mainitseminen on siita poikkeuksellinen muutos, etta
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se on tehnyt etusivujen vakivaltakonstruktiota aiempaa realistisemmaksi
suhteessa vakivallan todellisuuteen.
Ravintoloidenja pankkien maininta vakivallan tapahtumapaikkoina on
suhteellisesti harvinaistunut. Pankkien osalta kehitys heijastanee rahalaitosryostojen voimakasta tosiasiallista vahenemista 1990-luvulla (Kivivuori &
Aromaa 2002, 33-34). Ravintoloiden osalta muutosta on vaikeampi tulkita.
Seka pankkien etta ravintoloiden kohdalla absoluuttiluvut ovat sen verran
alhaisia, etta ne ovat alttiita satunnaiselle vaihtelulle.

7.5

Osapuolten suhde

Etusivuvakivallan osapuolten valisesta suhteesta voitiin 1980-luvun vuosina
koodata tieto 20 prosentissa otsikoista, kun vastaava osuus myohempina
vertailujaksoin oli 24 ja 25 prosenttia.
Mainintojen jakauman ainoa merkittava muutos on, etta parisuhdekumppanien valinen vakivalta nousi etusivuille 1990-luvulla. 1980-luvulla
vain 4 prosenttia suhdemaininnoista kuului tahan kategoriaan, kun 1990luvulla osuus oli 22 prosenttia ja vuonna 2000 jo 25 prosenttia suhdemaininnoista. Kysymys oli nimenomaan siita, etta naisiin kohdistuva vakivalta nousi
aiempaa useammin iltapaivalehtien etusivujen otsikoihin. Otsikoinnit ilmensivat tassa yleisempaa yhteiskunnallista muutosta, erityisesti naisiin kohdistuvan vakivallan maarittelya sosiaaliseksi ongelmaksi.

7.6

Naisetja vakivalta

Vakivalta-aiheisista etusivuotsikoista ei yleensa ole mahdollista selvittaa
tekijan ja uhrin sukupuolta. Tiissa tutkimuksessa lahdettiin siita, etta kaikki
informaatio koodataan etusivun otsikoiden perusteella. Jos etusivun otsikkoaiheessa oli tekstia enemman kuin yksi lause, otsikon sisaltO koodattiin neljan
ensimmaisen etusivulla olevan lauseen avulla. Koodaajat eivat siis lahteneet
- tutkimusekonomisista syista- lehtien sisasivuille selvittamaan osapuolten
piirteita. Tata periaatetta voidaan perustella myos silla, etta tutkimuksen
aiheena on se kuva, jonka etusivujen vakivaltaotsikot luovat vakivallasta.
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Sukupuolen mainitsemisesta otsikossa
Sukupuoleen viittaavat maininnat ovat tarkastelujaksolla hivenen yleistyneet.
1980-luvun materiaalista uhrin sukupuoli oli koodattavissa 34 prosentissa
otsikosta, kun 1990-luvulla vastaava Juku oli 35 ja vuonna 2000 jo 42 prosenttia. Tekijoiden osalta vastaavat osuudet olivat 31, 35 ja 48. Vaikka
tuorein havainto perustuu vain yhteen vuoteen, etusivujen laatijat nayttaisivat
suosivan aiempaa enemman ilmaisua,joka paljastaa tekijanja uhrin sukupuolen.
Taulukko 11 Naisten osuus iltapaivalehtien etusivuvakivallan tekijoidenja uhrien sukupuolimaininnoista, %. Kotimaan vakivalta

Naisia tekijoista,%
Naisia uhreista,%

~

1980-luku"

1990-lukub

2000

9,8
57,3
(82/75)

14,6
63,3
(206/207)

19,7
66,2
(1271145)

a) Vuodet 1980 ja 1988. b) Vuodet 1993 ja 1997. c) Tekijanja uhrin sukupuolimainintoja yhteensiL

Taulukossa 11 on esitetty naisten osuus kaikista tekijoitaja uhreja kuvanneista sukupuolimaininnoista. Etusivut antavat tekijoiden ja erityisesti uhrien
sukupuolijakaumasta todellisuutta naisvaltaisemman kuvan, ja nama painotukset ovat tarkastelujakson aikana voimistuneet. Tama heijastanee ainakin
jossain maarin sita, etta naisiin kohdistuva vakivalta on yhteiskunnallisessa
keskustelussa huomioitu aiempaa paremmin.
Seuraavissa tarkasteluissa naisten osuutta etusivuotsikoiden uhreistaja
tekijoista tarkastellaan lahemmin ja siten, etta vertailukohtana on todellisuus17. Kuolemaanjohtanuttaja muuta vakivaltaa tarkastellaan erikseen.

Kuolemaan johtanut vdkivalta
Seuraavissa tarkasteluissa on vertailtu etusivujen sukupuolijakaumaa todellisen vakivallan vastaavaanjakaumaan. Todellisuutta koskeva vertailutieto on
saatu tarkastelemalla vuosia 1980 ja 1988 yhtena kokonaisuutena, vuosia
1993 ja 1997 yhtena kokonaisuutena seka vuotta 2000.
Kuolemaanjohtaneen vakivallan osaltaetusivujulkisuuden konstruoima
uhrien sukupuolijakauma korostaa naisten asemaa henkirikoksen tyypillisina

17

Kansal!iset yleiset uhrikyselyt eivat ehka ole paras mahdollinen os01tm nms1m
kohdistuvaa vakivaltaa mitattaessa (Heiskanen 2002). Kuolemaan johtaneen vakivallan
osalta voidaan kuitenkin viitata kuolemansyytilastoon, joka on hyvin luotettava.
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uhreina (kuvio 26). Tarkastelujaksoina naisten osuus surmatuista on ollut
tasaisesti noin 30 prosenttia, muttanaisten osuus etusivujen sukupuolimaininnoista on ollut noin 60 prosenttia. Tama voi luonnollisestijohtua siita, ettajos
uhrina on nainen, sukupuoli todennakoisemmin ilmoitetaan otsikkotasolla. Se
ei kuitenkaan poista sita tosiasiaa, etta etusivujen sukupuolimaininnat luovat
naisuhrien maarallista osuutta korostavan vaikutelman.
70 .---------------------~
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1980-luku 1990-luku vuosi 2000
--l:r- Naisia, % etusivujen surmatuista
Naisia, % surmatuista
Kuvio 26 Naisia etusivujen surmatuistaja todellisuudessa surmatuista,%

Uihde: taman tutkimuksen aineisto ja kuolemansyytilasto

Kun iltapaivalehdet konstruoivat kuolemaan johtaneen vakivallan tekijoiden
sukupuolijakaumaa, erotaman konstruktionja todellisuuden val ilia ei ole yhta
suuri kuin uhripuolella (kuvio 27). Vuoden 2000 havainnon perusteella ero
nayttaisi kuitenkin suurentuneen eli julkisuuskonstruktio alkoi irrota tass akin
suhteessa todellisuudesta. Yhteenvetona kuolemaan johtaneen vakivallan
uutisoinnista voidaan todeta, etta etusivujen otsikot liioittelevat naisten
osuutta seka henkirikosten uhreista etta tekijoista. Etusivujen uhrikonstruktion sukupuolijakauma eroaa erityisen paljon todellisuudesta.
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----fr- Naisia,% tekijamaininnoista
------ Naisia,% epaillyista

Kuvio 27 Naisia etusivujen surmaajistaja taytettyyn henkirikokseen syylliseksi epaillyista, %. Lahde: taman tutkimuksen aineisto ja Statfin

Muu vakivalta
Kuviot 26 ja 27 sisalsivat vain kuolemaan johtanutta viikivaltaa kiisitelleet
otsikot. Kuviossa 28 on esitetty tietoja muun vakivallan kohdalla olleista
tekijan ja uhrin sukupuolta koskevista tiedoista. Seka tekijoiden etta uhrien
osalta on esitetty myos todellista viikivaltaa kuvaava aikasarja.
Tekijapuolella sarja perustuu naisten osuuteen pahoinpitelyrikokseen
epiiillyista; tama sarja ei millaan ongelmattomalla tavalla kuvaa tosiasiallista
vakivaltaa, kuten edella on todettu. Uhripuolella naisten osuus viikivaltaa tai
uhkaa kokeneista perustuu kansallisten uhritutkimusten tietoihin, jotka
saattavat aliarvioida naisten uhrikokemuksia (Heiskanen 2002).
Havainnot ovat samansuuntaisia kuin kuolemaan j ohtaneen vakivallan
osalta. Iltapaivalehtien etusivut antavat uhrien sukupuolijakaumasta eparealistisemman kuvan kuin tekijoiden sukupuolijakaumasta.
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vuosi 2000
----c-Naisia,% etusivujen tekijamaininnoista
-Naisia,% pahoinpitelysta epaillyista
-o-Naisia,% etusivujen uhrimaininnoista
-x--Naisia,% vakivaltaa tai uhkaa kokeneista

Kuvio 28

Muu kuin kuolemaan johtanut vakivalta: naisten osuus etusivujen tekijamaininnoista, pahoinpitelyrikoksesta epaillyista, etusivujen uhrimaininnoista
ja vakivaltaa tai sen uhkaa kokeneista,%

Kuvion 28 tarkastelussa on syyta kiinnittaa huomiota myos muutosten
suuntaan. Etusivujen konstruoima vakivaltauhrien sukupuolijakauma on
muuttunut samaan suuntaan kuin todellisuuden vakivaltauhrien sukupuolijakauma. Trendin suunnan suhteen etusivujulkisuus nayttaa siis heijastavan
yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Toisaalta on huomioitava, etta
julkisuuden ja esimerkiksi poliisitilaston valinen suhde voi olla hyvinkin
moniulotteinen, esimerkiksi ni in etta naisten lisaantyva esittaminen vakivallan
tekijoina vaikuttaa naisten tekojen ilmoittamiseenja sita kautta rikostilaston
sukupuolijakaumaan.

Naisuhrikysymyksen vaikutus yleistrendiin
Edeltavissa tarkasteluissa on esitetty sukupuolimainintojen jakaumia ja
verrattu niita todellisen vakivallan piirteisi in. Otsikot, joissa ei mainittu uhrin
tai tekijan sukupuolta, ovat siten kuvien 26-28 tarkastelujen ulkopuolella.
Siksi on syyta tehda muutamia tarkasteluja, joissa huomioidaan kaikki
vakivaltaotsikot.
Selittaako naisiin kohdistuvan vakivallan lisaantyva raportointi etusivuilla sen, etta etusivujen vakivalta on viimeisen kahden vuosikyrnmenen
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ajan ylipaatiiiin lisaantynyt? On periaatteessa mahdollista, etta yleisnousu
selittyisi naisuhrikysymyksen saamalla lisaantyneella huomiolla.
45
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---- Otsikoita, joista uhri todettal.1ssa naiseksi
--t:s- Kaikki muut vakivaltaotsikot

Kuvio 29

Iltapaivalehtien vakivalta-aiheiset etusivuotsikoita 100 numeroa kohti sen
mukaan, kayko otsikosta ilmi uhrin naissukupuoli

Kuvio 29 osoittaa, etta vakivaltauutisoinnin lisaantyminen ei selity yksinomaan naisuhrikysymyksen lisaantyvalla kasittelylla, ainakin kun asiaa
tarkastellaan etusivujen sisaltaman informaation perusteella. Varsinkin
vuoteen 1993 asti vakivallan nousu etusivuille merkitsi paaasiassa sellaisten
otsikoiden nousua,jotkaeivat nimenneet uhria naiseksi. Mutta myos naisuhrimainintojen maara on lisaantynyt suhteellisen tasaisesti vuodesta 1988.
Kiinnostavaa on, etta jaksolla 1997-2000 naisuhriotsikoiden osuus kaikista
otsikoista lisaantyi, kun muunlaiset otsikot kaantyivat laskuun. Tama varmaankinjohtuu siita, etta naisuhrikysymyksesta kaydaan vilkasta yhteiskunnallista keskustelua.

7.7

Nuoretja vakivalta

Tekijan ja uhrin ikaryhmatietoja on alettu esittaa iltapaivalehtien etusivuilla
entista enemman. Tekijan ikaryhma oli 1980-luvulla koodattavissa 38 prosentissa otsikoista, kun vastaava osuus oli 1990-luvulla 43 prosenttiaja vuonna
2000 jo 50 prosenttia. Uhrien osalta vastaava sarja oli 40, 42 ja 55 prosenttia.
Etusivujen otsikoiden laatijat katsovat entista useammin, etta otsikkoon on
syyta laittaa tekijan tai uhrin ikaryhmaa koskevaa tietoa.
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Taulukko 12

Nuorten osuus iltapaivalehtien etusivuvakivallan tekijoiden ja uhrien
sukupuolimaininnoista, %. Kotimaan vakivalta

Nuoria tekijoista, %
Nuoria uhreista, %

(Nt

1980-luku'

1990-lukub

2000

13,3
25,8
(90/97)

8,6
28,3
(258/251 )

25,3
32,7
(154!165)

a) Vuodet 1980 ja 1988. b) Vuodet 1993 ja 1997. c) Tekijilnja uhrin ikamainintoja yhteensa.

Jos tarkastellaan nuorten osuutta uhrienja tekijoiden ikamaininnoista, havaitaan samansuuntainen ilmio kuin naisten kohdalla: iltapaivalehtien etusivuotsikoissa nuorten osuus tekijoista ja uhreista nayttaisi kasvavan. Varsinkin
tekijoiden puolella havainto nojaa kuitenkin vahvasti vuoden 2000 tilanteeseen, joten satunnaisen piikin mahdollisuutta ei voitane sulkea pois. Seuraavaksi tarkastellaan ikamainintoja erikseen kuolemaan johtaneen ja muun
vakivallan osalta. Muun kuin kuolemaanjohtaneen vakivallan osalta vertailutiedot perustuvat kontrollitilastoon, johon vaikuttavat muutkin tekijat kuin
nuorten rikollisuus.
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1980-luku

1990-luku

wosi 2000

--t:r- Nuoria, % etusivujen surmatuista
---Aile 20-wotiaita, % surmatuista
Kuvio 30 Nuorten osuus etusivuotsikoiden surmatuistaja todellisuudessa surmatuista,%

Kuolemaan johtanut vakivalta
Etusivujen konstruoima kuolemaanjohtaneen viikivallan uhrien ikajakauma
painottaa vahvasti nuoria (kuvio 30). 1980-luvulta 1990-luvulle tultaessa
nuorten painottaminen lisaantyi, vaikka nuorten osuus oli lievassa laskussa.
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Vuonna 2000 aile 20-vuotiaana surmattujen osuus nousi 18 , mika nakyi myos
etusivuilla. Etusivujen muutos oli kuitenkin voimakkaampi kuin todellisuuden
muutos. Tama muistuttaa jossain maarin niin kutsuttua poikkeavuuden
liioittelua (deviance amplification) mediakonstruktiossa: muutosilmiO, johon
reagoidaan, on todellinen, muttajulkisuusreaktion muutos on voimakkaampi
kuin ilmion muutos.
50 ,-----------------------~
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0 +-------.---------,---------1
1980-luku 1990-luku vuosi 2000
---fr- Nuoria, % etusiwjen surmaajista
- - - Nuoria, % henkirikokseen epaillyista
Kuvio 31 Nuorten osuus etusivuotsikoiden surmaajista ja aile 21-vuotiaiden osuus
henkirikokseen syylliseksi epaillyista, %

Etusivujen konstruoima kuolemaan johtaneen vakivallan tekijoiden ikajakauma on verraten lahella henkirikosten tekijoiden ikajakaumaa (kuvio 31 ).
Tassakin suhteessa vuosi 2000 viittaa kuitenkin siihen, etta vastaavuus
todellisuuteen nahden on heikkenemassa: etusivujen surmatekojen tekijoista
mainitaan entista useammin nuori ika, vaikka alle 21-vuotiaiden osuus
surmaajista on pysynyt vakaana19 •
Kuolemaanjohtaneen vakivallan osaltanuoriin patee samakuin naisiin:
etusivut liioittelevat ryhman osuutta uhreista, mutta antavat suhteellisen
realistisen kuvan ryhman osuudesta tekijoista.

18

Tassa on kyse vuoden 2000 erosta vuosien 1993 ja 1997 tilanteeseen. Ero voi johtua
satunnaisvaihtelusta.
19

1990-luvun lopulla 15-17-vuotiaiden henkirikokset lisaantyivat (Kivivuori & Aromaa
2002, 16-18), j oten etusivukonstruktion muutos voi heij astaa objektiivisesti tata muutosta.
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Muu vdkivalta
Jos tarkastellaan muuta kuin kuolemaanjohtanutta vakivaltaa, iltapaivalehtien
etusivut nayttivat 1980- ja viela 1990-luvuilla tuottavan vdhattelevdn kuvan
nuorista vakivallan tekijoina. Til anne nayttaa kuitenkin muuttuneen myohemmin. Kuviota 32 tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, etta 1990-luvunja
vuoden 2000 valinen nuorten 20 vakivallan tekijoiden osuuden nousujohtunee
keskeisesti nuorten lisaantyneesta todennakoisyydesta tulia poliisin tietoon,
siis nuoriin kohdistuvan kontrollin kiristymisesta (Kivivuori 2002b, 40-46).
Lehdiston lisaantyva huomio nuoriin vakivallan harjoittajiin heijastanee
samaa yleista kontrollin tehostumista.

1980-luku

1990-luku

was i 2000

-tr- Nuoria, % etusiwvakivallan tekijoista
epaillyista

-a- Nuoria, % pahoinpitelysta

Kuvio 32 Nuorten osuus etusivuvakivallan tekijoiden ikamaininnoistaja pahoinpitelyrikokseen syylliseksi epaillyista,%

Kuviossa 33 on esitetty tietoja siita, kuinka suuri osa ei-kuolettavan vakivallan uhrien ikamaininnoista viittaanuoriin uhreihin. Nuorten osuus ikamaininnoista pysyi vakaana, mutta nayttaa vuoden 2000 valossa laskeneen. Nuorten
osuus vakivaltaa tai sen uhkaa kokeneista vaheni siirryttaessa 1980-luvulta
1990-luvulle- vuodelta 2000 tata tietoa ei ole.
Jos tarkastellaan etusivujen ikakonstruktioita, ne eivat ole yhta paljon
todellisuudesta poikkeavia kuin etusivujen konstruoimat sukupuolijakaumat.
Talla havainnolla voi olla merkitysta rikollisuuden pelon kannalta, koska
naisten parissa pelko on yleisempaa kuin miesten. Jos naiset arvioisivat
naisten riskia joutua henkirikoksen uhriksi vain iltapaivalehtien etusivujen

° Kuviossa 32 nuorilla tarkoitetaan aile 21-vuotiaita.

2
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perusteella, he paallelisivat, etta naisten risld on suurempi kuin miesten.
Todcllisuudessa miesten riski tulia sum1atuksi on noin kolminkertainen
naisiin verTattuna.
40 .----- - - -----------,
30

10

0
1980-luku 1990-luku vuosl2000
-fr- Nuoria, % etusivujen uhreista
-11- Nuoria,% Vclkivaltaa tai uhkaa kokeneista

Kuvio 33 Nuoncn osuus etusivujen uhrcistaja viikivahaa tai sen uhkaa kokencista, %

Osapuolten tarkan iiin ilmoitlaminen
Kaiken kaikkiaan 38 otsikossa mainittiin sunnatun henkiiOn tasmallinen ika21•
Ntiista 47 prosentlia viiltasi aile 15-vuotiaanasurmattuihin, kun !odell isuudessa sen ikaisina surmattujen osuus kaikista aineistovuosien sunnatuista oli viisi
prosenttia.

11

Tlim!i vastaa yhdeksaa prosenuia kaikista kuolemaan johtanuua vl!kivaltaa kuvanneista
ctusi vuotsikoista.
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Kuvio 34 Etusivuilla mainitut henkirikostenuhrien tarkat ii.lt,% ikamaininoista

Tarkastelujakson kuluessa yhteys uhrin tarkan ian mainitsemisen ja nuorena
surmaamisen valillii on voimistunut (kuvio 34). 1980-luvun havaintovuosien
ikiimaininnoista yksikiiiin ei viitannut nuoreen. 1990-luvun havaintovuosien
sekii vuoden 2000 maininnoista varsin suuri osa viittasi aile 15-vuotiaaseen
uhriin. 22
lkii katsotaan lehtien toimituksissa mainitsemisen arvoiseksi, jos
henkirikos on kohdistunut nuoreen henkiiOon. Huomionarvoista on myos se,
etta vaikka 65 vuotta tiiyttiineitii surmataan enemmiin kuin aile 15-vuotiaita,
vanhoina surmattujen ikiii ei hahmoteta samalla tavalla mainitsemisen arvoisiksi. Kaiken kaikkiaan henkirikosten uhrien ikiijakauma on vanhentunut
viimeisen 50 vuoden aikana (Kivivuori & Aromaa 2002, 16).

22

Henkirikosten tekij<iiden tarkkojen ikien mainintoja on viela vahemman,jotenjakauman
esittely ei ole mielekasta. Muutoshavaintoa ei ole.
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Uhrin ian keskiarvo

Kuvio 35

Uhrin ja tekijan ikien keskiarvot eri vertailuajankohtina. Perustuu niihin
otsikoihin, joissa on ilmoitettu tarkka ika

Jos tarkastelua laajennetaan kaikkeen vakivaltaan, havaitaan vuoden 2000
poikkeavan aiemmasta. Vuonna 2000 etusivuilla uutisoitujen vakivallan
tekijoiden ian keskiarvo oli pudonnut yli kymmenella vuodella 1990-luvun
havaintojaksoihin verrattuna (kuvio 35). Myos etusivujen uhrit nuorentuivat.
Kuviota 35 arvioitaessa on huomioitava, etta "1980-luku" ja "1990-luku"
perustuvat molemmat kahteen havaintovuoteen. Vuoden 2000 eroavuus niista
voi johtua satunnaisista tekijoista.
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Uhrien ian keskiarvo

Kuvio 36 Henkirikosten uhrienj a tekijoiden iankeskiarvottodellisuudessaja etusivukonstruktiossa
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Kuviossa 36 henkirikosten uhrien ja tekijoiden ian todelliset keskiarvot
perustuvat vuosiin 1988 ja 1996. Etusivujen ikakonstruktio perustuu taman
tutkimuksen aineistoon ja sen sisaltamiin tarkkoihin ikamainintoihin.
Etusivujen konstruoimat henkirikosten uhrien ja tekijoiden iat ovat
selvasti nuorempia kuin todellisuudessa. Uhrien osalta heitto on noin 20
vuotta ja tekijoiden osalta no in 10 vuotta. Ero heijastanee kahta toimituksellista kriteeria: juttu raportoidaan etusivuilla todennakoisemmin, jos osalliset
ovat nuoria, ja osallisten ika mainitaan otsikossa todennakoisemmin, jos
osalliset ovat nuoria.
Vaikka eron syyt ovat toimitusten valinnoissa, sen kriminologiset
seuraukset eivat ole toimitusten valittavissa.

7.8

Eraiden sanojen esiintymisesta

Kun vakivalta-aiheiset otsikot 1isaantyvat, lisaantyy myos vakivaltaa kasittelevan tekstimassan laajuus. Siksi ei ole yllattavaa, etta monet vakivallan
vakavuutta korostavat sanat lisaantyvat otsikoissa.

Raakuus, julmuus }a verisyys
Sanoja "raaka", "julma" tai "veri"- tai niiden johdannaisia- esiintyi 1990luvulla aikaisempaa enemmiin, ja vuoden 2000 perusteella naiden sanojen
kayttO nayttaisi jatkuvasti lisaantyvan (kuvio 3 7). Vakivaltaotsikoiden maaran
kasvu johti siis myos emotionaalisten sanojen esiintymisen kasvuun.
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Kuvion 37 tarkastelussa ovat mukana raaka-, julma- ja veri-sanat ja niiden
johdannaiset riippumatta siita, esiintyvatko ne otsikon ensimmaisessa,
toisessa, kolmannessa vai neljannessa lauseessa, ja riippumatta siita, onko
kyse etusivun paa- tai sivuotsikosta. Jos tarkastellaan vain paaotsikoiden
ensimmaisia lauseita, koko aineistossa oli 13 raaka-, julma- tai veri-sanan
mainintaa (taulukko 13). Vuoden 2000 kuudesta havainnosta kolme liittyi
samaan tapaukseen.
Kaiken kaikkiaan raaka-, julma- ja veri-j ohdannaisia sanoj a oli suhteellisen vahan verrattuna kaikkien vakivaltaotsikoiden maaraan. Vakivaltaotsikoitahan oli esimerkiksi vuosina 1997 ja 2000 yli 300 vuodessa, joten kymmenesta kahteenkymmeneen raaka-, julma- tai veri-sanaa tai niiden johdannaista heijastaa jopa eraanlaista pidattyvyytta otsikkotekstien laadinnassa.
Otsikot ovat yleensa luonteeltaan toteavia ja niissa kaytetaan saasteliaasti
adjektiiveja.
Suhteellisen alhainen voimakkaiden sanojen maara on myos altis
yksittaisten tapausotsikointien vaikutuksille. Vakavien yksittaistapausten
merkitysta ei kuitenkaan pida ylikorostaa uutisoinnin muutosten sel ittamisessa, koska kaikkina havaintovuosina on ollut vakavia henkirikostapauksia 23 .

TAAS RAAKA MURHA
1988
1993

KUUROMYKKA MIES RYOSTETTIIN JULMASTI KESKELLA KATUA
NUORI NAINEN SURMA TTIIN RAA 'ASTI RUOTSINLAIVALLA
NAINEN TAPETTIIN RAA' ASTIRUOTSINLAIVALLA

1997

SE OLI RAAKA TELOITU.S
GRILLINPITAJAN RAAKA MURHA

2000

MIIKAN SURMA OLI JULMA KOSTO
RAAKA SURMA PARKK!PAIKALLA
VERILOYL Y V AA TI KOLME UHRIA
LINDA JARKYTTYI KONSERTINJARJESTAJAN VERITEOSTA

JARJETON VERJLOYL Y KESKELLA

PAIV AA

LAllTEJ.AISPIZZERJAN TYONTEKlJA KERTAA VERILOYL YN TAPAIITUMlA

Murhaaminen
Sanaa "murha" tai sen johdannaisia ("murhasi", "murhattu" jne.) esiintyi
vi itena havaintovuotena 14, 15, 20, 36 ja 24 eli kayton huippu saavutettiin
vuonna 1997. Tassakin voidaan kuitenkin todeta tason hyppays siirryttaessa

21

TasUi tarkemmin ks. kohta 9.1, "Henkirikollisuuden muutoksista" .
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1980-luvulta 1990-luvulle. Murhina tutkittujen henkirikosten maara oli
havaintovuosina verraten vakaa24 , joten tassakin uutisointi on kehittynyt eri
tavalla kuin todellisuus.
Jos katsotaan, kuinka suuressa osassa vakivalta-aiheisia otsikoita
esiintyy sanan "murha" johdannainen, osuudet ovat 14, 11, 7, 11 ja 8 prosenttia taman tutkimuksen havaintovuosina.
Tutkimusvuosina henkirikoksia kuvaaviin paaotsikoihin nostettiin
aiempaa useammin uhrien nimia, varsinkin etunimia. Vuosina 1997 ja 2000
otsikot olivat usein tyyppia: "Liisan alaston ruumis loytyi kotiovelta" tai
"Mihin katosi Lauran murhaaja" (nimet muutettu). Tama otsikkotyyppi nousi
samalla kun kuvien kayttO lisaantyi. Henkirikosten tekijoiden nimia ei
paaotsikoissa esitetty muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta.

24

Murhina tutkittuja rikoksia oli 33, 31, 30, 30 ja 37. Vuoden 1997 osalta on syyta
huomioida yksittaistapauksena Helsingissa tapahtunut kahden poliisin murha.

8
ERI RIKOSLAJIT
ILTAPAIVALEHDEN ETUSIVULLA

Kaikki edeltavat tarkastelut ovat koskeneet vakivallan esittamista iltapaivalehtien etusivuotsikoissa. Etusivuilla on kuitenkin myos muita rikoksia
koskevia otsikkoaiheita. Kun vakivallan uutisointi on selvasti lisaantynyt,
heraa kysymys, onko myos muiden rikoslajien uutisointi lisaantynyt. Se,
millainen vaikutus vakivallan lisaantyvalla uutisoinnilla on lukijaan, voi
osittain riippua siita, miten paljon esiintyy muuta rikollisuutta koskevaa
uutisointia.
Seuraavat eri rikoslajeja koskevat tarkastelut perustuvat vain IltaSanomien etusivuihin. Syyna rajaukseen oli koodaustehtavan laajuus. Kun
kaikki rikoslajit otetaan mukaan, aineistoon sisallytettavien otsikoiden maara
lisaantyy huomattavasti.
Rikoslaj ien koodaus suoritettiin erillisten dikotomisten muuttujien
avulla eli yhdesta otsikosta voitiin koodata use ita eri rikosaiheita. Esimerkiksi
kuvitteellinen otsikko "Myymalavaras pahoinpiteli myyjan" olisi koodattu
seka vakivalta- etta omaisuusrikosaiheen sisaltaviiksi otsikoksi. Tallainen
koodaus on perusteltua, koska silloin ei tarvitse paattaa, mita rikoslaj ia
otsikko ensisijaisesti tai "eniten" kuvaa.

8.1

Vakivalta ja muut rikoslajit

Kuviossa 38 on vertailtu vakivaltaa ja omaisuusrikoksia kasittelevien etusivuotsikoiden esiintyvyytta tarkastelujaksolla. Kuten havaitaan, vakivallan
esittely lisaantyi liihes eksponentiaalisesti, mutta omaisuusrikosten esittely
pysyi vakaalla, alemmalla tasolla. Itse asiassa naiden rikoslajien valinen ero
repeytyi vasta kahden tuoreimman aineistovuoden aikana. Vuoteen 1993 asti
kehitys oli samanlaista.
Kansallisten uhritutkimusten perusteella voidaan todeta, etta omaisuusrikosten maara on todellisuudessa noin kahdeksankertainen verrattuna
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vamman aiheuttaneiden vakivaltatapausten maaraan (Aromaa & Heiskanen
2000, II8; Heiskanen ym. 2001, II).
Jos joku kansalainen pohtisi iltapaivalehden etusivun perusteella,
kuinka yleista on joutua vakivallan ja omaisuusrikosten uhriksi, han olisi
tehnyt kaikkina tarkasteltuina vuosina vaaran paatelman. Lisaksi paatelman
virheellisyys olisi lisaantynyt voimakkaasti 1990-luvulla?5
Voidaankin sanoa, etta iltapaivalehtien rikosuutisoinnin kokonaisuus
antaajatkuvasti yha virheellisemman kuvan rikollisuuden koostumuksesta.
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Kuvio 38 Vakivaltaaja omaisuusrikoksia kasittelevia etusivuotsikoita Ilta-Sanomien I 00
ilmestymiskertaa kohti 1980--2000

Kun vakivalta-aiheisten otsikoiden tiheytta verrataan huumeita, liikennerikoksia ja valkokaulusrikoksia kasittelevien otsikoiden tiheyden muutoksiin
(kuvio 39), tulos on sama. Minkaan muun rikoslajin etusivu-uutisointi ei ole
kasvanut samaila rajahdysmaisella tavalla kuin vakivallan. Tamahavainto on
itsessaan kiinnostava, mutta samalla se osoittaa erilaisten mekaanisten
selitysten onttouden. Etusivuvakivallan lisaantyminen ei johdu etusivun
otsikoiden maaran lisaantymisesta, vaan siita, etta erityisesti vakivaltaa on
haluttu esittaa etusivuilla.

2

l Jos tata ajatuskoetta jatkaa, voidaan sanoa, etta iltapaivalehden etusivu antaa taysin
painvastaisen kuvan kuin todellisuus eli sen perusteella voisi vi:ikivallan arvioida no in kuusi
kertaa omaisuusrikoksia yleisemmaksi.
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Liikennerikokset ovat ainoa muu rikoslaji, jonka uutisointi etusivuilla
on koko jakson 1980-2000 ajan lisiHintynyt. Huumeiden esittely etusivuilla
lisaantyi 1988-1997, muttei enaa senjalkeen.
"Valkokaulusrikoksiin" on tassa tarkastelussa luettu veropetokset,
petokset, kavallukset, lahjusten antamiset, ottamiset ja muut talousrikokset.
Iltapaivalehtien otsikkotasolla valtaosa naista rikoksista on yhteiskunnallisten
eliittien tekemia talousrikoksia tai julkisuuden henkiloiden epailtyja verorikoksia. Naiden tekojen esittely etusivuilla huipentui Ilta-Sanomissa 1993
(kuvio 39). Vaikka vuosi 1993 oli talousrikoskeskustelun huippuvuosi
(Alvesalo & Tombs 2001, 48) ja sita koskeva otsikointi ohitti huumeet ja
liikennerikokset, etusivujen vakivaltaa talousrikollisuus ei pystynyt tavoittamaan.

1980

1988

---- vakivalta
__.._ liikennerikos

1993

1997

2000

--f'r- huum eet
~

valkokaulusrikos

Kuvio 39 Vakivalta-, huume-, liikennerikos- ja valkokaulusrikosaiheisia etusivuotsikoita
Ilta-Sanomien 100 ilmestymiskertaa kohti 1980-2000

8.2

Vakivalta ja rikollisuuskontrolli etusivuilla

Jo Heman us (1966, 16) nosti esiin mahdollisuuden, etta lehdistOn rikosaineistolla voi olla turvallisuuden tunnetta lisaavaa ja rikoksia estavaa vaikutusta,
jos lehdist6 esittelee myos rikosten seuraamuksia. Tassa tutkimuksessa
koodattiin erikseen myos rikollisuuskontrollia ja seuraamuksia koskevat
etusivumaininnat. Tama sisallonanalyysin osa tehtiin tutkimustaloudellisista
syista vain Ilta-Sanomien osalta.
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Kontrollin muodoiksi luettiin poliisin, syyttajan, syytteen, tuomioistuimen, sakon, vankeuden tai muun rangaistuksen mainitseminen otsikossa.
Otsikon sisallyttamiseen riitti, etta jokin naista mainittiin rikollisuuteen
liittyen. Mukana ei siis ole siviilioikeudellisessa yhteydessa (esim. avioero,
testamenttiriitajne.) esitettyja tuomioistuinten mainitsemisia.
Myos kontrollipuolen sisaltyminen otsikkoon koodattiin erikseen eli
kustakin otsikosta on erikseen tieto sen kuvaamasta rikollisuudesta ja siita,
mainitaanko otsikossa26 jokin edelHi. mainittu kontrollitaho tai -toimi. Esimerkiksi seuraavat vakivalta-aiheen sisaltavat otsikot sisaltava viittauksia myos
kontrolliin tai seuraamuksiin:
Taulukko 12 Esimerkkeja otsikoista, joissa vakivalta-aiheen uutisointiin on yhdistetty
myos kontrollin tai seuraamuksen uutisointi"
HUOLTAJA PAHOJNPITELI EROTUOMAR1A, L YONT!EN HINTA ARVIOIDAAN A!KANAAN
RAASTUV ASSA
TAKS!SURMASTA EPAILTY MIES PIDATETTIIN
KOULUKIUSAAJAT TUOM!TTIIN

\0 000

MARKAN SAKKOJHIN

VENALAISRAISKAAJILLE KOYAT TUOMIOT
POLIISI OTT! KI!NNI NYRKKIA HEILUTTANEEN HUIPPUJURISTIN
TSTO HILTUNEN PAHOINPITELI TYTTOJA KADULLA - POLIISI VEl PUTKAAN

a) Esimerkkienjoukossa on sekii piiii- etta sivuotsikoita.

Kontrolliaihe koodattiin rikosaiheesta riippumatta, j oten osa kontrolliaiheista
esiintyi ilman rikosaihetta, tai muuhun rikollisuuteenkuin vakivaltaan liittyen.
Siksi on mahdollista vertailla vakivaltauutisoinnin kehitysta erikseen kontrollimainintoihin, jotka on esitetty vakivallan yhteydessa, ja kontrollimainintoihin, jotka on esitetty muussa kuin vakivallan uutisoinnin yhteydessa.
Vakivallan esittely otsikoissa on lisaantynyt huomattavasti voimakkaammin kuin vakivallan kontrollin esittely (kuvio 40). Kontrollitahojen tai
-toimien mainitseminen muiden rikosten yhteydessa on pysynyt vakaana
1980-2000.
Vie! a 1980-luvulla Ilta-Sanomien etusivulla oli erilaisia kontrollitahoja
tai -toimia kuvaavia otsikkoaiheita kaiken kaikkiaan enemman kuin vakivaltaaiheisia otsikkoaiheita. 1990-luvulla vakivaltauutisointi ajoi voimakkaasti
kontrolliuutisoinnin obi.
Tulos voidaan ilmaista niinkin, etta vakivallan lisaantyva esittely olisi
mahdollistanut myos seuraamusten lisaantyvan esittelyn. Tata mahdollisuutta
ei kuitenkaan kaytetty hyvaksi.

26

Huom . " otsikko" kattaa tassa aina otsikkoaiheen nelja ensimmaista lausetta, mikali
etusivulla on nelja tai useampi lause ko. jutusta.
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Ku io 40

Vakivalla-aiheita, v!lkivalta-aiheisen otsikon yhteydcssa olleila kontrollimainintoja, sekll muun rikosotsikon yhteydessil olleita kontrollimainintoja llta·
Sanomien I00 ilmesrymiskertaa kohti 1980-2000

Myos kontrollitoimienja seuraamusten estttelyn luonteessa tapahtui laadullista muutosla siirryttaessa 1980-luvulta 1990-luvulle. Vakivallan seuraamusten
1990-luvulla Iis~~ntynyt mainitseminen otsikkotasollajohtui osittain siita etta
kontrollitoimien vtihalsyys tai seuraamusten lievyys nostettiin ilsenaiseksi
ols ikkotyypiks i.
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Taulukko 13

Ilta-Sanomien viikivalta-aiheisetetusivuotsikot' ,joissa aiheena viikivallan
se uraamusten lievyys

1980
1988
1993

TURKKILAJSRAISKAAJALLE VANKEUTTA- LASKETIIIN VAPAAKSI
ELAKELAISEN RYQSTOMURHASTA EPAILTY LUOTTOVANKI PETTI

K. J.

LANG IN

FORUMIN PAHOINPITELYSTA EI TULLUT TUOMIOTA
1997

"VANKILAT PITAA LOPETTAA" - KUKA HALUAA MURHAAJA T JA RAISKAAJAT
KADULLE?
VANKILASTA VAPAUTETTU TAPPOI KAKSl
0IKEUS VEl TAPETUN POJAN AIDILTA KORVAUKSEN
PEDOFIILI RAISKASI LAP SEN- VANKILASTA VAPAUTUNUT
AKTIN L YHYYS LIEVENSJ RAISKAAJAN TUOMIOTA
16-VUOTIAS TYTTO El VASTUSTELLUT TAR.PEEKSI- HOVIOIKEUS KUMOSI RAISKAUSTUOMION
VARUSMIEHET TERRORISOIVAT USKOVAISTA- SAKKOTUOMIO VAIN NAURATTI

2000

KAKSOISMURHASTA TUOMITUT VAPAUTETTIIN
VAIMOAAN HAKANNUT PAASl TAAS POLIISIKSI
TOOL<')N MATTOSURMAAJAN TUOMIO ALENI
MIEHEN TAPPANUT SELVISI EHDOLLISELLA TUOMIOLLA
SARJARAlSKAAJAN TUOMIO EHDOLLISEKSJ -lSKl HETI UUDEJ.LEEN

a) Sisaltaa seka paa- etta sivuotsikot.

Taulukossa 13 on esitelty kaikki Ilta-Sanomien etusivujen paa- tai sivuotsikot,
joissa aiheena kaytettiin seuraamusten lievyytta tai niiden puuttumista. Eniten
tallaisia otsikoita oli 1997. Vahaisen vuotuisen maaran vuoksi 1990-luvun
havaintovuosien erotvoivatjohtua satunnaisista tekijoista. Sen sijaan on syyta
korostaa taman otsikkotyypin puuttumista 1980-luvulla. Vasta 1990-luvulla
suomalainen iltapaivalehti alkoi etusivuillaan kuvata seuraamusjarjestelmaa
lievaksi. Osin, muttei kokonaan, kyse oli raiskausrikosten seuraamusten
kritiikista - vuonna 1997 joka toinen seuraamusten lievyytta korostanut
etusivuotsikko liittyi naihin tekoihin.
Teoreettisen pohdinnan tasolla rikosuutisoinnin mahdollinen pelotevaikutus nayttaisi siis lahinna vahentyneen. Seuraamuksia, erityisesti raiskausten
seuraamuksia, kuvataan lieviksi samalla kun vakivallan uutisointi muuten on
voimakkaasti lisaantynyt. Jatkossa olisi syyta tutkia tarkemmin, johtaako
seuraamusten vahaisyyden uutisointi etusivujen lukijoiden turvallisuuden
tun teen vahenemiseenja kriminaalipoliittisten mielipiteiden ankaroitumiseen.
Aarimmainen tilanne syntyisi, jos seuraamusten lievyyden korostaminen ja
tekojen yleisyyden esittely johtaisivatjopa kyseisten rikosten lisaantymiseen,
kun pelotevaikutus heikkenee ja yleisyysvaikutelma "normalisoi" tekoa.
Toisaalta seuraamusten lievyytta korostavat otsikot eivat ole yksiselitteisesti
pelotevaikutusta vahentavia, koska ne viestivattekoon kohdistuvaa voimakasta paheksuntaa.
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Yhteenvetona voi todeta, etta 1990-luvulla iltapaivalehdistO konstruoi
vakivalta-aallonjajatti yleensa mainitsematta vakivallan kontrollinja seuraamukset. Seuraamuksia mainitessaan lehdistO alkoi tuoda esiin ja arvostella
niiden lievyytta tai puuttumista.

8.3

Vuosien 1988 ja 1993 valisesta muutoksesta

Kun tarkastellaan kuvioita 38-40, havaitaan, etta vuosien 1988 ja 1993 valilla
kaikki uutisointia kuvaavat osoittimet viittaavat vakivalta-, rikos- ja rikoskontrolliaiheiden uutisoinnin lisaantymiseen. Muiden tarkasteluvalien osalta
voidaan aina loytaa jokin rikos- tai kontrolliuutisoinnin dimensio, joka on
vahentynyt. Sen sijaan jaksolla 1988-1993 kaikki osoittimet nayttavat kasvavaa kiinnostusta rikos- ja kontrolliaiheisiin. Tass a havaitaan eri rikosaiheiden
valista konsonanssia eli eri rikoslajeja ja rikollisuuskontrollia esittelevat
viestit tukivat sisallollisesti toisiaan. Eri aiheita kasittelevienjuttujen yhteenlasketut maariit viittasivat kaikenlaisen rikollisuuden voimakkaaseen kasvuun.
Juuri tamii ajanjakso on myos jakso,jonka aikana vakivallanja rikosten
pelko nousi voimakkaimmin viiestossii. Sen sijaan kyseiselliijaksolla ei voida
havaita viikivaltariskin nousua.
Valitettavasti ei ole kiiytettiivissii tietoa siita, milloin jaksolla
1988-1993 viikivalta- ja muiden rikosaiheiden uutisointi lisiiiintyi. Olisi
kiinnostavaa mm. tietiiii, ajoittuuko muutos 1990-luvun Iaman yhteyteen vai
jo aikaisempaan vaiheeseen.

9
YHTEENVETO

Taman tutkimuksen tavoitteena oli kuvata iltapaivalehtien vakivaltauutisoinnin maaranja luonteen kehitysta etusivuotsikoinnin valossa. Tavoitteena oli
myos kehittaa rikosuutisoinnin osoittimia,joita voitaisiin myohemmin kayt@i
kansallisten uhritutkimusten rinnakkaisaineistojen kokoamiseen. Taustalla on
tarve vertailla vakivaltauutisoinnin kehitysta vakivallan todelliseen maaraan
seka vaesttin rikospelkojen kehitykseen.
Etusivuotsikointi valittiin tutkimuskohteeksi sen erityisen nakyvyyden
ja vaikuttavuudenjohdosta. Etusivuja lukevat muutkin kuin ne, jotka ostavat
iltapaivalehden. Tarkasteluihin sisallytettiin vain otsikot, joissa vakivalta
tapahtui Suomessa27 • Havaintovuosiksi valittiin kansallisen uhritutkimuksen
vuodet 1980, 1988, 1993, 1997 seka vuosi 2000.

9.1

Vakivaltauutisoinnin kehitys

Vakivallan esittaminen lisaantyi
Paatulos oli, etta etusivujen vakivaltauutisointi on lisaantynyt voimakkaasti
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Voimakkain nousuvaihe ajoittui
1980- ja 1990-lukujen taitteeseen, mutta koko jakso 1980-1997 oli vakivaltauutisoinnin voimakkaan kasvun aikaa.
Vuoden 1997 ja 2000 valinen ero ei enaa osoita vakivaltauutisoinnin
kasvua, vaan eraiden osoittimien kohdalla jopa lievaa laskua. Vuoden 2000
havainto on useimmissa vakivaltauutisoinnin sarjoissa toiseksi korkein.
Vakivaltauutisoinnin lasku johtuu siita, etta Iltalehti vahensi vakivaltapainotustaan vuonna 2000 ainakin verrattuna vuoteen 1997. Ilta-Sanomien osalta
vakivaltapainotus lisaantyi edelleen 2000. Tuorein havainto on siina mielessa
Uirkea, etta se ainoana viittaa kahden iltapaivalehden kehittyvan eri suuntiin.
Jaksolla 1980-1997 molemmat lehdet lisasivat koko ajan vakivallan uutisoin-

27

Otsikot, joiden kuvaamaa vakivaltaa ei otsikossa paikallisteta ulkomaille. Ks. kohta 7 .2.
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tia etusivuilla. Kasvua ei voi selittaa poikkeuksellisilla henkirikoksilla, koska
myos ei-kuolettavan vakivallan etusivu-uutisointi lisaantyi voimakkaasti
kysei sella j aksolla.
Vuosien 1997 ja 2000 valisia tasonmuutoksia arvioitaessa on huomioitava myos se, etta vuotuisen satunnaisvaihtelun vaikutus voi koskea kumpaa
tahansa tai molempia. On mahdollista, etta vuosi 1997 oli pitkan aikavalin
trendiin nahden poikkeuksellisen korkean vakivaltauutisoinnin vuosija vuosi
2000 taas pitkaan trendiin nahden matalan vakivaltauutisoinnin vuosi. Tahan
ongelmaan saadaan lisavalaistusta, kun seuraavia havaintovuosia koskevat
analyysit valmistuvat.
Nousu ilmeni vakivalta-aiheiden lisaantymisena seka paaotsikoissa etta
pienemmissa sivuotsikoissa. Se koski seka kuolemaan johtanutta vakivaltaa
etta muuta, lievempaa vakivaltaa. Nousu oli voimakasta vakivallan osaltaja
vahiiista tai olematonta muiden rikoslajien kohdalla.

Muita muutoksia
Erilaisten kuvien esittaminen vakivalta-aiheisten otsikoiden yhteydessa on
viimeisen kahden vuosikymmenen aikana lisaantynyt voimakkaasti. Sen
sijaan vakivallan sitominen johonkin kuntaan on vahentynyt. Etusivujen
vakivalta on siis toisaalta visualisoitunut ja toisaalta irronnut konkreettisista
tapahtumapaikoista.
Kuntakohtaisessa tarkastelussa todettiin, etta etusivut liioittelevat
suutien kaupunkien ja erityisesti Helsingin vakivaltaisuutta suhteessa maan
muihin osiin. Tama piirre on pysynyt vakaana koko tarkastelujakson.
Vakivalta-aiheiset etusivuotsikot liioittelevat naisten osuutta henkirikollisuuden uhreista, eika tass a suhteessa ei ole juurikaan tapahtunut muutosta
viimeisen 20 vuoden aikana. Otsikot liioittelevat myos nuorten osuutta
vakivallan uhreina. Nama seikat heijastavat luonnollisesti toimituksellisia
painotuksia uutisten valinnassa sekii siina, mita tietoja tapahtuman osapuolista
pidetaan otsikoissa kertomisen arvoisina.
Vertailun vuoksi tutkimuksessa esitettiin tietoja myos Helsingin
Sanomien vakivalta-aiheisista paakirjoituksista. Niissa vastaavaa voimakasta
kasvua ei ollut havaittavissa. Tama voi merkita sita, etta tiedotusvalineiden
vakivallasta antama kuva on eriytynyt viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana. Uhkana on, etta yhteiskunnan eliittien kasitys rikollisuudesta pysyy
realistisena samalla kun laajemmille vaest6piireille tarjoiltu vakivalta irtoaa
vakivallan realiteeteista.
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Henkirikollisuuden muutoksista
Paitsi vakivallan maara, myos sen laadulliset piirteet voivat vaikuttaa vakivaltauutisointiin. Esimerkiksi henkirikosten maara on viimeisen 20 vuoden ajan
pysynyt vakaana, mutta niiden piirteissa on tapahtunut eraita muutoksia.
1990-luvun 1opulla suomalainen henkirikos muuttui siten, etta perinteisten
kontliktityyppien rinnalle nousi maarallisesti harvinainen mutta suuren
uutisarvon omaava tekotyyppi,jarjestyneeseen rikollisuuteen (huumekauppa,
moottoripyorajengit) liittyva henkirikos. Aivan 1990-luvun lopussa myos
15-17-vuotiaiden tekemat teot lisaantyivat. (Kivivuori 1999; Kivivuori &
Aromaa 2002; Lehti 2002.)
Henkirikollisuuden-joka siis pysyi kokonaismaaraltaan samail a tasolla
- laadulliset muutokset ajoittuivat paaasiassa 1990-luvun jalkipuoliskolle.
Tama koskee seka jarjestynytta rikollisuutta etta nuorten henkirikollisuutta.
Muutokset eivat siten selita vuosien 1988 ja 1993 valilla tapahtunutta voimakkainta vakivaltauutisoinnin- ja vakivallan pelon- kasvua. Lisaksi on muistettava, etta myos lievemman vakivallan uutisointi lisaantyi voimakkaasti
iltapaivalehtien etusivuilla, ja erilaisia vakivaltatilanteita esiteltiin iltapaivalehdissa myos etusivujen sivuotsikoissa.
Kaiken kaikkiaan ei ole syyta ylikorostaa yksittaisten henkirikostapausten vaikutusta vakivallan uutisoinnin maaraan. Tuoreimpien vuosien vakavat
rikokset ovat elavasti muistissa, kun taas menneiden vuosien tapausten muisto
on haalistunut. Epailematta vuoden 1997 aineistoon vaikuttivat Helsingin
poliisimurhat. Mutta vastaavasti vuoden 1980 aineistoon vaikuttivat - tai
olisivat voineet vaikuttaa- virantoimituksessa ammuttu poliisi, suurratsian
aiheuttanut "Haagan seksimurha" tai ylipaataan kyseisen vuoden "murhaaalto", kuten eras etusivuotsikko totesi. Vuonna 1988 uutisoitiin Vantaalla
tapahtuneesta kolmoismurhasta,jonka tekija pakeni ulkomaille. Toisinsanoen
kaikkina taman tutkimuksen havaintovuosina oli, tai olisi ollut mahdollista
uutisoida jarkyttavia yksittaistapauksia; havaittua vakivaltauutisoinnin
lisaantymista ei voida selittaa silla, etta ennen ei ollut vakavia rikoksia.
Havaitut erot johtuvat paaosin uutisoinnin lisaantymisesta ja uutiskynnyksen
madaltumisesta. Iltapaivalehdisto kasittelee aiempaa herkemmin henkirikoksia poikkeuksellista huomiota vaativina tapahtumina. Lisaksi kadunkulkijoita
on alettu muistuttaa aiempien vuosien henkirikoksista etusivujen otsikoissa.
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9.2

Vakivalta, muut rikokset ja kontrolliaiheet

Vdkivalta ohitti muut rikoslajit
Tassa tutkimuksessa tarkasteltiin Ilta-Sanomien etusivujen avulla myos
muiden rikoslajien kuin vakivallan esittamista etusivuotsikoissa. Talloin
havaittiin, etta vakivaltaotsikointi lisaantyi - ja i11autui muiden rikosten
uutisoinnista -1990-luvulla aivan omalle tasolleen. Etusivujen rikollisuuskuva muuttui massiivisesti vakivaltaa korostavaan suuntaan.
Muista rikoslajeista vain liikennerikosten esittely etusivuilla lisaantyi
tasaisesti tarkastellulla jaksolla 1980-2000. Muiden rikosten esittely pysyi
suhteellisen vakaanaja osoitti myos suurehkoa vaihtelua eri tarkasteluvuosina.

Vakivalta ohitti kontrolliaiheet
Viela 1980-luvulla eri rikoksiin liittyvia, kontrollitahoja tai -toimia kuvaavia
otsikkoaiheita oli enemman kuin vakivalta-aiheisia otsikkoaiheita. 1990luvulla vakivaltamaininnat ajoivat maarallisesti kontrollimainintojen ohi.
Vakivaltaan liittyvat seuraamusmaininnat lisaantyivat hieman, mutta selvasti
vahemman kuin itse vakivallan mainitseminen. Vakivaltaa alettiin yha
useammin kuvata ilman viittauksia sen aiheuttamiin kontrollitoimiin tai
tekijaan kohdistuneisiin rangaistuksiin.
Uutena piirteena 1990-luvulla oli, etta vakivallan seuraamusten lievyys
nostettiin skandaalisavytteiseksi etusivuaiheeksi. Muutos on kiinnostava, jos
asiaa tarkastellaan etusivuotsikoiden mahdollisten pelotevaikutusten nakokulmasta. Seuraamusten jatti'iminen mainitsematta tai niiden vahattely voi
vahen@i pelotevaikutuksia.
Yhteenvetona voi siis todeta, etta tarkastelujaksolla iltapaivalehdistOn
etusivujulkisuus (1) konstruoi vakivalta-aallon, (2) jatti aiempaa useammin
mainitsematta kontrollin ja seuraamukset, ja (3) nosti uudeksi etusivujen
aiheeksi seuraamusten lievyyden, joskus paheksuvassa savyssii..
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9. 3

Vakivaltauutisointi, vakivalta ja vakivallan
pelko

Tutkimuksessa verrattiin vakivaltauutisoinnin tasonkehitysta vaeston vakivaltariskiin. Vertailun paatulos oli, vuosina 1988-1997 seka iltapaivalehtien
etusivujen vakivaltauutisointi etta vaeston kokema vakivallan pelko lisaantyivat, vaikka todellinen vakivaltariski pysyi samaan aikaan vakaana. Seka
vakivaltaotsikoinnin etta kansalaisten pelkojen osalta voimakkain kasvuvaihe
ajoittui vuosien 1988 ja 1993 valiiin.
Vaikka uutisoinninja pelon valilla on ajallinen yhteys, tutkimus ei voi
osoittaa, etta uutisointi aiheutti pelon. Muu aihetta kasitteleva tutkimus
kuitenkin tukee sitamahdollisuutta, etta iltapaivalehtien vakivaltapainotuksen
voimakas lisaantyminen myotavaikutti vaest6n pelkojen lisaantymiseen28 •
Myos eraat etusivujen vakivaltakonstruktion muuttuvat piirteet, erityisesti
viikivallan yha tiheampi toistuminen otsikkotasolla, lisaantyva visuaalisuus
seka vakivallan irrottaminen paikallisista aluemaareista, voivat oil a pelkovaikutusta lisaavia tekijoita.
Tassa tutkimuksessa ei selvitetty toimitusten motiiveja lisata vakivaltaotsikointia. Saadut tulokset sulkevat kuitenkin pois sen mahdollisuuden, etta
vakivaltaotsikoinnin lisaantyminen olisi johtunut todellisen vakivaltariskin
lisaantymisesta, niin ettajulkisuuden maara heijastaisi kansalaisten kokemaa
todellisen vakivallan maaraa.
Lehdist6 ei tietenkaan edes pyri siihen, etta yhteenlasketut juttu- tai
otsikkomaarat vastaisivat todellista vakivaltariskin kehitysta. Sen sijaan on
kriminologisesti kiinnostavaa havaita, etta kuva,jonka etusivujen vakivaltaotsikoiden yhteenlaskettu maara antaa vakivallan maarastaja tasonkehityksesta,
on muuttunutjatkuvasti eparea\istisemmaksi. Sama\la tuo kuva on visualisoitunut ja se on pitkalti irrotettu alueellisista maareista.
Rikosten pelkotutkimuksessa on arvioitu, etta haavoittuvuuden kokemus on eras pelkoa maarittava tekija (Heiskanen 2002, 180). Haavoittuvuus
voi selittaa esimerkiksi sita, etta iakkaat pelkaavat enemman kuin nuoret.
Lisaksi yhteiskunnallisen muutoksen vaikutus rikoksen ja vakivallan pelon
kasvuun (Reuband 1992) voi kanavoitua haavoittuvuuden tun teen lisaantymisen kautta.
Suomessa vuosiin 1988-1997 ajoittui useita suuria yhteiskunnallisia
muutoksia. NaisUi. keskeisin on 1990-luvun alun vaikea taloudellinen lama.
Samallajaksolla yhteiskunta pluralisoitui etnisesti, mika nakyi seka tiedotusvalineissa etta katukuvassa. Samaan aikaan poliittiset muutokset naapuri-
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alueilla johtivat seka todellisen itarikollisuuden etta sita koskevan mediahuolen nousuun. Ei liene mahdotonta, ettajopa 1980-luvun lopulla tapahtunut alkoholi- ja anniskelukulttuurin murros, joka ilmeni myos "kaupunkikulttuurin" muutoksina, vaikutti epasuorasti pelkoihin, jos osa ihmisista naki
tai koki sosiaalisen jarjestyksen jarkkyneen. Kaikkien muutosten yleisena
taustana oli vaestOn ikarakenteen vanheneminen.
Nama tekijat ovat voineet lisata yleista turvattomuutta ja sita kautta
vakivallan pelkoa, vaikka ne eivat lisanneet vakivaltatapausten maaraa
yhteiskunnassa. Suuret yhteiskunnalliset muutokset tapahtuivat vuosien 1988
ja 1993 valilla elijuuri samalla ajanjaksolla,jolloin iltapaiviilehtien kaikenlainen rikosuutisointi lisaantyi voimakkaasti.

9.4

Lopuksi

Varauksia
Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on huomioitava ainakin seuraavat rajaukset
ja varaukset.
Satunnaiset tekijiit voivat vaikuttaa yksittaisia vuosia koskeviin havaintoihin. Kuten edella todettiin, havaittuja muutoksia ei kuitenkaan voi selittiia
pelkastaan poikkeuksellisilla yksittaistapauksilla, koska sellaisia on ollut
kaikkina havaintovuosina. Silti muita satunnaisvaihtelun liihteitii voi olla
esimerkiksi toimitusten toiminnassa. Tulevaisuudessa mittauksia aiotaan
toistaa tiheammin valein, joten taman ongelman merkitys vahenee.
Tutkimuksessa on tarkasteltu vain iltapaivalehtien etusivujen vakivaltaotsikointia. On mahdollista, etta media on eriytynyt ja sirpaloitunut, mutta
yhta mahdollista on, etta pintapluralismin taustalla on syvempi konsensus.
Lisaksi on muistettava paitsi yksittaisten tiedotusviilineiden muutokset myos
se, etta tiedotusvalineita on tullut lisaa. Vain yhden esimerkin mainitaksemme: julkisissa liikennevalineissa jaettavat ilmaisjakelulehdet. Yksittaisten
rikostapausten yhteydessa naiden lehtien mainosjulisteet ja etusivut kiiytannossa kaksinkertaistavat suurten valtakunnallisten iltapaivalehtien valittamiin
vakivaltasanoman nakyvyyden.
Tutkimuksessa Suomea on kasitelty yhtena yksikkona. Sen paremmin
viikivaltaotsikointia (tai sen vaikuttavuutta), vakivallan todellista tasoa kuin
vakivallan pelkoakaan ei ole tassa tarkasteltu alueellisesti eriteltyna. Poikkeuksen muodosti havainto, etta etusivujen vakivalta liioittelee suurten
kaupunkienja erityisesti Helsingin osuutta koko maan vakivallastaja henkiriko II isuudesta.
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Muutoksen syistd
Iltapaivalehtien toimituksia on tassa tutkimuksessa kasitelty "mustana laatikkona",jonka motiiveistaja tavoitteista ei ole keratty tietoa eika niita muutenkaan ole arvioitu. Tama on ollut tietoinen rajaus - tassa ei haluttu ryhtya
mediatutkimukseen, vaan tuottaa yksi uusi kriminologisesti perusteltu aikasarja.
Miksi vakivaltauutisointi sitten kiihtyi iltapaivalehtien etusivuilla?
Aivan triviaalilla tasolla voidaan sanoa, etta uutisointi lisaantyi, koska
toimitukset muuttivat etusivun asettelua, typografiaa29 ja uutiskriteereja.
Tallainen "selitys" - etusivujen vakivaltaotsikointi lisaantyi koska sita
lisattiin - on tietenkin hyodyton ja tautologinen. Jarkevampaa on viitata
journalistisiin valintoihin; yritysten tulostavoitteisiin; lehtien valiseen kilpailuun; toimittajien ammatilliseen kunnianhimoon; toimitusten kykyyn seka
muokata etta seurailla vaestOn huolenaiheita; j a toimittajien j a mediayritysten
mahdollisiin pyrkimyksiin vaikuttaa kriminaalipolitiikkaan.
Toimituksiin, toimittajiin ja mediayrityksiin vaikuttavat myos niiden
ulkopuolelta tulevat virikkeet. Vaikutteet voivat olla luonteeltaan yleisia
sosiaalisia virtauksia, kuten naisiin kohdistuvan vakivallan nousu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myos yksittaiset ryhmat tai viranomaiset voivat
vaikuttaa median painotuksiin muun muassa tietoja tarjoamalla. Eraiden
arvioiden mukaan rikos- ja vakivaltauutisointiin on vaikuttanut esimerkiksi
se, etta poliisi viranomaisena alkoi 1990-luvun alkupuolella panostaa julkisuuteenja nostaa mediaprofiiliaan (Aromaa 1995, 8).
Toimittajiin vaikuttavat samat yleiset yhteiskunnalliset prosessit ja
sosiaaliset liikkeet kuin koko vaestOon. Jos vaestOn piirissa vakivallan pelko
lisaantyy, tai jos uusia asioita maaritellaan vakivallaksi, toimittajien tulkintakehykset voivat muuttua samalla tavalla.

Jatkosta
Taman tutkimuksen keskeisena tavoitteena oli kehittaa standarditutkimusmalli, jota voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa saannonmukaisesti kansallisten
uhritutkimusten yhteydessa. Uhritutkimukset tuottavat aikasarjaa vaeston
vakivaltariskista seka vakivallan pelosta. Kun mediatutkimuksia tehdaan
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samoina vuosina, alkaa vakivalta- ja pelkotietojen rinnalla kulkea myos
tiedotusvalineiden vakivaltauutisoinnin maaraa kuvaava aikasarja.
Tulevaisuudessa rikos- ja erityisesti vakivaltauutisoinnin seuranta olisi
ulotettava myos sahkoisiin viestimiin, erityisesti televisioon. Televisiouutisten
rikos- j a vakivaltasisallon seurantaan olisi kehitettava standarditutkimusmalli,
joka voitaisiin toistaa ainakin niina vuosina joina kerataan kansallinen
uhritutkimusaineisto. Ulkomaisten tutkimusten perusteella juuri television
rikosuutisoinnilla on huomattava vaikutus vaestOn kokemaan rikoksen
pelkoon. Suomesta on olemassa tietoja, joiden mukaan ainakin fiktiivisen
vakivallan esittaminen televisiossa on lisaantynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana (Heikkinen 2001 ). On myos puhuttu uutisten rikosraportoitumisesta ja arvioitu, etta kehityksella on merkittavia yhteiskunnallisia
vaikutuksia (Korander 200 1).
Tulevaisuudessa olisi syyta Iisata rikosuutisoinnin sosiaalisten ja
psykologisten vaikutusten tarkempaa empiirista tutkimusta30 • Olisi saatava
enemman tietoa siita, vaikuttaako rikosuutisointi ihmisten pelkoihin, riskihavaintoihin, erilaisten tilanteiden tulkitsemiseen vakivallaksi, kriminaalipoliittisiin mielipiteisiinja paatOksentekoon seka aggressiiviseen kayttaytymiseen.
Jos vaikutuksia havaitaan, olisi tietenkin huomioitava niiden suunta seka
mahdolliset tilanne- ja kontekstitekijat.
Yhtena kysymyksia herattavana esimerkkina voidaan mainita, etta
jaksolla 1988-1993 kansalaisten luottamus vaheni lahes kaikkiin instituutioihin, esimerkiksi oikeuslaitokseen, eduskuntaan, ay-liikkeeseenjayritysmaailmaan. Ainoa poikkeus oli poliisi, johon kohdistunut luottamus lisaantyi
(Lappi-Seppala ym. 1999, 69). Kuten Hissa tutkimuksessa on todettu, samaa
ajanjaksoa luonnehti vakivaltauutisoinnin voimakas kasvu ilman etta todellinen vakivalta lisaantyi. Heraa kysymys, liittyyko kasvava rikosuutisointi
kansalaisten eri instituutioita kohtaan tuntemaan luottamukseen.
Rikos- ja vakivaltauutisointi voi vaikuttaa paitsi kansalaisten luottamukseen instituutioihin myos yksi!Oiden valiseen sosiaaliseen luottamukseen.
Tama yhteys on erityisen kiinnostava, koska sen kautta rikos- ja vakivaltauutisoinnilla voi olla vaikutuksia koko yhteiskunnan sosiaaliseen integraatioon. Jos ihmisten kasitys sosiaalisen epajarjestyksen maarasta on yha
enemman median tuottamaa, rikos- ja vakivaltauutisoinnin tutkimus voi
pienelta osalta valottaa myos klassista kysymysta sosiaalisen jatjestyksen
ehdoista.
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Jo tehdysta tutkimuksesta varsinkin fiktiivisen, mutta myos muun vakivallan osalta, ks.
Mustonen 200 I.
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LIITE 1
Vakivalta-aiheisten otsikoiden sisallyttaminen tutkimukseen
Tutkimuksen aineistoon otettiin mukaan otsikot (otsikkoaiheet), joiden neljasta
ensimmaisesta lauseesta kavi ilmi, etta kyseinen otsikkoaihe kasittelee tahallista
vii.kivaltaa, tai etta asiaa epaillaan tahalliseksi vakivallaksi. Seuraavassa koodausohjeessa mainitut esimerkit eivat ole tyypillisia otsikoita, vaan poikkeuksellisia.
Tutkimuksessa ei arvioitu otsikoissa esitettyjen vaitteiden nayton astetta. Keksitty
esimerkki: "X:aa epaillaan pahoinpitelysta" olisi sisallytetty tutkimukseen.
Tutkimuksen ulkopuolelle r~attiin kaikki otsikot, jotka kasittelivat sotaa,
kauppa- ja kulutt~aboikotteja, ruokaskandaaleja, avioeroja, lasten huostaanottoja,
kuluttajavalituksia, ellei otsikossa esiintynyt viittausta tahalliseen vakivaltaan.
Tahallisuuden vaatimus tarkoitti sita, etta kaikki onnettomuudet ja kuolemantuottamukset jatettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi yliajamiset jatettiin
ulos, ellei otsikosta (4 ensimmaisesta otsikkolauseesta) kaynyt ilmi, etta ihmisten
paalle ajettiin tahallisesti. Myoskaan alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutuneet
henki!Ovahingot eivat tulleet mukaan, ellei henkilovahingon aiheuttamista kuvattu
tahalliseksi.
Tutkimuksen aineistoon sisallytetaan kaikki seuraava vakivalta mahdollisista
tapahtumapaikkamaininnoista riippumatta. Se, onko vakivalta tarkennettu tapahtuneeksi muualla kuin Suomessa (="ulkomainen vakivalta"), koodattiin eri muuttujana.
I Yleinen vakivalta
Sisaltaa kaikki viittaukset fyysiseen vakivaltaan, esim. murhiin, surmiin,
tappoihin, pahoinpitelyihin, tappeluihin, kiinni kaymisiin, veri!Oylyihin,
tahallisiin yliajoihin. Ihmisen tarkoituksellinen ampuminen, lyominen jne.
tulevat mukaan, vaikka laukaus/lyonti menee ohi.
2 Vakival!alla uhkaaminen
Kaikki uhkaaminen :!Yysisella vakivallalla. Tappouhkaukset, rajaytysuhkaukset. Myos ampuma-aseella uhkaaminen ilman ampumista. Esim. "Puhelinterroria ... uhkailut ovat ulottuneet aarimmaisyyksiin". "Nuorisojoukkoa paennut
mies hukkui mereen."
3 Raiskaus
Kaikki seksuaalinen vakivalta. Raiskaukset. Lasten seksuaalinen hyvaksikaytto. Esim. "Lapsiasiamies vaatii: Sortavalan seksimatkailijat tuomiolle".
4 RyostO
Kaikki viittaukset tilanteisiin, joissa omaisuutta anastetaan vakivallalla
uhkaamalla tai kayttamalla vakivaltaa. Ei koodata, jos kay selvasti ilmi, etta
kyse on murrosta tai muusta varkaudesta ("Varkaat murtautuivat yolla kauppaan, ryostivat olutta").
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5 Kiusaaminen, hairinta
Koulukiusaaminen mainittu, seksuaalinen hairinta, armeijassa tai vankilassa
tapahtuva simputus tai kiusaaminen, myos ns. julkkisten vainoaminen ja
hairinta (esim. "X:aa vainonnut mies lahestymiskieltoon").
6 Tuhopoltto
Nama sisallytettiin, mikali otsikkoaiheen neljasta ensimmaisesta lauseesta
kavi ilmi, etta teko aiheutti ihmisille vaaraa. Esimerkiksi sairaala kohteena
merkitsi automaattista sisallyttamista. Pelkka omaisuuden tahallinen polttaminen ei riittanyt sisallyttamiseen (esim. autiotalon, ladon tai roskakatoksen
polttaminen).

Tutkimuksen havaintoyksikko on otsikkoaihe. Mikali sama otsikkoaihe sisalsi
viittauksia erilaisiin vakivallan tai sen uhan muotoihin, se koodattiin "pienimmalla
arvolla" eli otsikko, jossa oli kiusaamista (5) ja vakivaltaa (I), sai arvon 1. Oheinen
vakivaltatyyppia kuvaava muuttuja syntyi tutkimuksessa maksimoimaan yleisen
sisallyttamisen reliabiliteettia. Yksittaisten luokkien toisistaan rajaamisen reliabiliteetti ei liene yhta korkea.
Fiktiivista vakivaltaa kuvaavat otsikkoaiheet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi "Linda murhataan tv-sarjassa" ei ole mukana, mutta "KoruryostO
selostettiin suorana radiossa" on mukana.

LUTE 2
Viikivalta-aiheisten otsikoiden j akaantuminen eri viikivaltatyyppeihin havaintovuosina
Taulukko A: Absoluuttiset luvut
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Taulukko B: Suhteelliset jakaumat
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LIITE 3
Hairinnan ja kiusaamisen sisallyttamisen vaikutus
vakivaltauutisoinnin intensiteetista saatavaan kuvaan
Erilaiset hairinta- ja kiusaamiskokemukset, erityisesti koulukiusaaminen, julkisuuden henkiloiden kiusaaminen, hairintaja "vainoaminen" seka seksuaalisen hairinnan eri muodot sisallytettiin vakivaltakoodaukseen. Perusteena oli, etta nain voitiin
lisata sisallonanalyysin toistettavuutta. Kaikista kotimaan vakivaltaa kuvaavista
otsikoista no in viisi prosenttia edusti tata vakivaltatyyppia. Koska on periaatteessa
mahdollista, etta nama otsikot eivat jakaannu tasaisesti tarkastelujaksolle, seuraavassa on vakivaltaotsikoiden perusosoittimet esitetty myos ilman kiusaamis- ja
hairintaotsikoita.
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Kuvio 1 Vakivalta-aiheisia pliliotsikoita iltapaivalehtien etusivuilla 100 ilmestymiskertaa kohti: kaikki vakivalta (ks. liite 1) ja vakivalta ilman hairintaa
ja kiusaamista
Paaotsikoissa kiusaamis- ja hairintatyyppiset aiheet ovat erittain harvinaisia eika
yleiskuva muutu, jos ne poistetaan (kuvio 1). Myos sivuotsikoiden perusteella
mitattu vakivaltaotsikoinnin intensiteetin kehitys on samanlaista, vaikka hairinta- ja
kiusaamisaiheiset otsikot poistettaisiin. Niista voidaan kuitenkin havaita, etta
hairinta ja kiusaaminen nousi 1990-luvulla iltapaivalehtien etusivujen aiheeksi
(kuvio 2).
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Kuvio 2 Vakivalta-aiheisia i uot ii<O ita iltapaivalehtien etusivuilla J00 ilmestymiskertaa kohti: kaikki vakivalta (ks. liite I) ja viikivalta ilman hairintaa
ja kiusaarnista
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FRONT-PAGE VIOLENCE
Violence Reporting on the Front Pages of the Finnish Tabloid
Press 1980-2000
Fear of violence increased drastically in Finland in the period 1988-1997. At
the same time, the risk of violent victimization remained stable. What caused
this seemingly paradoxical change? Criminologists have suggested various
social factors , such as economic recession, intemal migration from rural to
urban areas, and the ethnic diversification of the Finnish society. These
factors may have contributed to the increase of fear of violence even though
the actual risk of violent victimization did not change.
One variable which may have had something to do with fear of crime
is crime reporting in the media. The primary aim of the present research was
to produce descriptive data on the intensity of violence reporting in the
Finnish tabloid press and to develop a standardized model of content analysis
for the purpose of measuring the violence reporting of the press.

Research design
Selection of newspapers. There are two national tabloid newspapers in
Finland (Ilta-Sanomat and Iltalehti). Both are included in the present study.
Both tabloids are published six times a week. They are not published on
Sundays. Ilta-Sanomat is published by SanomaWSOY and Iltalehti by Alma
Media. These firms are huge by Finnish standards, and both operate in
various media sectors. Both also publish so-called serious broadsheet
newspapers.
Selection of years . The years 1980 1, 1988, 1993 and 1997 were
analyzed because the Finnish national victimization surveys have been
conducted in those years, creating the possibility of comparing tabloid

1
1/talehti was launched in Oct I st, 1980. Its first year of of publi cation stands for the
observation " 1980".
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violence trends with actual risk of victimization and (from 1988) fear of
violence. Additionally, the year 2000 was analyzed.
Method. Content analysis was used. Front-page headlines were units of
analysis. All information was coded on the basis of front pages. Front pages
were selected because they are highly visible. For example, the front pages of
both tabloids can be read at every kiosk, supermarket and grocery store
checkout counter in Finland. They are normally highly visible in the street.
This means that the front pages are read not only by people who buy the
papers, but thousands of other people who read only the front-page headlines.
In the analysis, the front-page headlines were classified in two groups:
main headlines and other headlines. There can be only one main headline per
issue, while each front page may contain several other headlines. Main
headlines are invariably printed in very large letters.
The main analytic phase was to include all headlines that reported
some kind of real violence. Only intentional non-fictional criminal violence
was included. Accidents, war-related violence and repressive violence by
various governments against their own citizens were excluded. The included
headlines were thus about murders, manslaughter, assaults, fist fights,
robberies, hostage taking and intentional threats of violence. All attempts at
intentional violence were also included (for example, trying to shoot or hit
someone and missing). Headlines reporting intentional harassment and
bullying were also included, because it turned out that the line between these
and threats of violence was difficult to define. To ensure the reliability of the
inclusion criteria, the best decision was to include the headlines about
harassment cases.
Reliability. Inter-rater consistency tests revealed that the principle of
inclusion by violent content was satisfactorily reliable. Ninety per cent
consistency was achieved in two independent inter-rater tests.

Basic descriptive results
In most analyses, only headlines which describe Finnish violence were
included. This was because one of the aims of the study was to compare the
headline trends with the trends of real violence and fear of violence in
Finland. All findings reported in this summary are restricted to headlines that
describe Finnish violence.
In Figure 1, basic findings are reported as rates ofviolence-reporting
headlines per I 00 annual issues. Rates are shown, first because there was a
press strike in 1980, so that during 1980 fewer issues were released.
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Moreover, rates make it possible to compare, for example in the future,
periods of different durations.
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Figure 1 Headlines reporting violence in the front pages of Finnish tabloid newspapers
per 100 issues in each year

The intensity of violence reporting increased quite drastically between the
years 1988 and 1993. Main headlines about violence increased in a relatively
stable manner between 1980-1997.
The most recent observation (2000) suggests that the increase of
tabloid front-page violence reporting may have saturated. However, the year
2000 was the only observation year which manifested divergence in violence
reporting: Iltalehti diminished its violence emphasis while Ilta-Sanomat
continued the trend of increasing violence reporting.
Finnish tabloids increasingly used pictures to illustrate violence on the
front page. Figure 2 shows the absolute number of violence-related frontpage pictures. The pictures include both drawings and photographs. They
usually depict victims or suspects.
In the 1980s, tabloid front-page violence headlines often located the
violence in some city, town or municipality. In the 1990s such geographical
attributes were increasingly dropped from the headlines. This means that
during the period 1980-2000 front-page violence was both visualized and
de localized. Delocalisation is important from the point of view of possible
fear effects. If the reported violence is located in some distinct place, people
in other places can interpret the message as confirming the safety of one's
hometown.
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Figure 2 Violence related pictures in tabloid front pages, absolute numbers 1980-2000

We also compared the intensity of violence reporting with the intensity of
reporting other crimes in front-page headlines. For research-economical
reasons, this content analysis was based solely on Ilta-Sanomat, the bigger of
the two tabloids. The results indicate that violence repmting skyrocketed
while reporting of other crime types increased moderately or not at all (Figure
3).
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Comparing violence-reporting trends with reality and fears
The research design of the present study, especially the selection of the
observation years, was based on the intent to compare violence-reporting
trends with trends of violent victimization and fear of violence in the general
population.
Figure 4 contrasts tabloid front-page violence with the prevalence of
violent victimization and fear of violence in the population. During the period
1980-1997, the percentage of people who were victimized or threatened with
violence remained relatively stable. At the same time, the percentage of
people fearing violence increased. Tabloid front page violence increased.
In Figure 4, the violent victimization time series includes people who
have been threatened with violence. If only violence that resulted in physical
injury is examined, the percentage of victims, and the number of violent
incidents, actually decreased during the period 1980-1997. Violencereporting trends and trends of real violence in society are thus highly
divergent.
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Figure 4

Days during which violence was reported in the front page of at least one of the
two tabloids (% of annual publication days), victims of violence or violent
threats (% of adult population), and people who fear violence (% of adult
population)

In the period 1980-2000, main headlines about homicide increased quite
significantly (Figure 5). At the same time, the risk of homicide victimization
remained stable.
The increase in main headline homicide reporting may partially reflect
certain developments in the patterns of Finnish homicide. A few but

106
spectacular cases of homicide related to organized crime may have increased
the newsworthiness of homicide during observation years 1997 and 2000.
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Figure 5 Percentage of days in which at least one of the two tabloids had homicide as
main headline, and victims of homicide per 100 000 population, 1980-2000

However, it needs to be emphasized that the total increase of violence
reporting in the tabloids cannot be explained by qualitative changes in the
patterns of Finnish homicide. First, the period of most drastic increase of
tabloid violence reportingpreceded the changes in homicide. Second, if only
headlines about non-lethal violence are observed, there is still a marked
increase of violence reporting in the tabloid front pages.

Conclusions
The main result of the present study is that the intensity of tabloid front-page
violence increased quite drastically during the period 1980-1997. The most
recent observation (2000) suggests that the increase may have saturated.
As indicated by large scale national crime victimization surveys, there
were no increases in the levels of violent victimization. The number of
violent incidents actually decreased during the period 1980-1997. Radically
increasing front-page violence reporting was thus neither preceded nor
associated with any increase in the factual incidence of violence in the
Finnish population.
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The period 1988-1997 witnessed a marked increase in the fear of
violence. Needless to say, this observation does not necessarily mean that
tabloid violence reporting caused the increase of fear. However, we can say
that both tabloid violence reporting and fear ofcrime increased significantly
and independently of real violent victimization in the Finnish society. From
the point of view of explaining the increase in fear of violence, the massively
increasing tabloid violence repm1ing is only one factor. Other factors include,
for example, the economic depression of the early 1990s, the ethnic
diversification of the Finnish society and the internal migration from rural to
urban areas. It is possible that the combined effect of several different factors
resulted in the increase of fear of violence.
The primary aim of the present study was to describe quantitatively the
historical changes of violence reporting in the Finnish tabloid press.
Secondly, the project produced a coding manual which will be used in the
context of future national crime victimization studies. In other words, the idea
was to develop a relatively simple standard content analysis manual for the
purpose of measuring the intensity of violence reporting.
From the point of view of media studies, it might be interesting to
study the causes and reasons why the tabloid press increased its violence
reporting. The increase cannot be explained by an increase of violence in the
society. The increase of violence reporting probably reflects the competition
between the two tabloids and the need to increase profits. Additionally, it is
possible that during the 1990s, social movements succeeded in defining rape
and domestic violence as social problems, placing them 'on the agenda' . The
analyses of the present study suggest that this was the case to some extent,
even though most of the increasing violence headlines were unrelated to the
topics of rape and domestic violence.
From the criminological point of view, the question of consequences
of increasing violence reporting are more focal than the question of causes.
Violence reporting may have effects on fear of crime, general social trust and
opinions about criminal law and legal policy. There have even been claims
that violence reporting may have effects on some people's aggressive
behavior. More research, and especially research designs allowing causal
interpretations, are needed to study such potential effects.

