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TIIVISTELMÄ 

 Mediakenttä on viime vuosina voimakkaasti pirstaloitunut mm. sosiaalisen 
median ja muun verkkomedian kehittymisen myötä. Yhteiskuntatieteellisissä 
aikakausiteorioissa on katsottu, että rikos- ja eritoten väkivaltauutisointi on 
yhteydessä riskien – myös väkivaltariskin – kokemiseen ja pelkäämiseen ar-
jessa.  

 Tässä katsauksessa raportoidaan tutkimushankkeen ”Väkivallan kokemus ja 
rikostiedon lähteet” kuvailevia tietoja väkivaltauutisoinnin kulutuksesta ja vas-
taanotosta eri väestöryhmissä. Tutkimus perustuu 15–74-vuotiaille suomalai-
sille suunnattuun, vuonna 2017 toteutettuun kansallisesti edustavaan kyse-
lyyn, johon vastasi 6 141 henkilöä (vastausprosentti 43,9). 

 Perinteinen uutismedia muodostaa kansalaisten keskuudessa edelleen ylei-
simmän väkivaltatiedon lähteen. Vastaajista 63 % kertoi saavansa paljon tai 
melko paljon tietoa väkivallasta televisio- ja radiouutisista. Seuraavaksi kes-
keisimmät tietolähteet olivat sanomalehtien verkko- ja mobiiliversiot (55 %), 
iltapäivälehtien verkko- ja mobiiliversiot (50 %) sekä painetut sanomalehdet 
(46 %). 

 Vaikka perinteinen uutismedia on edelleen tärkein väkivaltatiedon lähde, jo 
viidesosa (18 %) väestöstä saa väkivaltatietoa sosiaalisesta mediasta (Face-
book tai Twitter). Nuoremmissa ikäryhmissä osuus ylittää jo 30 %. Sosiaali-
sen median käyttäjistäkin suurin osa saa väkivaltatietoa myös perinteisestä 
mediasta. Alle kaksi prosenttia vastaajista (1,6 %) kertoi saavansa väkivalta-
tietoa paljon tai melko paljon yksinomaan sosiaalisesta mediasta ja vaihtoeh-
toisista verkkolähteistä. 

 Suomalaisista 22 % oli melko paljon tai paljon kiinnostunut väkivaltaa koske-
vista uutisista tai tiedoista. Kiinnostus oli keskimääräistä yleisempää nuorten, 
naisten, toimeentulovaikeuksia kokevien ja muiden kuin korkeakoulutettujen 
parissa. Kiinnostus väkivaltauutisiin on yhteydessä sosiaalisen median ja 
vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon lähteenä.  

 Enemmistö vastaajista luotti perinteisen uutismedian antamaan kuvaan väki-
vallasta. Kuitenkin 31 % katsoi, että kyseiset mediat ”suojelevat väkivaltaa 
tekeviä ryhmiä”, ja 18 % arvioi niiden ”vähättelevän” väkivaltarikollisuutta. 
Epäluottamus perinteiseen uutismediaan oli keskimääräistä suurempaa 
miesten, nuorten, matalamman koulutuksen omaavien ja toimeentulovaikeuk-
sista kärsivien keskuudessa. Epäluottamus on yhteydessä sosiaalisen me-
dian ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon lähteenä.  

 33 % vastaajista pelkäsi katuväkivaltaa. Pelko oli keskimääräistä yleisempää 
naisten, nuorten, korkeasti koulutettujen, rikoksen uhriksi aiemmin joutunei-
den ja heikosti toimeentulevien parissa. Katu- ja työpaikkaväkivallan pelko on 
yhteydessä sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön ri-
kostiedon lähteenä.  

 4 % vastaajista arvioi itse joutuvansa väkivallan uhriksi tulevan vuoden ai-
kana. Arvio oli keskimääräistä yleisempi aiemmin väkivaltaa kokeneilla, nuo-
rilla ja toimeentulovaikeuksia omaavilla. Arvio, että on joutumassa väkivallan 
uhriksi tulevana vuonna, on yhteydessä vaihtoehtoisten tietolähteiden käyt-
töön väkivaltatiedon lähteenä. 
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 70 % vastaajista arvioi väkivallan lisääntyneen Suomessa, mutta vain 16 % 
arvioi väkivallan lisääntyneen omalla asuinalueellaan. Käsitys väkivallan li-
sääntymisestä on keskimääräistä yleisempää väkivallan uhriksi aiemmin jou-
tuneiden, toimeentulovaikeuksista kärsivien, ei-korkeakoulutettujen, varttu-
neiden ja naisten keskuudessa. Käsitys väkivallan lisääntymisestä on yhtey-
dessä sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostie-
don lähteenä.  

 Tutkimuksessa tarkasteltiin useita niin kutsuttuja uusia yhteiskunnallisia uhka-
kuvia. Suuri enemmistö vastaajista ei pitänyt yhtäkään luetelluista ilmiöistä it-
seensä kohdistuvana uhkana. Yleisemmin itseen kohdistuvaksi uhkaksi koet-
tiin maahanmuutto (17 %), terrorismi (15 %) ja turvapaikanhakijat (15 %). Näi-
den ilmiöiden kokeminen itseen kohdistuvana uhkana oli keskimääräistä ylei-
sempää toimeentulovaikeuksista kärsivillä ja useiden uhkien osalta matalam-
min koulutetuilla. Ilmiöiden kokeminen henkilökohtaisena uhkana oli yhtey-
dessä sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon 
lähteenä.  

 Kiinnostus väkivaltatiedon lähteisiin, epäluottamus perinteisten medioiden vä-
kivaltauutisiin, väkivallan pelko, käsitys rikollisuuden lisääntymisestä ja uu-
sien uhkakuvien kokeminen itseen kohdistuvina ovat yhteydessä mediaken-
tän murrokseen ja pirstaloitumiseen. Toisaalta tutkimushankkeen tulokset ko-
rostavat, että väkivallan kokemukseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin me-
dia, kuten esimerkiksi sukupuoli, ikä, yksilön kokema väkivalta sekä hänen 
yhteiskunnallinen asemansa ja tilanteensa.  
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1 JOHDANTO 

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana mediamaisema on uudistunut merkittä-
västi. Televisio ja printtimedia muodostivat pitkään uutismedian ytimen, mutta Inter-
netin ja sosiaalisen median myötä erilaisten informaatiolähteiden määrä ihmisten ar-
jessa on moninkertaistunut ja monipuolistunut. On syntynyt jako perinteiseen ja niin 
kutsuttuun uuteen mediaan. Mediakentän murros on tehnyt tiedon kohdentamisesta 
ja hankinnasta entistä yksilökohtaisempaa.   

Yksi mediamurrokseen liittyvistä ilmiöistä on ollut huoli siitä, että sosiaalisen me-
dian palvelut johtavat niin sanottujen sosiaalisten kuplien muodostumiseen. Tutki-
muskirjallisuudessa puhutaankin esimerkiksi filtterikuplasta (esim. Pariser 2011) 
(engl. filter bubble), tai identiteettikuplamallista (Keipi ym. 2017) (engl. Identity bubble 
reinforcement model), jotka rakentuvat yksilön sähköisen mediaympäristön käyttöta-
pojen perusteella. Erilaisten sosiaalisen median palveluiden algoritmit tarjoavat yksi-
lölle tämän käyttöhistoriaan ja kiinnostukseen perustuvaa sisältöä ja informaatiota, 
mikä on omiaan vahvistamaan aiempia käsityksiä (Turow 2012). Sosiaalisessa me-
diassa muodostuu helposti samanhenkisten ihmisten kuplia, joissa yksilö kohtaa si-
sältöä ja informaatiota, joka tukee hänen aiempaa ajatusmaailmaansa. Huolena on-
kin, että kuplautuminen johtaa asenteiden ja keskusteluilmapiirin polarisoitumiseen. 
Tästä yksi esimerkki on joidenkin verkon niin sanottujen vaihtoehtomedioiden tai 
vaihtoehtoisten tietolähteiden nostattama epäluulo perinteisiä, institutionaalisia tie-
don lähteitä kohtaan. Informaation ylitarjonnalle rakentuvassa mediaympäristössä 
keskiöön onkin noussut kysymys siitä, mikä on luotettavaa, oikeaa tietoa. Erilaisia 
tiedonlähteitä kohtaan tunnetulla luottamuksella ja epäluulolla on merkitystä myös 
sille, miten kansalaiset suhtautuvat eri lähteistä saamaansa rikoksia ja väkivaltaa 
koskevaan tietoon. Tutkimuksemme tarkasteleekin paitsi suomalaisten rikostiedon 
lähteitä myös heidän asenteitaan ja luottamustaan näitä lähteitä kohtaan. 

Useat kriminologian ja sosiologian aikakausiteoriat puhuvat ihmisten riskihavain-
non herkistymisestä ja tämän liittymisestä sekä yhteiskunnan että mediakentän muu-
tokseen. Alan klassikon, Ulrich Beckin (1986), mukaan läntiset yhteiskunnat olivat 
kehittyneet ”vajeyhteiskunnista” (Mangelgesellschaft) ”riskiyhteiskunniksi” (Risiko-
gesellschaft), joiden jäsenet tarkkailevat erilaisia riskejä. Vajeyhteiskunnan agendoja 
hallitsi aineellisten resurssien jako, riskiyhteiskuntia sen sijaan riskien jako. Nykyajan 
riskit liittyvätkin usein teknologiaan (Giddens 1991; Perrow 1999) ja sen yhteiskun-
nalliseen rooliin. Keskeistä ja uutta riskiyhteiskunnassa on myös riskien tietovälittei-
syys: ryhmät, jotka ovat parhaiten informoituja, voivat siten kokea enemmän uhkaa 
ja pelkoa. Tästä onkin saatu tutkimusnäyttöä (Hawdon & Ryan 2012). 

Objektiivisen turvallisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa siihen, miten riskeihin, 
myös väkivallan uhkaan, suhtaudutaan subjektiivisella tasolla. Esimerkiksi niin kut-
suttu herkistymisteoreettinen tutkimus viittaa siihen, että suhteellinen turvallisuus on 
yhteydessä väkivaltahavainnolle herkistymiseen. Siten on jopa paradoksaalisesti 
mahdollista, että viimeaikainen rikollisuuden laskeva trendi on lisännyt ihmisten ko-
kemaa väkivallan uhkaa (Kivivuori 2014). Tästäkin on eri suuntaan osoittavia hypo-
teeseja. Esimerkiksi Garlandin (2000) teoriassa rikollisuuden kasvuvaihe 1960- ja 
1970-luvuilla nosti rikollisuuden asemaa yhteiskunnan asialistalla.  

Brittisosiologi Frank Furedi (1998) on kirjoittanut pelon kulttuurista, jossa ihmisen 
elämää jäsentävät monenlaiset pelot ja riskien ennakoinnit. Furedin työ on innoittanut 
kriminologian aikakausiteoreettista tutkimusta, esimerkiksi pelkojen ja rikosmedian 
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suhteeseen liittyen. Pelon kulttuurin keskustelutraditio näkee pelkojen nousevan 
muun muassa sosiaalisen median ja muiden rikostiedon lähteiden laukaisemista mie-
likuvista. Suomessa kuitenkin rikoksen pelko kääntyi laskuun 2000-luvun alussa 
(Näsi ym. 2016, 77–81), joten täällä tuskin voidaan puhua yksiselitteisesti pelon kult-
tuurin noususta. Suomalaista yhteiskuntaa vahvistaa yhteiskunnan edelleen melko 
vähäinen sosiaalinen ja poliittinen polarisaatio. Suomessa kansalaiset myös edelleen 
luottavat järjestystä ja turvallisuutta ylläpitäviin instituutioihin kuten poliisiin (Kekki & 
Mankkinen 2016; Sisäministeriö 2016b) ja myös luottamus uutisvälitykseen on kan-
sainvälisesti verraten suurta (Newman et al. 2017). Suomalaisten turvallisuuden tun-
netta kartoittaneessa kyselyssä (Kekki & Mankkinen 2016, 63) perhe, läheiset ihmi-
set ja muut ihmissuhteet nousivat yleisimmin nimetyiksi turvaa tuoviksi asioiksi, ja 
yhdeksän vastaajaa kymmenestä piti Suomea turvallisena maana. 

Poliisibarometrissa on vuodesta 1999 lähtien kartoitettu suomalaisten erilaisia 
uhkakokemuksia, ja yleisesti ottaen uhan kokeminen on tasaisesti vähentynyt. Kun 
vuonna 1999 vastaajista 37 prosenttia piti rikollisuutta omassa lähiympäristössä va-
kavana tai melko vakavana ongelmana, vuonna 2016 tätä mieltä oli enää 17 prosent-
tia vastaajista. (Sisäministeriö 2016b.) Vaikka ihmiset kokevat rikollisuuden vähenty-
neen lähiympäristössään, merkkejä yleisemmästä turvallisuuden tunteen heikkene-
misestä on kuitenkin olemassa. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan lop-
puvuonna 2015 tekemässä tutkimuksessa selkein muutos edellisen vuoden mielipi-
detutkimukseen oli turvattomuuden tunteen lisääntyminen. Kaksi kolmasosaa vas-
taajista koki tulevaisuuden nykyistä turvattomammaksi, kun vuotta aiemmin näin ajat-
teli hieman yli puolet. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan ra-
sismi, viharikokset ja väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet näkyvämmiksi, 
ja ne voivat lähivuosina uhata yhteiskuntarauhaa. Myös terrorismin uhka on kohonnut 
Suomessa. (Sisäministeriö 2016a, 14–18.) Yleisen turvattomuuden tunteen lisäänty-
misen ja lähiympäristön turvattomuuden tunteen vähenemisen välinen ristiriita kertoo 
osaltaan uhkatiedon mediavälitteisyydestä ja siitä, miten terrorismi ja globaalit uhkat 
tulevat median välityksellä osaksi suomalaisten arkea. 

Rikostiedon lähteistä ja käytöstä Suomessa on varsin vähän kuvailevaa tietoa 
informaatioteknologian suuren murroksen jälkeiseltä ajalta. Tässä raportissa esite-
tään kuvailevia tietoja vuonna 2017 käynnistetystä tutkimushankkeesta ”Väkivallan 
kokemus ja rikostiedon lähteet”. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä kansa-
laiset saavat tietoa väkivallan määrästä ja piirteistä, miten väkivaltatiedon lähteisiin 
suhtaudutaan ja (kvalitatiivisessa osassa) miten rikosuutisoinnin arvioidaan muuttu-
neen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, miten sosiaalisen median hajautuneet 
ja joukkoistuvat rikostiedon lähteet vaikuttavat väkivaltauutisoinnin vastaanottoon. 
Tavoitteena on myös tarkastella väkivaltatiedon lähteiden yhteyttä ihmisen sosiaali-
seen asemaan ja toisaalta uusien riskien – kuten vaikkapa terrorismin ja radikalisoi-
tumisen – kokemiseen, pelkoon ja käsityksiin rikollisuuskehityksestä. Hankkeemme 
kohdistuu väkivaltatiedon lähteisiin ja sen vastaanottoon muun rikosuutisoinnin jää-
dessä empiiristen tarkastelujen ulkopuolelle. Käytämme tässä raportissa myös ilmai-
sua ”rikostieto”, mutta sillä viittaamme väkivaltatiedon lähteisiin. 

Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin tehtiin laadullinen tutkimus, jossa 
selvitettiin neljän fokusryhmäkeskustelun avulla, millaiseksi ihmiset kokevat väkival-
lan uhan ja millainen on erilaisten tiedon lähteiden osuus turvattomuuden kokemuk-
sessa. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten ihmiset hyödyntä-
vät ja arvottavat erilaisia väkivaltatiedon lähteitä. Tutkimuksen toinen vaihe perustuu 
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kansallisen rikosuhritutkimukseen sisältyneeseen 6 141 vastaajan kyselyaineistoon, 
jolla saatiin kansallisesti edustavaa tietoa väkivaltarikoksia koskevan tiedon lähteistä 
ja uhkakokemuksista eri väestöryhmien piirissä. Laadullisesta tutkimusosuudesta 
vastasi Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus 
(COMET), ja sen tulokset on raportoitu julkaisussa Haara ym. (2017) Väkivalta pirs-
taloituvassa mediamaisemassa. Fokusryhmätutkimus uhkan kokemuksesta ja rikos-
tiedon lähteistä. Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden toteutuksesta vastasi Helsin-
gin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO). Tämä raportti kes-
kittyy hankkeen kvantitatiiviseen osuuteen ja esittelee kuvailevia ensitietoja väkival-
tauutisoinnin kulutuksesta ja vastaanotosta eri väestöryhmissä. Kvalitatiivisesta tut-
kimusosuudesta esitetään tiivistelmä (luku 2.1) ja sen havaintoja rinnastetaan paikoin 
kyselytutkimuksen tuloksiin. Vaikka päävastuu tutkimusosuuksissa oli jaettu tutki-
muslaitosten kesken, molemmat tutkimuslaitokset osallistuivat kummankin tutkimus-
kokonaisuuden tekemiseen. Tutkimuksen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö. 
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2 AIEMPI TUTKIMUS 

Tarkastelemme tässä ensin tutkimushankkeen kvalitatiivista tutkimusosaa, ja sen jäl-
keen laajemmin aiempaa tutkimusta kvantitatiivisen tutkimuksen osalta.  
 
 

2.1 Hankkeen laadullisen tutkimusosuuden päätulokset 

Hankkeen laadullisessa tutkimusosuudessa selvitettiin neljän fokusryhmäkeskuste-
lun avulla, millaisista lähteistä ihmiset saavat väkivaltarikollisuutta koskevaa tietoa, 
millaisia uhkakokemuksia heillä on ja miten he arvioivat erilaisten tiedonlähteiden 
vaikuttavan uhkakokemukseen. Fokusryhmähaastattelut tehtiin maalis–toukokuussa 
2017 ja ne kestivät reilusta tunnista reiluun kahteen tuntiin. Ryhmät muodostettiin 
niin, että ne edustivat sukupuolen ja iän suhteen mahdollisimman erilaisia ihmisiä. 
Fokusryhmiksi valikoitui ryhmä raviurheilun harrastajia tai sen parissa työskenteleviä, 
ryhmä käsityökerhon ikääntyviä naisia, ryhmä puolustusvoimissa työskenteleviä nuo-
ria miehiä sekä ryhmä korkeakouluopiskelijoita, joista yksi oli ympäristötekniikan 
opiskelija teknillisestä yliopistosta ja loput julkisoikeuden yliopisto-opiskelijoita. Yksi 
tutkimuksen fokushaastatteluryhmä koostui pelkästään naisista, yksi pelkästään mie-
histä ja kahdessa ryhmässä oli sekä miehiä että naisia. Tutkimuksessa saatiin seu-
raavat päätulokset: 
 

• Uutismedia on edelleen keskeisin rikostiedon lähde. 
• Uutismedian rinnalla käytetään muita rikostiedon lähteitä, kuten sosiaalisen 
median verkostoja. Myös niin sanotut vaihtoehtoiset tietolähteet täydensivät 
joillekin uudismedian tarjontaa. 
• Rikostiedon tarjonta arvioitiin runsaaksi ja usein paisuttelevaksi. Väkivallan 
korostumisen mediassa arvioitiin lisäävän ihmisten pelkoja. 
• Ikääntyvät kertoivat rikostiedon tulvan aiheuttamasta ahdistuksesta. Nuoret 
puhuivat enemmän ärsytyksestä, jota median tavat uutisoida väkivaltarikok-
sia herättivät. 
• Tiedon pirstaloituminen internetissä sekä tiedonlähteiden moninaistuminen 
näkyivät kriittisenä suhtautumisena tietoon. Tiedon ei ajateltu olevan lähtö-
kohtaisesti kokonaista, objektiivista ja puolueetonta. Myös uutismedian välit-
tämään tietoon voitiin suhtautua epäilevästi. 
• Sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat rikostiedon tulkitsemiseen. 
Tämä näkyi nuorissa jakona konservatiivisesti ja liberaalisti puhuviin erityi-
sesti silloin, kun kyse oli maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. 
 

Laadullinen tutkimusosuus on raportoitu julkaisussa Haara et. al. (2017). Julkaisu on 
vapaasti ladattavissa Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta,  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0614-4.  
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2.2 Aiempi kvantitatiivinen tutkimus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut kuvata rikosuutisoinnin määrää tai sen muu-
toksia. Yleisenä taustana voidaan kuitenkin mainita eräitä teemaa käsitelleitä tutki-
muksia. Aiemman kirjallisuuden ja tutkimuksen painopiste on ollut vahvasti Yhdys-
valloissa, mutta vuosituhannen vaihteessa aiheesta tehtiin tutkimusta myös Suo-
messa. 

Vuonna 1997 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus antaa viitteitä siitä, kuinka kattava 
rooli rikosuutisoinnilla on mediakentällä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sadan eri yhdys-
valtalaisen uutiskanavan uutislähetyksiä ja havaittiin, että 72 kanavan osalta johtava 
uutisaihe oli rikosuutinen (Klite ym. 1997). Suomessa vuosituhannen alussa teh-
dyissä tutkimuksissa arvioitiin rikosuutisoinnin määrällistä kehitystä 1980-luvulta al-
kaen iltapäivälehdistössä ja television uutislähetyksissä (Kivivuori ym. 2002; Kemppi 
& Kivivuori 2004; Syrjälä 2007; Smolej & Kivivuori 2008). Smolej ja Kivivuori tarkas-
telivat vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessaan rikosuutisten seuraamisen ja pel-
kojen välistä yhteyttä vuoden 2003 Kansallisen uhritutkimuksen aineistolla (Smolej & 
Kivivuori 2006). Tutkimuksessa havaittiin, että rikosuutisten seuraaminen oli yhtey-
dessä rikoksen pelkoon ja välttämiskäyttäytymiseen. Yhteys pysyi voimassa, kun 
omat rikosuhrikokemukset vakioitiin. Tutkimus ei kuitenkaan täsmentänyt rikosuutis-
ten seuraamisen ja pelon välisen yhteyden kausaalista luonnetta. Myös rikosuutisoin-
nin seuraamisen ja sosiaalisen luottamuksen yhteyttä on tutkittu suomalaisella ai-
neistolla (Smolej & Kivivuori 2008) ja todettu, että rikosuutisten seuraaminen on yh-
teydessä sosiaalisen luottamuksen vähäisyyteen ainakin nuorilla – tässäkin syysuh-
teen suunta ja luonne on avoin kysymys. 

Myös kansainvälisesti on tehty vastaavia tutkimuksia, ja niissäkin on havaittu uu-
tisoinnin ja pelon välisiä korrelaatioita (esim. Chiricos ym. 2000; Weitzer & Kubrin 
2004; Callahan & Rosenberg 2015; Callahan 2012). Jonkin verran on ilmestynyt tut-
kimusta myös sosiaalisen median valtakaudelta, mutta sekin koskee etupäässä ang-
loamerikkalaista kulttuuripiiriä. Kohmin ja kollegoiden (2012) tutkimuksessa tarkas-
teltiin rikosuutisoinnin seurannan ja rikospelkojen välistä yhteyttä yhdysvaltalaisten 
ja kanadalaisten opiskelijoiden keskuudessa (Kohm ym. 2012). Heidän mukaansa 
erityisesti televisiouutisten seurannalla oli yhteys koettuun rikospelkoon kanada-
laisopiskelijoiden keskuudessa, kun taas yhdysvaltalaisopiskelijoiden keskuudessa 
sekä televisiouutisten että internetin tietolähteiden aktiivinen seuraaminen heijasteli 
todennäköisemmin koettuja rikospelkoja. Intravian ja kollegoiden (2017) tutkimus sen 
sijaan tarkasteli sosiaalisen median eri käyttötarkoitusten yhteyttä rikospelkoihin. 
Heidän mukaansa sosiaalisen median aktiivinen käyttö yleisellä tasolla selitti koettuja 
rikospelkoja, sen sijaan sosiaalisen median käyttö uutislähteenä sekä rikostiedon 
lähteenä ei ollut yhteydessä koettuihin rikospelkoihin (Intravia ym. 2017). Voidaankin 
todeta, että rikosuutisoinnin seuraamisen ja pelkojen (sekä muiden korrelaattien) vä-
lisistä suhteista tarvitaan edelleen lisää tutkimusta informaatioteknologian ja sosiaa-
lisen median murroksen jälkeiseltä ajalta. Toistaiseksi olemassa oleva tutkimus on 
varsin kapea-alaista ja angloamerikkalaiseen kulttuuripiiriin painottuvaa. Siksi on tär-
keää, että aihetta tutkittaisiin nykyistä enemmän ja myös suomalaisella aineistolla.   

Uusien ja vanhojen riskien kokemisen ja sosiaalisen aseman välisestä suhteesta 
on niin ikään jonkin verran aiempaa tutkimusta. Hawdon ja Ryan (2012) totesivat 
riskityypin määrittelevän sen, mitä ryhmää mahdollinen riski koskettaa eniten. Heidän 
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mukaansa esimerkiksi teknologiapohjaiset vahingonteot, sekä toisaalta myös trage-
diat, kuten joukkosurmat, vaikuttavat erityisesti keskiluokkaisiin ja hyväosaisiin yhtei-
söihin. Räsänen, Näsi ja Sarpila (2012) puolestaan tarkastelivat suomalaisten koke-
mia erilaisia riskikokemuksia. Tutkimuksen mukaan naiset, nuoret ja maaseudulla 
asuvat kokivat mediaväkivallan ja pornografian yhteiskunnallisena riskinä miehiä, 
vanhempia ikäryhmiä ja kaupunkilaisia todennäköisemmin.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämä tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn kansallisesti edustavaan kyselyyn. 
Kuvaamme tässä jaksossa kyselyaineiston valmistelun ja keräämisen sekä kerätyn 
aineiston keskeiset piirteet. Sen jälkeen kuvaamme analyysissa käytetyt keskeiset 
muuttujat sekä menetelmät.  
 
 

3.1 Kyselomakkeen valmistelu 

Hankkeen määrällinen osa toteutettiin syksyllä 2017 kerätyn Kansallisen rikosuhritut-
kimuksen (KRT) osana. KRT on vuosittain toistuva, kansallisesti edustava kysely, 
jossa on kolmen vuoden välein tilaa vaihtuvalle teemaosiolle. KRT-järjestelmän pää-
tavoitteena on seurata väestöön kohdistuvan väkivallan kehitystä tavalla, joka ei riipu 
tapausten tulosta viranomaisten tai terveydenhuollon tietoon. Järjestelmään on liitetty 
temaattinen moduuli, joka on vaihdellut eri mittausvuosina. Vuoden 2017 temaattinen 
tila käytettiin ”Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet” -hankkeen kysymysten alus-
tana. Kysymysten valmistelussa noudatettiin hankkeen tutkimussuunnitelmaa, ja var-
sinaiset kysymykset muotoiltiin koko tutkimusryhmän1 yhteistyönä. Tärkeä rooli tässä 
oli hankkeen kvalitatiivisella osalla (Haara ym. 2017) sekä sen yhteydessä toteute-
tulla asiantuntijatapaamisella.2  
 
 

3.2 Kyselyn aineistonkeruu 

Kysely toteutettiin posti- ja internetkyselynä syksyllä 2017. Kyselyyn vastattiin joko 
paperilomakkeella tai kyselylomakkeessa ilmoitetun internetosoitteen kautta sähköi-
sesti. Kyselylomakkeet postitettiin vastaajille syyskuussa 2017. Vastaamatta jättä-
neille lähetettiin toinen kyselylomake loka-marraskuun taitteessa, noin neljän viikon 
kuluttua ensimmäisestä kirjeestä. Noin kuukauden kuluttua lähettiin vielä muistutus-
kortti henkilöille, jotka eivät tähän mennessä olleet vastanneet. Kaikkine vaiheineen 
tutkimuksen kenttätyövaihe ajoittui syyskuun 2017 ja tammikuun 2018 väliselle jak-
solle. Paperinen kyselylomake lähetettiin suomen tai ruotsin kielellä. Muille kuin suo-
men- tai ruotsinkielisille lähettiin suomenkielinen lomake ja monikielinen (suomi, 
ruotsi, venäjä ja englanti) saatekirje. Saatekirjeessä vieraskielisiä vastaajia informoi-
tiin mahdollisuudesta vastata verkkolomakkeella, joka oli saatavilla suomeksi, ruot-
siksi, venäjäksi ja englanniksi.  
 
 

3.3 Otos, valmis aineisto ja kato 

Tutkimuksen otos poimittiin Väestötietojärjestelmästä maakunnan, sukupuolen ja 
ikäryhmän mukaan ositettuna satunnaisotoksena. Otoksen perusjoukon muodostivat 

                                                            
1 Matti Näsi, Esa Reunanen, Paula Haara ja Janne Kivivuori.  
2 Tampereella 15.6.2017 toteutettuun asiantuntijatapaamiseen osallistuivat tutkimusryhmän 
lisäksi Kaisa Heinämäki (Aller Media Oy), Jari Taponen (Helsingin poliisi), Tuomas Rimpiläi-
nen (Aamulehti) ja Katariina Westman (Rikosuhripäivystys). 
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15–74-vuotiaat henkilöt, joilla oli vakituinen osoite Suomessa (ml. Ahvenanmaa). Lai-
tosväestö ja henkilöt, joilla on markkinointikielto, suljettiin otoksen ulkopuolelle. 
Brutto-otoksen koko oli 14 000 henkilöä, joista 6 201 vastasi. Pieni osa vastaajista oli 
poistanut lomakkeesta vastaajatunnisteen, oli kirjannut vastaajatunnisteen virheelli-
sesti verkkolomakkeelle tai ei kirjannut vastaajatunnistetta lainkaan. Näiden vastaa-
jien osalta ei voitu luotettavasti identifioida ositetta, eikä siten laskea painokertoimia, 
joten heidät suljettiin analyysin ulkopuolelle. Näin ollen tutkimuksessa käytettävä lo-
pullisen aineiston koko on 6 141 vastaajaa. Tästä luvusta laskettu vastausaste on 
43,9 %. 
 
 

3.4 Keskeiset muuttujat 

Koko tutkimuslomake on tämän raportin liitteenä. Lomakkeen sivut 7 ja 8 (kysymyk-
set 31–35) koskevat rikosmedian käyttöä, median vastaanottoa (käsityksiä mediasta) 
sekä uhkakokemuksia. Mediamoduulin tärkeimmän runko-osan muodostaa kysy-
myspatteri, jossa tiedustellaan, mistä vastaaja saa tietoa Suomessa tapahtuneista 
väkivaltarikoksista. Lisäksi osiossa tiedusteltiin vastaajien päivittäisestä mediakulu-
tuksesta, kuinka todenmukaisen kuvan eri medialähteet antavat heidän mielestään 
väkivaltarikollisuudesta sekä vastaajien kokemuksia erilaisista yhteiskunnallisista 
uhista. Tutkimuksessa olivat käytössä myös KRT-lomakkeen vakio-osat, joissa tie-
dustellaan vastaajien sosiodemografisia taustatietoja, rikosten uhriksi joutumista ja 
rikospelkoja.   
 
Väkivaltatiedon tietolähteet. Vastaajilta tiedusteltiin, missä määrin he saavat Suo-
messa tapahtuneesta väkivallasta tietoa eri tietolähteistä. Tätä mittaavassa patte-
rissa oli lueteltu 20 eri lähdettä, joista väkivaltatietoa on mahdollista saada (ks. Liite 
1, lomakkeen sivu 7). Raportissa esitellään kuvailevat prosenttijakaumat kaikkien 20 
eri tietolähteen osalta. 

Koska rikostiedon lähteistä kysyttiin näinkin pitkällä patterilla, muodostimme li-
säksi osan muuttujista pohjalta karkean jaon, joka kuvastaa nykyistä informaatiokent-
tää: perinteinen media, sosiaalinen media ja vaihtoehtoiset tietolähteet. Kyseiset 
kolme muuttujaa pohjautuvat siis osaan niistä 20 eri tietolähteestä, jotka kuvataan 
liitteessä 1, ja ne perustuvat alkuperäisten tietolähteiden summamuuttujiin. Seuraa-
vassa kuvataan tarkemmin mitkä kyselyn 20 eri tietolähteestä valikoitiin kunkin muut-
tujan alle.  

Perinteinen media: Televisio- ja radiouutiset, Sanomalehdet (printti), Television 
dokumentti- ja ajankohtaisohjelmat, Sanomalehdet (verkko/mobiili), Iltapäivälehdet 
(verkko/mobiili), Todellisuuspohjaiset TV-ohjelmat, Iltapäivälehdet (printti) sekä 
YLE:n, MTV:n ja muiden vastaavien verkkosivut.  

Sosiaalinen media: Facebook tai Twitter, Muut keskustelut ja sisältö sosiaali-
sessa mediassa, sekä Pikaviestipalvelut kuten WhatsApp tai Facebook Messenger.  

Vaihtoehtoinen tietolähde: MV-lehti ja Hommaforum (MV-lehti on Suomessa suo-
situin vaihtoehtomedia kts. Reunanen 2018).  

Tämän jälkeen kustakin kolmesta muuttujasta tehtiin kaksiluokkainen muuttuja 
(ei aktiivinen seuraaja ja aktiivinen seuraaja). Näiden dikotomisten muuttujien avulla 
luotiin neliarvoinen muuttuja seuraavasti: 
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Näin luodulla muuttujalla haettiin karkeasti dimensionaalisuutta siten, että korkeam-
mat arvot vastaavat väkivaltatiedon lähteiden etääntymistä ”perinteisistä” medioista 
sosiaalisen median kautta vaihtoehtoisiin tietolähteisiin. Muuttujan etuna on myös se, 
että sen luokat ovat toisensa poissulkevia. Luokkaan 1 kuuluvia – jotka eivät siis saa-
neet paljon tai melko paljon väkivaltatietoa mistään luetelluista lähteistä – oli 13 pro-
senttia kaikista vastaajista. Luokkaan 2 kuuluvia oli 63 prosenttia, luokkaan 3 kuulu-
via 20 prosenttia ja luokkaan 4 kuuluvia 3 prosenttia.3   

Kuviossa 1 esitetään eri tietolähteitä paljon tai melko paljon seuranneiden vas-
taajien osuudet vielä tarkemmalla jaottelulla. Kuten havaitaan, pelkästään vaihtoeh-
toisia tietolähteitä ja pelkästään sosiaalisen median lähteitä paljon tai melko paljon 
seuranneiden osuus oli erittäin pieni. Tällaisissa ”kuplissa” elää prosenttisesti suh-
teellisen pieni osaryhmä, ja ryhmien koot kyselyaineistossa ovat pieniä. Tästäkin 
syystä käytämme analyyseissä edellä kuvattua neliluokkaista muuttujaa. 

                                                            
3 Tarkastelimme erikseen rikostiedon lähteitä myös dikotomisilla muuttujilla, jotka eivät olleet 
toisiaan poissulkevia, niin että sama vastaaja saattoi olla aktiivinen seuraaja kaikkien kolmen 
mediatyypin osalta. Tarkastelu tuotti olennaisesti samat tulokset. 

1 = ”Ei aktiviinen seuraaja”: ne, jotka eivät seuranneet paljon tai melko paljon mitään 

edellä mainituista rikostiedon lähteistä.  

2 = ”Vain perinteinen uutismedia”: ne, jotka seurasivat paljon tai melko paljon vain pe‐

rinteisen median rikosuutisia. 

3= ”Sosiaalinen media (+perinteinen media)” = ne, jotka seurasivat paljon tai melko pal‐

jon vain sosiaalisen median rikostietoja tai paljon tai melko paljon sekä sosiaalisen me‐

dian että perinteisen uutismedian rikostietoja. 

4 = ”Vaihtoehtoiset tietolähteet (+perinteinen media + sosiaalinen media)”: ne jotka 

seurasivat paljon tai melko paljon vaihtoehtoisten tietolähteiden rikostietoja riippu‐

matta siitä, mitä muita medioita he seurasivat rikostiedon lähteinä. 
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Kuvio 1 Paljon tai melko paljon rikostietoa saaneiden osuus kolmen eri tietolähdetyypin 

osalta, % 15–74-vuotiaasta väestöstä (KRT-2017, N=6 141) 
 
Luottamus rikosuutisointiin. Tutkimushankkeeseen kuului myös sen selvittämi-
nen, miten ihmiset vastaanottavat väkivaltauutisointia ja miten he suhtautuvat siihen. 
Hankkeen laadullinen osa tuotti tästä olennaista tietoa (Haara ym. 2017). Yhdeksi 
kiinnostavaksi teemaksi siinä nousi kysymys erilaisten tiedonlähteiden luotettavuu-
desta. Määrällisessä tutkimusosiossa tätä selvitettiin tiiviillä, neljän osion asteikolla, 
jolla mitattiin vastaajien luottamusta ”vanhojen” ja ”uusien” medioiden välittämään ri-
kostietoon. Väittämät kuvasivat mm. käsityksiä väkivallan ”vähättelemisestä” ja ”tiet-
tyjen ryhmien suojelemisesta” (Liite 1, kysymys 33).  
 
Uudet uhat. Uusia uhkia koskeva kysymys muotoiltiin niin, että vastaaja punnitsi niitä 
itseensä kohdistuvan uhan kautta: ”Kuinka suurena uhkana pidätte itsellenne seu-
raavia asioita?”. Tämän jälkeen seurasi 13 ilmiön lista, johon oli sisällytetty viime ai-
koina laajaa yhteiskunnallista huomiota saaneita – ja myös hankkeen laadullisessa 
osassa esiin nousseita – uudenlaisia uhkia. Näitä olivat muun muassa maahan-
muutto, turvapaikanhakijat, ääriliikkeet, internetin vihapuhe ja rasismi; lisäksi kysy-
myspatteriin sisällytettiin eräitä perinteisiä rikoslajeja, kuten henkirikos ja seksuaali-
nen väkivalta (Koko lista ks. liite 1, kysymys 35).  
 
Väkivaltariskin subjektiivista hahmottamista mitattiin kolmen tyyppisillä kysymyk-
sillä. Ensinnäkin käytimme KRT-lomakkeen vakio-osaan kuuluvia kysymyksiä, joilla 
mitataan huolestuneisuutta väkivallan uhriksi joutumisesta eri sosiaalisissa konteks-
teissa (kadulla, kotona ja työssä). Näitä huolikysymyksiä on kriminologiassa totuttu 
kutsumaan rikollisuuden pelon mittareiksi. Toiseksi lomakkeeseen oli tutkimustamme 
varten lisätty kysymys siitä, kuinka todennäköisenä vastaaja pitää väkivallan koh-
teeksi joutumista. Kolmanneksi käytimme lomakkeen vakio-osaan kuuluvia kysymyk-
siä väkivallan kehityksestä Suomessa (Kysymys 36) ja omalla asuinalueella (Kysy-
mys 37).  
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Taustamuuttujat. Raportissa edellä kuvattuja muuttujia tarkastellaan myös erikseen 
eräissä väestön osaryhmissä.4 Nämä ryhmät on muodostettu seuraavien muuttujien 
perusteella: sukupuoli, ikä, koulutus, toimeentulovaikeudet ja eräissä tarkasteluissa 
fyysisen väkivallan uhriksi joutuminen kuluneen 12 kuukauden aikana. Alkuperäiset 
kysymykset näkyvät liitteestä 1. Tarkastelujen yksinkertaistamiseksi tässä raportissa 
on eräiden muuttujien luokkia yhdistelty.  

Vastaajien ikä oli jaettu neljään eri ikäryhmään vastaajan syntymävuoden perus-
teella: 15–24-vuotiaat, 25–34-vuotiaat, 35–54-vuotiaat ja 55–74-vuotiaat. Kyseiseen 
ikäjakoon päädyttiin sen vuoksi, että se on ollut käytössä jo aiemmissa KRT-rapor-
teissa. Vastaajien koulutuksen osalta lomakkeessa kysyttiin, minkä tutkinnon vas-
taaja oli suorittanut tai oli parhaimmillaan suorittamassa. Lomakkeessa tarjottiin seit-
semän koulutusvaihtoehtoa: yliopistotutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, opistoas-
teen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ylioppilastutkinto, ammatti- tai erikois-
ammattitutkinto, perus-, keski- tai kansakoulu ja ei mitään edellä mainitusta. Analyy-
sivaiheessa vastaajien koulutus jaettiin kolmeen ryhmään, korkeakoulututkinto, toi-
sen asteen tutkinto ja peruskoulu tai vähemmän.  

Vastaajien taloudellista toimeentuloa mitattiin kysymällä seuraavaa: Kun kotita-
loutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: 1 = 
erittäin hankalaa, 2 = hankalaa, 3 = melko hankalaa, 4 = melko helppoa, 5 = helppoa, 
ja 6 = hyvin helppoa. Analyysia varten vastaajien koettu toimeentulo jaettiin kahteen 
ryhmään, hankalaan (vaihtoehdot 1–3) ja helppoon (vaihtoehdot 4–6).  
 
 

3.5 Kuvailevat tiedot 

Tässä raportissa esitetään aineiston pohjalta kuvailevia tietoja, jotka perustuvat suo-
riin jakaumiin ja ristiintaulukointiin. Painopiste on kuvailevien tulosten esittelyssä 
graafisesti. Raportissa esitetyt tulokset on laskettu painotetusta aineistosta. Painotus 
ottaa huomioon sekä otanta-asetelman että vastauskadon. Raportin merkitsevyystar-
kastelut on tehty khi²-testillä tai vastaavalla kahden riippumattoman otoksen suhteel-
lisen osuuden testillä5. Tekstiosiossa raportoitavat erot eri ryhmien välillä ovat tilas-
tollisesti merkitseviä 95 prosentin luottamustasolla, ellei muuta mainita.  
 
 

   

                                                            
4 Tässä ensiraportissa rajoitutaan bivariaattitason yhteyksien tarkasteluun; monimuuttuja-
analyysit julkaistaan myöhemmin vertaisarvioituina artikkeleina.  
5 Raportin tilastolliset testit on toteutettu samalla tavalla kuin Kansallisen rikosuhritutkimuksen 
muussa raportoinnissa. Kiitämme Petri Danielssonia KRT-yhteensopivuuden tarkistamisesta.  
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4 VÄKIVALTATIEDON LÄHTEET 

Tutkimuksen keskeisin tavoite oli selvittää, mistä tietolähteistä suomalaiset nykyään 
saavat tai hakevat tietonsa väkivaltarikollisuudesta. Viimeisten vuosikymmenten ai-
kana tapahtunut mediakentän muutos on tarkoittanut sitä, että erilaisten informaa-
tiolähteiden määrä on lisääntynyt ja monipuolistunut huomattavasti. Esitämme tässä 
jaksossa kuvailevia tietoja eri tietolähteiden käytön yleisyydestä koko vastaajajou-
kossa sekä erikseen sukupuolen, iän, koulutuksen ja toimeentulon mukaan määritel-
lyissä ryhmissä.  
 
 

4.1 Väkivaltarikoksia koskevat tietolähteet 

Väkivaltaa koskevan tiedon lähteistä kysyttiin tutkimuksessamme seuraavasti: 
”Missä määrin saatte tietoa Suomessa tapahtuneesta väkivaltarikollisuudesta seu-
raavista lähteistä”. Heti perään tarkennetaan, että väkivalta viittaa väkivaltaan 
yleensä, ei vastaajaan tai hänelle tuttujen kokemaan väkivaltaan. Kuviossa 2 esite-
tään eri tietolähteiden rooli tässä suhteessa. Kuviossa esitetyt prosenttiluvut kuvaa-
vat vastausvaihtoehtojen Melko paljon tai Paljon yhteenlaskettua summaa.  

Tulosten perusteella havaitaan, että perinteiset medialähteet ovat edelleen kes-
keisimmät tiedonlähteet väkivaltarikosten osalta. Myös hankkeen laadullisen osan 
haastatteluissa perinteisen uutismedian rooli rikostiedon lähteenä korostui. On kui-
tenkin huomionarvoista, että mediakentän muutos, tai ”sähköistyminen”, näkyy myös 
perinteisten median käytössä, sillä televisio- ja radiouutisten (63 %) lisäksi sanoma-
lehtien sähköinen versio (55 %) ja iltapäivälehtien sähköinen versio (50 %) muodos-
tavat kolme yleisintä rikostiedon lähdettä.  
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Kuvio 2 Väkivaltarikollisuutta koskevan tiedon lähteet: lähteestä melko paljon tai paljon tie-

toa saaneiden osuus, % 15–74-vuotiaasta väestöstä (KRT-2017, N=6 141).  
 
Sosiaalisten medioiden ja vaihtoehtoisten tietolähteiden rooli väkivaltatiedon lähteenä 
on perinteistä mediaa pienempi. Toisaalta on huomionarvoista, että vastaajista viides-
osa ilmoittaa saavansa paljon tai melko paljon tietoa väkivallasta myös Facebookin tai 
Twitterin kautta. Niin kutsuttujen vaihtoehtoisten tietolähteiden (tässä MV-lehden ja 
Hommaforumin) aktiivinen käyttö rikostiedon lähteinä oli harvinaista, ainoastaan muu-
taman prosentin luokkaa. 
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4.2 Tietolähteet ja sukupuoli   

Kuviossa 3 tarkastellaan väkivaltatiedon lähteiden käyttöä sukupuolen mukaan. Ku-
viossa esitetyt prosenttiluvut kuvaavat vastausvaihtoehtojen Melko paljon tai Paljon 
yhteenlaskettua summaa. Tulosten perusteella havaitaan, että naiset seuraavat vä-
kivaltarikosuutisointia miehiä selvästi aktiivisemmin ja laaja-alaisemmin. Valtaosan 
medialähteistä osalta erot olivat myös tilastollisesti merkitsevät. 
 

 
Kuvio 3 Väkivaltarikollisuutta koskevan tiedon lähteet: lähteestä melko paljon tai paljon tie-

toa saaneiden osuus, % 15–74-vuotiaasta väestöstä sukupuolen mukaan (KRT-
2017, N=6 141). *= p<0,05 
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4.3 Tietolähteet ja ikä 

Kuviossa 4 tarkastellaan väkivaltatiedon lähteiden käyttöä ikäryhmittäin. Kuviossa 
esitetyt prosenttiluvut kuvaavat vastausvaihtoehtojen Melko paljon tai Paljon yhteen-
laskettua summaa. Vastaajat jaettiin syntymävuotensa perusteella neljään ikäryh-
mään, 15–24-vuotiaat, 25–34-vuotiaat, 35–54-vuotiaat ja 55–74-vuotiaat.  

 
Kuvio 4 Väkivaltarikollisuutta koskevan tiedon lähteet: lähteestä melko paljon tai paljon tie-

toa saaneiden osuus, % 15–74-vuotiaasta väestöstä ikäryhmien mukaan (KRT-
2017, N=6 141). * =p<0,05 
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sanomalehtien printtiversio sekä television dokumentti- ja ajankohtaisohjelmat olivat 
tämän ikäryhmän osalta kolme yleisintä rikostiedon lähdettä. Näiden medialähteiden 
osuus laskee tasaisesti mitä nuorempaan ikäryhmään tullaan. Sen sijaan verkkoläh-
teiden, kuten sanomalehtien ja iltapäivälehtien sähköisten versioiden aktiivinen 
käyttö oli kaikkein vähäisintä vanhimman ikäryhmän osalta. Sosiaalisen median 
osalta ikäryhmien ero oli suuri. Kahden nuorimman ikäryhmän osalta noin 30 pro-
senttia sai tietoa väkivaltarikollisuudesta Facebookin tai Twitterin kautta, kun taas 
vanhimmassa ikäryhmässä osuus oli vain 6 prosenttia. Myös muiden sosiaalisen me-
dian lähteiden käyttö väkivaltatiedon lähteenä on yleisempää nuoremmissa kuin van-
hemmissa ikäryhmissä.  
 
 

4.4 Tietolähteet ja koulutus 

Kuviossa 5 tarkastellaan väkivaltatiedon lähteitä koulutuksen mukaan. Kuviossa esi-
tetyt prosenttiluvut kuvaavat vastausvaihtoehtojen Melko paljon tai Paljon yhteenlas-
kettua summaa. Tulosten perusteella havaitaan, että eri medioiden merkitys väkival-
tatiedon lähteinä vaihtelee koulutusryhmissä. Karkeasti näyttää siltä, että korkeam-
min koulutetut saavat muita ryhmiä enemmän tietoa sosiaalisesta mediasta tai uutis-
medioiden verkkoversioista, kun taas matalammin koulutetut nojautuvat enemmän 
perinteiseen uutismediaan. Useimpien medialähteiden osalta koulutuksen mukaiset 
erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä. 
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Kuvio 5 Väkivaltarikollisuutta koskevan tiedon lähteet: lähteestä melko paljon tai paljon tie-

toa saaneiden osuus, % 15–74-vuotiaasta väestöstä koulutuksen mukaan (KRT-
2017, N=6 141). * = p<0,05 
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tarikollisuudesta televisio- ja radiouutisista sekä sanomalehtien painetuista ja verk-
koversioista. Sen sijaan vastaajat, jotka kokivat taloudellisen toimeentulon hanka-
laksi, omaksuivat väkivaltatietoa muita useammin television ajankohtaisohjelmista, 
todellisuuspohjaisista TV-ohjelmista, sosiaalisen median ja vaihtoehtoisen median 
lähteistä, samoin kuin viranomaistiedotteista ja keskusteluista ystävien kanssa. 
 

 
Kuvio 6 Väkivaltarikollisuutta koskevan tiedon lähteet: lähteestä melko paljon tai paljon tie-

toa saaneiden osuus, % 15–74-vuotiaasta väestöstä toimeentulon mukaan (KRT-
2017, N=6 141). *= p<0,05 
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on heikompaa. Merkitsevätkö väkivaltatiedon lähteiden ja toimeentulon yhteyttä ku-
vaavat tulokset, että taloudellisesti hyvin toimeen tulevat ovat väkivaltamedian käytön 
profiilin kannalta ”vanhanaikaisia” ja huonosti toimeen tulevat ”uudenaikaisia”? Ei 
välttämättä; erot saattavat osin johtua esimerkiksi ikäryhmien eroista. Jossain määrin 
erot saattavat myös heijastella eri tietolähteiden maksullisuutta ja maksuttomuutta, 
kenties myös sitä, missä määrin henkilöillä on aikaa seurata medioita. Toimeentulon 
mukaiset erot olivat useimpien medialähteiden osalta tilastollisesti merkitseviä. 
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5 KIINNOSTUS VÄKIVALTAUUTISOINTIA JA -TIETOA  
 KOHTAAN 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös sitä, kuinka kiinnostuneita he olivat väkival-
tarikoksia koskevista uutisista ja tiedoista. Noin reilu viidennes kansalaisista (22 %) 
ilmoitti olevansa melko paljon tai paljon kiinnostunut väkivaltauutisoinnista.  

Kuviossa 7 esitetyt tulokset kuvaavat kiinnostusta väkivaltauutisointiin taloudelli-
sen toimeentulon, mediakäytön, koulutuksen ja ikäryhmän mukaan. Kuviossa esitetyt 
prosenttiluvut kuvaavat niiden osuutta, jotka ilmoittivat olevansa melko paljon tai pal-
jon kiinnostuneita väkivaltauutisoinnista. Tulosten perusteella havaitaan, että naisista 
(24 %) hieman miehiä (21 %) suurempi osa oli aiheen uutisista kiinnostunut, joskin 
ero on asiallisesti pieni. Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat vastaajat 
ja nuorin ikäryhmä olivat keskimääräistä kiinnostuneempia väkivaltauutisoinnista. 
Ero on nähtävissä myös toimeentulo- ja koulutusryhmittäisessä tarkastelussa.  
 

 
Kuvio 7 Väkivaltauutisoinnista melko paljon tai paljon kiinnostuneita taloudellisen toimeen-

tulon, koulutuksen, ikäryhmän ja sukupuolen osalta % (KRT-2017, N=6 141). * = 
p<0,05 
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nut/hankkinut runsaasti tietoa väkivallasta, vain kuusi prosenttia oli kiinnostunut vä-
kivaltauutisoinnista. Perinteisestä mediasta väkivaltatietoa saavat ovat ryhmänä sel-
västi kiinnostuneempia (20 %), mutta kaikkein suurin kiinnostuneiden osuus löytyy 
niistä, jotka saavat paljon rikostietoa sosiaalisesta mediasta (35 %) ja varsinkin vaih-
toehtoisista tietolähteistä (42 %). Kiinnostus väkivaltauutisiin ja väkivaltaa koskeviin 
tietoihin on yhteydessä paitsi ylipäätään väkivaltatiedon vastaanottoon myös sosiaa-
lisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön väkivaltatiedon lähteenä. 
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Kuvio 8 Väkivaltauutisoinnista melko paljon tai paljon kiinnostuneita, % vastaajista rikostie-

don käyttöprofiilin mukaan (KRT-2017, N=6 141). *= p<.05 
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6 LUOTTAMUS MEDIOIDEN TOTUUDELLISUUTEEN  
 VÄKIVALLAN KUVAAJINA  

Tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena oli hahmottaa ja kuvata tapoja, joilla kansalai-
set vastaanottavat rikosmedian sisältöjä; miten he arvioivat rikosuutisointia ja missä 
määrin mediaan luotetaan. Hankkeen laadullisessa osassa fokusryhmissä olleet kan-
salaiset nostivat esiin epäilyjä median pyrkimyksestä ”salata” tai ”suojella” joitakin 
ryhmiä. Osa haastateltavista katsoi, että rikostiedon pimittämiselle ei ole perusteita. 
Osa puolestaan korosti, että pidättäytyminen julkaisemasta joitain tietoja voi eräissä 
tapauksissa olla aiheellista esimerkiksi uhrin alaikäisyyden tähden. Mediaa saatettiin 
myös epäillä joidenkin väestöryhmien tarpeettomasta leimaamisesta, kun se on ha-
nakasti nostanut esiin niiden tekemiä rikoksia (Haara ym. 2017, 73–75). Tätä taustaa 
vasten oli luontevaa ulottaa vastaava, luottamusta mittaava tarkastelu myös hank-
keen kyselyosaan. Laadimme tätä koskevat kysymykset siten, että ne olivat linjassa 
kvalitatiivisen osan kanssa ja samalla kytkeytyivät ajankohtaisiin keskusteluihin me-
diasisältöjen totuudenmukaisuudesta.  

Kyselyyn otetut asenneväittämät olivat tilan rajallisuuden vuoksi varsin abstrakteja 
(ks. Liite 1 sekä tässä jaksossa olevat kuviot). Ne eivät esimerkiksi ottaneet kantaa 
siihen, mitä ryhmiä kenties arveltaisiin ”suojeltavan”. Vastaajat ovat vastatessaan voi-
neet ajatella eri väestöryhmiä ”suojeltuina”. Monella on saattanut olla mielessään esi-
merkiksi maahanmuuttajat tai etniset vähemmistöt, mutta muitakaan – vaikkapa ikään, 
sukupuoleen, varallisuuteen ja ”eliittien suojeluun” viittaavia – suojelu-uskomuksia ei 
voi sulkea pois. Neliosioinen mittari laadittiin kuvaamaan yleisesti epäluottamusta pe-
rinteiseen uutismediaan ja luottamusta uusien medioiden väkivaltatietoon. Tästä 
syystä osiot muotoiltiin niin, että samaa mieltä oleminen merkitsi kaikissa osioissa epä-
luottamusta perinteiseen uutismediaan ja eri mieltä oleminen siihen kohdistuvaa luot-
tamusta. 

Tässä jaksossa tarkastelemme vastaajien näkemyksiä siitä, kuinka todenmukai-
sen kuvan perinteinen media, sosiaalinen media ja vaihtoehtoiset tietolähteet antavat 
väkivaltarikollisuudesta. Esitetyt prosentit kuvaavat Samaa mieltä ja Täysin samaa 
mieltä olevien vastausten yhteenlaskettua summaa neljän eri väittämän osalta. Tu-
lokset esitetään vastaajien sukupuolen, ikäryhmän, koulutuksen, taloudellisen toi-
meentulon ja media- ja tietolähteiden käytön mukaan.   

Noin kolmannes (31 %) kyselyyn vastanneista koki, että perinteinen media suo-
jelee tiettyjä väkivaltaa tekeviä ryhmiä. Lisäksi hieman vajaa viidennes (18 %) vas-
taajista oli sitä mieltä, että perinteiset mediat vähättelevät väkivaltarikollisuuden mää-
rää. Toisaalta vain joka kymmenes (10 %) oli sitä mieltä, että sosiaalinen media an-
taa todellisen kuvan väkivaltarikollisuudesta, ja vain 7 prosenttia vastaajista koki, että 
vaihtoehtoiset tietolähteet antavat todellisen kuvan väkivaltarikollisuudesta.  
 
 

6.1 Luottamus medioihin ja sukupuoli 

Kuviossa 9 vertaillaan miesten ja naisten käsityksiä medioiden väkivaltauutisoinnista. 
Esitetyt prosentit kuvaavat Samaa mieltä ja Täysin samaa mieltä olevien vastausten 
yhteenlaskettua summaa neljän eri väittämän osalta. Tulosten perusteella havaitaan, 
että miehet kokivat naisia selvästi enemmän perinteisen median suojelevan tiettyjä 
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väkivaltaa tekeviä ryhmiä. Lisäksi miehet kokivat naisia yleisimmin, että perinteinen 
media vähättelee väkivaltarikollisuuden määrää.  

Naiset ja miehet suhtautuivat samalla tavalla sosiaalisen median antamaan ku-
vaan väkivaltarikollisuudesta, mutta vaihtoehtoisia tietolähteitä miehet pitivät hieman 
naisia yleisemmin luotettavana rikostiedon lähteenä.  
 

 
Kuvio 9 Väittämien kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olleita, % vastaajista sukupuolen 

mukaan (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
 
 

6.2 Luottamus medioihin ikäryhmittäin 

Kuviossa 10 tarkastellaan ikäryhmittäin, miten vastaajat arvioivat perinteisen median, 
sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden välittämän rikostiedon totuuden-
mukaisuutta. Esitetyt prosentit kuvaavat Samaa mieltä ja Täysin samaa mieltä ole-
vien vastausten yhteenlaskettua summaa neljän eri väittämän osalta.   

Kaksi nuorinta ikäryhmää suhtautuu perinteisen median väkivaltarikosuutisointiin 
kaikkein kriittisimmin, sillä noin 40 prosenttia kahden nuorimman ikäryhmän vastaa-
jista koki perinteisen median suojelevan tiettyjä väkivaltaa tekeviä ryhmiä. Vanhim-
man ikäryhmän osalta näin koki joka neljäs vastaaja. Tulokset olivat samansuuntai-
set koskien näkemystä, että perinteiset mediat vähättelevät väkivaltarikollisuuden 
määrää, joskin kriittisyys oli korkeimmillaan toiseksi nuorimassa ryhmässä. Jopa 15 
prosenttia vanhimman ikäryhmän vastaajista koki, että sosiaalinen media antaa to-
dellisen kuvan väkivaltarikollisuudesta, kun kolmen nuoremman ikäryhmän osalta 
näin koki 5–7 prosenttia vastaajista. Vaihtoehtoisten tietolähteiden osalta ikäryhmien 
välillä ei ollut (tilastollisesti merkitseviä) eroja.   
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Kuvio 10 Väittämien kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olleita, % vastaajista ikäryhmien 

mukaan (KRT-2017, N=6 141).  * = p<0,05 
 
 

6.3 Luottamus medioihin ja koulutustausta 

Kuviossa 11 tarkastellaan koulutustaustan yhteyttä arvioihin perinteisen median, so-
siaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden välittämän rikostiedon totuuden-
mukaisuudesta. Esitetyt prosentit kuvaavat Samaa mieltä ja Täysin samaa mieltä 
olevien vastausten yhteenlaskettua summaa neljän eri väittämän osalta.  

Toisen asteen tutkinnon ja peruskoulututkinnon omaavat kokivat korkeakoulutut-
kinnon omaavia todennäköisemmin, että perinteinen media suojelee tiettyjä väkivaltaa 
tekeviä ryhmiä. Koulutustaustan mukaiset erot olivat samansuuntaisia kysyttäessä, vä-
hätteleekö perinteinen media väkivaltarikollisuuden määrää.  

Suhtautumisessa sosiaalisen mediaan ja vaihtoehtoisiin tietolähteisiin väkivalta-
tiedon lähteenä nousi niin ikään esiin eroja koulutustasojen välillä. Joka viides perus-
koulututkinnon omaava koki, että sosiaalisen median keskustelut antavat todellisen 
kuvan väkivaltarikollisuuden määrästä, kun taas toisen asteen tutkinnon omaavista 
näin ajatteli joka kymmenes. Korkeakoulutettujen osalta ainoastaan 4 prosenttia ajat-
teli näin. Peruskoulututkinnon omaavista joka kymmenes koki, että vaihtoehtoiset tie-
tolähteet antavat todellisen kuvan väkivaltarikollisuudesta, toisen asteen tutkinnon 
omaavista 8 prosenttia ja korkeakoulutetuista 5 prosenttia vastasi näin.  
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Kuvio 11 Väittämien kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olleita, % vastaajista koulutuk-

sen mukaan (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
 

Yleiskuva koulutustason yhteydestä medioihin kohdistuvaan luottamukseen on var-
sin selkeä. Mitä vähemmän vastaajalla on koulutusta, sitä kriittisemmin hän suhtau-
tuu perinteiseen mediaan ja sitä enemmän hän luottaa sosiaaliseen mediaan sekä 
”uusiin itsenäisiin verkkolähteisiin”. Silti kaikissa ryhmissä enemmistö luotti perintei-
seen mediaan ja epäili sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden luotetta-
vuutta.     
 
 

6.4 Luottamus medioihin ja toimeentulo 

Kuviossa 12 tarkastellaan koetun taloudellisen tilanteen vaikutusta perinteisen me-
dian, sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden koettuun rooliin väkivalta-
rikostiedon lähteenä. Esitetyt prosentit kuvaavat Samaa mieltä ja Täysin samaa 
mieltä olevien vastausten yhteenlaskettua summaa neljän eri väittämän osalta.  

Vastaajat, jotka kokivat taloudellisen toimeentulonsa hankalaksi, kertoivat muita to-
dennäköisemmin, että perinteinen media suojelee tiettyjä väkivaltaa tekeviä ryhmiä, ja 
että perinteiset mediat vähättelevät väkivaltarikollisuuden määrää. Taloudellisen toi-
meentulon hankalaksi kokevat arvioivat myös todennäköisemmin, että sosiaalisen me-
dian keskustelut antavat todellisen kuvan väkivaltarikollisuudesta, ja että vaihtoehtoiset 
tietolähteet antavat todellisen kuvan väkivaltarikollisuudesta.  
 

10

20

19

32

8

10

21

34

5

4

14

28

0 10 20 30 40

Uudet itsenäiset verkon tietolähteet, kuten MV‐lehti,
Murha.info ja Hommaforum antavat todellisen kuvan

väkivaltarikollisuudesta*

Sosiaalisen median keskustelut antavat todellisen
kuvan  väkivaltarikollisuudesta*

Perinteiset mediat, kuten YLE, Helsingin Sanomat,
MTV,  sekä maakunta‐ ja paikallislehdet, vähättelevät

väkivaltarikollisuuden määrää*

Perinteinen media suojelee tiettyjä väkivaltaa tekeviä
ryhmiä*

%

Korkeakoulututkinto Toisen asteen tutkinto Peruskoulu tai vähemmän



Matti Näsi, Maiju Tanskanen, Paula Haara, Esa Reunanen, Janne Kivivuori  Katsauksia 30/2018 

28 
 

 
Kuvio 12 Väittämien kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olleita, % vastaajista toimeen-

tulon mukaan (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
 
Kaikkiaan toimeentulolla näyttäisi olevan johdonmukainen yhteys mediakritiikkiin: on-
gelmat toimeentulossa liittyvät epäluottamukseen perinteistä mediaa kohtaan. Silti 
hankalasti toimeentulevienkin keskuudessa valtaosa silti luottaa perinteiseen mediaan 
ja suhtautuu epäilevämmin sosiaaliseen mediaan ja verkon vaihtoehtoisiin tietolähtei-
siin. 
 
 

6.5 Luottamus medioihin ja aiempi uhrikokemus 

Kuviossa 13 tarkastellaan sitä, miten vastaajan mahdollinen joutuminen fyysisen vä-
kivallan uhriksi viimeisen vuoden aikana heijasteli luottamusta eri medialähteisiin. 
Esitetyt prosentit kuvaavat Samaa mieltä ja Täysin samaa mieltä olevien vastausten 
yhteenlaskettua summaa neljän eri väittämän osalta.  

Vastaajat, jotka olivat joutuneet fyysisen väkivallan uhriksi viimeisen vuoden ai-
kana, kokivat selvästi todennäköisemmin, että perinteinen media suojelee tiettyjä vä-
kivaltaa tekeviä ryhmiä. He myös kokivat todennäköisemmin, että perinteinen media 
vähätteli väkivaltarikollisuuden määrää. Lisäksi uhriksi joutuneet vastaajat kokivat to-
dennäköisemmin, että vaihtoehtoiset tietolähteet antavat todellisen kuvan väkivaltari-
kollisuudesta. Vaikuttaakin siltä, että kuluneen vuoden aikana koetulla uhrikokemuk-
sella on varsin selkeä yhteys koettuun luottamukseen perinteisen median osalta. Mie-
lenkiintoista kuitenkin on, että tämä epäluottamus ei kuitenkaan heijastunut sosiaalisen 
median keskustelujen luotettavuutta koskeviin arvioihin.   
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Kuvio 13 Väittämien kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olleita, % vastaajista uhrikoke-

muksen mukaan (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
 
 

6.6 Luottamus medioihin ja tietolähteiden käyttö 

Kuviossa 14 tarkastellaan, missä määrin perinteistä uutismediaa kohtaan koettu epä-
luottamus – ja sosiaalista mediaa ja vaihtoehtoisia tietolähteitä kohtaan tunnettu luot-
tamus – on yhteydessä väkivaltatiedon lähteisiin. Ne vastaajat, jotka saavat väkivalta-
tietoa vaihtoehtoisista tietolähteistä, arvioivat muita ryhmiä useammin ”verkon itsenäi-
set tietolähteet” totuudenmukaisiksi, eroten tässä suhteessa muista rikosmedian käyt-
täjätyypeistä. Luottamus sosiaalisen median keskusteluihin totuudenmukaisena väki-
valtatiedon lähteenä on koholla sekä sosiaalista mediaa että vaihtoehtoisia tietolähteitä 
väkivaltatiedon lähteenä käyttävillä. Ne vastaajat, jotka hakevat tietoa sosiaalisesta 
mediasta ja vaihtoehtoisista tietolähteistä, arvioivat muita useammin, että perinteiset 
uutismediat vähättelevät väkivaltaa ja suojelevat ”tiettyjä väkivaltaa tekeviä ryhmiä”. 
Esimerkiksi vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttäjistä 53 prosenttia katsoi, että perintei-
set mediat vähättelevät väkivaltaa, ja peräti 65 prosenttia arvioi, että perinteiset mediat 
suojelevat tiettyjä väkivaltaa tekeviä ryhmiä (kuvio 14). Epäluottamus perinteiseen uu-
tismediaan on selkeässä yhteydessä varsinkin vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön 
rikostiedon lähteenä. 
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Kuvio 14 Väittämien kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olevia, % vastaajista rikostiedon 

käyttöprofiilin mukaan (KRT-2017, N=6 141. *= p<.05 
 
Ei sinänsä ole yllättävä tulos, että vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttö väkivaltatie-
don lähteenä liittyy niihin kohdistuvaan luottamukseen tai perinteisen median epäile-
miseen. Toisaalta tutkimushankkeen laadullisen osion haastatteluissa nousi esiin se, 
miten vaihtoehtoisia tietolähteitä saatetaan käyttää siinäkin tapauksessa, että niihin 
ei luoteta. Vaihtoehtoisilla mediasisällöillä voi olla rooli uutismedian tarjonnan täyden-
täjänä. Suurin osa haastateltavista luotti omaan kriittiseen medialukutaitoonsa ja ky-
kyynsä suodattaa verkkosisällöistä itselle relevantit asiat. Ainoastaan ikääntyvien 
naisten ryhmässä oltiin epävarmoja omasta medialukutaidosta. (Haara ym. 2017, 
64.) 
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7 RIKOKSEN PELKO JA RIKOLLISUUSKEHITYSTÄ  
 KOSKEVAT KÄSITYKSET  

Mediatutkimuksen niin kutsutussa kultivaatioteoriassa on katsottu, että television run-
sas katselu johtaa maailman hahmottamiseen vaarallisena paikkana; rikosmedialla 
on arveltu olevan tässä suhteessa olennainen rooli (esim. Shi ym. 2018). Tämä teo-
reettinen traditio perustelee sitä, miksi on tarpeen analysoida väkivaltatiedon kulutta-
misen yhteyttä myös rikoksen pelkoon ja käsityksiin rikollisuuden kehityksestä. Tässä 
raportissa tarkastelu kuvaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä, jotka eivät välttämättä perustu 
syysuhteisiin.  

Väkivaltaa koskevien tietolähteiden käyttö voi liittyä väkivallan kokemuksen mo-
niin eri ulottuvuuksiin. Tässä jaksossa tarkastelemme miten väkivallan tietolähteiden 
käyttö yhdistyy ihmisten pelkoihin ja käsityksiin koetusta väkivallan riskistä ja mää-
rällisestä kehityksestä. Lisäksi tarkastelemme ihmisten käsityksiä väkivallan kehityk-
sestä omalla asuinalueella ja Suomessa yleensä.  

 
 

7.1 Koettu väkivallan pelko kuluneen vuoden aikana 

Kuviossa 15 tarkastellaan vastaajien väkivallan pelkokokemuksia viimeisen vuoden 
aikana kotona, työpaikalla sekä liikkuessaan iltaisin kodin ulkopuolella. Prosentti-
osuudet kuvaavat niitä osuuksia, jotka vastasivat pelänneensä joutuvansa väkivallan 
uhriksi viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään kerran. Kysymys esitettiin erikseen 
kolmen tyyppisiin tilanteisiin: perheväkivaltaan, työpaikkaväkivaltaan ja kodin ulko-
puolella iltaisin koettuun väkivaltaan. Viimeksi mainitusta käytämme myös käsitettä 
”katuväkivalta”. Vastaajista 33 % oli vuoden aikana pelännyt katuväkivaltaa, 16 % 
työpaikkaväkivaltaa ja 4 % perheväkivaltaa.  

Kuviossa 15 rikospelon kokemisen yleisyyttä on tarkasteltu vastaajien sosiode-
mografisten taustojen mukaan. Nuoremmat ikäryhmät, naiset, taloudellisen toimeen-
tulonsa hankalaksi kokevat, väkivallan uhriksi joutuneet ja korkeakoulutetut olivat to-
dennäköisimmin pelänneet joutuvansa katuväkivallan ja työpaikkaväkivallan uhriksi 
kuluneen vuoden aikana. Ainoana poikkeuksena oli työpaikalla koettu väkivallan 
uhka ja ikä, sillä eniten uhkaa kokivat 25–34-vuotiaat ja 35–55-vuotiaat. Tämä selit-
tynee osin sillä, että osa kaikkein nuorimman ikäryhmän vastaajista ei ole vielä työ-
elämässä.  
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Kuvio 15 Vähintään kerran kuluneen 12 kuukauden aikana väkivallan uhriksi joutumista ko-
tona, työpaikalla, tai iltaisin kodin ulkopuolella pelänneet, % kyselyyn vastan-
neista, iän, sukupuolen, toimeentulon, ja koulutuksen mukaan. (KRT-2017, 
N=6 141). * = p<0.05 

 
Kuviossa 16 kuvataan väkivallan pelon esiintyvyyttä sen mukaan, mistä vastaajat 
saavat väkivaltatietoa. Heti aluksi havaitaan, että perheväkivallan pelko ei ole yhtey-
dessä medioiden käyttötapoihin: kaikissa mediaryhmissä pelänneiden osuus on 4–5 
prosenttia. Perheväkivallan pelkääminen liittyykin todennäköisesti vahvemmin todel-
lisiin kokemuksiin kuin medioiden tuottamiin mielikuviin. Perheväkivallan pelko on 
myös selvästi harvinaisempaa kuin katuväkivallan tai työpaikkaväkivallan pelko.  

Katuväkivaltaa pelkäsi 24 % niistä, jotka eivät saa tai hanki paljon tietoa väkival-
lasta medioista. Perinteisen median käyttäjistä 29 % pelkäsi katuväkivaltaa. Niistä, 
jotka hankkivat väkivaltatietoa sosiaalisesta mediasta, 48 % pelkäsi katuväkivaltaa, 
ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttäjillä vastaava osuus oli lähes yhtä suuri (45 %). 
Työpaikkaväkivallan osalta rikostiedon käyttäjäryhmien erot olivat samanlaiset. Kai-
ken kaikkiaan voidaan todeta, että katu- ja työpaikkaväkivallan pelko on yhteydessä 
sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon lähteenä. 
Perheväkivallan kohdalla vastaavaa pelon ja mediankäytön yhteyttä ei voitu havaita.  
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Kuvio 16 Vähintään kerran kuluneen 12 kuukauden aikana väkivallan uhriksi joutumista pe-

länneet, % vastaajista rikostiedon käyttöprofiilin mukaan (KRT-2017, N=6 141).  
*= p<.05 

 
 

7.2 Itseen kohdistuvan väkivallan riskiä koskevat käsitykset  

Kuviossa 17 tarkastellaan sitä, kuinka todennäköisenä vastaajat pitivät väkivallan uh-
riksi joutumista seuraavan 12 kuukauden aikana. Prosenttiosuudet kuvaavat niiden 
osuutta, jotka pitivät väkivallan uhriksi joutumista melko tai erittäin todennäköisenä. 
Tulosten perusteella havaitaan, että vastaajista 4 % piti todennäköisenä joutua väki-
vallan uhriksi seuraavan vuoden aikana. Taloudellisen toimeentulon hankalaksi ko-
keneet, aiemmin fyysisen väkivallan uhriksi joutuneet ja nuorimpaan ikäryhmään 
kuuluvat vastaajat kokivat todennäköisimmin joutuvansa väkivallan uhriksi tulevai-
suudessa.   

Se, että rikosten uhrit näkevät kohdallaan kohonneen riskin myös tulevaisuu-
dessa, ei ole yllättävää. Havaintojen perusteella ei voida myöskään sulkea pois mah-
dollisuutta, että aiemmat rikosuhrikokemukset vaikuttavat sekä mediankäyttöprofiiliin 
että oman tulevan rikoksen uhriksi joutumisen punnintaan. Iän osalta vanhin ikä-
ryhmä koki vähiten riskiä joutua väkivallan uhriksi. Tulos ei ole yllättävä, pieneneehän 
väkivallan uhriksi joutumisen todennäköisyys iän lisääntyessä.  
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Kuvio 17 Erittäin tai melko todennäköistä joutua väkivallan uhriksi seuraavan 12 kuukauden 

aikana, % kyselyyn vastanneista, sosiodemografisten taustojen ja rikosuhrikoke-
muksen mukaan (KRT-2017, N=6 141). *= p<0,05  

 
Kuviossa 18 tarkastellaan kuinka todennäköisenä eri väkivaltatiedon käyttöprofiilien 
edustajat pitivät omaa joutumistaan väkivallan uhriksi seuraavan 12 kuukauden ai-
kana. Prosenttiosuudet kuvaavat niiden osuutta, jotka pitivät väkivallan uhriksi joutu-
mista melko tai erittäin todennäköisenä. Ei-aktiivisilla seuraajille, väkivaltatietoa vain 
perinteisestä uutismediasta saavilla ja sosiaalisen median käyttäjillä näin arvioivien 
osuus on kolmen ja viiden prosentin välillä. Sen sijaan 13 % vaihtoehtoisia tietoläh-
teitä rikostiedon lähteenä käyttävistä arvioi joutuvansa väkivallan kohteeksi tulevan 
vuoden aikana. Arvio, että on joutumassa väkivallan uhriksi tulevaisuudessa, on yh-
teydessä vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon lähteenä. 
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Kuvio 18 Erittäin tai melko todennäköistä joutua väkivallan uhriksi seuraavan 12 kuukauden 

aikana, % vastaajista rikostiedon käyttöprofiilin mukaan (KRT-2017, N=6 141). *= 
p<.05 

 
 

7.3 Väkivallan kehitystä koskevat käsitykset  

Tässä jaksossa tarkastelemme sitä, miten vastaajat arvelivat väkivallan kehittyneen 
toisaalta koko Suomessa, toisaalta omalla asuinalueellaan, viimeisten vuosien ai-
kana.  

Väkivaltakehitystä koskevien kansalaisarvioiden tutkiminen on eri asia kuin todel-
lisen väkivaltakehityksen tutkiminen. Todellisen rikollisuustilanteen kuvaaminen no-
jaa kriminologiseen tutkimukseen (Kivivuori & Niemi 2018), ei asian kysymiseen kan-
salaisilta. Esimerkiksi vakavimman väkivallan, henkirikollisuuden, määrä on laskenut 
maassamme 1990-luvulta alkaen (Lehti ym. 2018). Lievemmän fyysisen ja vamman 
aiheuttaneen väkivallan osalta kansalaisille suunnatut rikosuhritutkimukset viittaavat 
riskin pysyneen suhteellisen samalla tasolla viime vuosien aikana (Näsi ym. 2018). 
Ylipäätään monissa rikoslajeissa on kansainvälisestikin havaittu viime vuosikymmen-
ten aikana pikemminkin laskua kuin nousua; kriminologiassa puhutaan ns. crime 
drop -ilmiöstä (Kivivuori ym. 2018, 134–143). Kun siis kansalaisilta kysytään väkival-
lan kehityksestä, kyse on ensi sijassa mielikuvien ja yleisen yhteiskunnallisen huo-
lestuneisuuden tutkimisesta. Käsitykset väkivallan kehityksestä saattavat liittyä myös 
kulttuurisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat siihen, mitä ilmiöitä hahmotetaan väkival-
laksi (Kivivuori 2014). Toki kysymystapa vaikuttaa siihen, missä määrin todellinen 
rikollisuus vaikuttaa kansalaisten antamiin vastauksiin. On mahdollista, että omaa 
asuinaluetta koskevat arviot ovat realistisempia kuin koko maata koskevat arviot. Pai-
kallinen väkivaltakehitys voi poiketa kansallisesta. 

Tässä jaksossa esitetyt tiedot kuvaavat niiden vastaajien osuutta, jotka arvioivat 
väkivallan lisääntyneen jonkin verran tai paljon. Vastaajista 70 prosenttia arvioi väki-
vallan lisääntyneen Suomessa, mutta vain 16 prosenttia arvioi väkivallan lisäänty-
neen omalla asuinalueellaan.  
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Kuviossa 19 ihmisten käsityksiä väkivaltatilanteesta on vertailtu sosiodemogra-
fisten muuttujien mukaan. Taloudellisen toimeentulonsa hankalaksi kokeneet, fyysi-
sen väkivallan uhriksi edeltävän vuoden aikana joutuneet, naiset, vanhemmat ikäryh-
mät sekä alemman koulutuksen omaavat kokivat todennäköisemmin väkivallan li-
sääntyneen Suomessa ylipäätään.  

Väestöryhmien erot ovat samansuuntaisia myös koskien oman asuinalueen vä-
kivaltatilanteen hahmottamista, joskin huomattavasti harvempi kokee väkivallan li-
sääntyneen omalla asuinalueellaan. Naiset, 35–54-vuotiaiden ikäryhmä sekä alem-
man koulutuksen omaavat kokivat hieman todennäköisemmin väkivallan lisäänty-
neen heidän omalla asuinalueellaan. 
 

 
Kuvio 19 Niiden osuus, jotka kokivat että väkivalta lisääntynyt paljon tai jonkin verran Suo-

messa sekä vastaajan omalla asuinalueella, toimeentulon, uhrikokemuksen, kou-
lutuksen, iän ja sukupuolen osalta (%) (KRT-2017, N=6 141) *= p<0,05 

 
Kuviossa 20 tarkastellaan sitä, ovatko käsitykset väkivallan kehityksestä yhteydessä 
väkivaltatiedon vastaanottotapoihin. Kuviosta havaitaan jälleen, että koko maan vä-
kivaltakehitys nähdään paljon synkempänä kuin oman asuinalueen kehitys. Myös vä-
kivaltatiedon lähteillä on yhteys arvioihin. Ei-aktiiviset väkivaltatiedon käyttäjät arvioi-
vat kaikkein harvimmin (54 %), että väkivalta lisääntyy maassamme. Vaihtoehtoisten 
tietolähteiden käyttäjistä 86 % teki tällaisen arvion. Omaa asuinaluetta koskevissa 
arvioissa ryhmien väliset erot ovat samanlaiset. Molemmissa tarkasteluissa erottuu 
tietty ”lineaarisuus”: mitä kauempana on perinteisen uutismedian käytöstä, sitä syn-
kempi arvio väkivaltakehityksestä.  
 

64*

77

61*

65

70

77

77*

77

59

75*

70

77*

68

13*

18

12*

15

17

16

17*

17

13

24*

14

21*

13

0 20 40 60 80 100

Miehet

Naiset

15‐24

25‐34

35‐54

55‐74

Peruskoulu tai vähemmän

Toisen asteen tutkinto

Korkeakoulututkinto

Joutunut fyysisen väkivallan uhriksi viimeisen 12kk…

Joutunut fyysisen väkivallan uhriksi viimeisen 12kk…

Taloudellinen toimeentulo: Hankalaa

Taloudellinen toimeentulo: Helppoa

%

Väkivalta lisääntynyt paljon tai jonkin verran omalla asuinalueella

Väkivalta lisääntynyt paljon tai jonkin verran Suomessa



Matti Näsi, Maiju Tanskanen, Paula Haara, Esa Reunanen, Janne Kivivuori  Katsauksia 30/2018 

37 
 

  
Kuvio 20 Niiden osuus, jotka kokivat että väkivalta lisääntynyt paljon tai jonkin verran Suo-

messa sekä vastaajan omalla asuinalueella, % vastaajista rikostiedon käyttöpro-
fiilin mukaan (KRT-2017, N=6 141). *= p<.05 
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8 KOETUT UHAT 

Viime vuosien yhteiskunnallista kehitystä on leimannut toisaalta perinteisen rikolli-
suuden väheneminen, toisaalta uusien yhteiskunnallisten uhkien nousu sekä todelli-
sena rikoskäyttäytymisenä että yhteiskunnallisen keskustelun juonteena (Kivivuori 
ym. 2018). Edellisessä jaksossa tarkasteltiin vastaajien väkivaltapelkoja. Niiden li-
säksi tutkimuksessa tarkasteltiin väkivaltatiedon lähteiden yhteyttä erilaisten, osin uu-
dentyyppisten, uhkien kokemiseen. Tutkimuslomakkeessa esitettiin 13 eri yhteiskun-
nallista uhkaa (ks. Liite 1 ja tämän jakson kuviot). Kysymyksessä vastaajan huomio 
kohdennettiin siihen, kuinka suurena uhkana itselleen hän piti lueteltuja ilmiöitä. Seu-
raavassa tarkastellaan tuloksia sosiodemografisten taustojen ja median käytön mu-
kaan eritellen. Kuvioissa ja tekstissä esitetyt prosenttiluvut kuvaavat niiden osuutta, 
jotka pitivät tiettyä uhkaa erittäin tai melko suurena.  

Kaikkien kysyttyjen uhkien osalta havaitaan, että vastaajien selkeä enemmistö ei 
pitänyt niitä itselleen melko suurena tai suurena uhkana. Yleisin ilmiö, jota vastaajat 
pitivät itselleen erittäin suurena tai melko suurena uhkana, oli maahanmuutto. Näin 
koki vajaa viidennes (17 %) vastaajista (kuvio 21). Kolme seuraavaksi yleisintä uhkaa 
olivat terrorismi, turvapaikanhakijat, ja ääriliikkeet. Sen sijaan perinteisen väkivallan 
muodot, kuten ruumiillinen ja seksuaalinen väkivalta sekä henkirikos, koettiin harvim-
min suurena tai melko suurena uhkana. Silti henkirikoksen kokeminen itselle uhkana 
(kuvio 21) on valtavasti yleisempää kuin henkirikoksen uhriksi joutuminen. Tämä 
osoittaa, miten pelkokokemus ei aina ole suoraviivaisessa suhteessa tilastollisiin to-
dennäköisyyksiin. Tuloksiin voivat vaikuttaa ennen kyselyä Turussa tehdyt puukotuk-
set ja muut vastaavat esillä olleet tapahtumat. 

Laadullisen tutkimusosion ryhmähaastatteluissa maahanmuutto ja turvapaikan-
hakijat nousivat esiin asioina, jotka ovat lisänneet väkivallan tai vähintäänkin epäjär-
jestyksen uhkaa. Ryhmissä todettiin, että erityisesti porukoissa liikkuvat miespuoliset 
turvapaikanhakijat saattavat herättää epämukavan olon. Huolet liittyivät etenkin kes-
kenään erilaisten kulttuurien yhteentörmäykseen, naisten aseman mahdolliseen 
heikkenemiseen Suomessakin sekä asuinalueiden syvenevään eriytymiseen. Sen si-
jaan terrorismia haastateltavat eivät juurikaan kokeneet uhaksi itselleen. (Haara ym. 
2017, 43–45.) Haastattelut tehtiin ennen Turun puukotuksia, mikä saattaa osaltaan 
selittää vähäistä huolta. 
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Kuvio 21 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön suurena tai melko suurena uhkana itselleen, % 

vastaajista (KRT-2017, N=6 141) 
 
 

8.1 Koetut uhat ja sukupuoli 

Kuviossa 22 tarkastellaan koettuja yhteiskunnallisia uhkia sukupuolen mukaan. Esi-
tetyt tulokset kuvaavat vastausten Erittäin suurena tai Melko suurena yhteenlasket-
tua summaa. Miesten ja naisten välillä on eroja sekä uhkakokemusten yleisyyden 
tasolla, että koettujen uhkatyyppien osalta. Miehet kokivat maahanmuuton, turvapai-
kanhakijat ja uskonnollisen kiihkoilun merkitsevästi suuremmaksi uhaksi kuin naiset. 
Sen sijaan naiset painottivat terrorismin, sanallisen väkivallan, seksuaalisen väkival-
lan ja internetin vihapuheen uhkia miehiä yleisemmin. Vaikuttaa siltä, että miesten 
kokemat uhat linkittyvät tyypillisemmin maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin ja us-
konnolliseen kiihkoiluun, kun taas naisten kokemat uhat kohdistuvat enemmän konk-
reettisiin rikoksiin, kuten sanalliseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Naiset kokivat ter-
rorismin miehiä useammin uhaksi itselleen (edellä mainitussa, kyselykontekstiin 
mahdollisesti vaikuttaneessa Turun terroristisessa iskussa surmansa saaneet olivat 
naisia).   

Laadullisen tutkimusosion ryhmähaastatteluissa miehet puhuivat uhkakokemuk-
sista eri tavoin kuin naiset. Naiset kuvasivat julkisilla paikoilla läsnä olevaa väkivallan 
uhkaa ja olivat huolissaan esimerkiksi seksuaalisesta väkivallasta tai ryöstetyksi tu-
lemisesta. Miehet puolestaan totesivat, että he eivät osaa pelätä oikein mitään. 
(Haara ym. 2017, 34–37.) Osittain eroa voi selittää miesten erilainen tapa sanallistaa 
kokemuksiaan. Miehet eivät ehkä yhtä helposti asetu voimattoman uhrin rooliin vaan 
mieluummin tarkastelevat asioita etäännetysti ja yleisellä tasolla. Tähän viittaavat 
myös kyselyn tulokset, joissa miesten vastauksissa painottuvat yksittäisten väkival-
tarikosten sijaan yleisemmät yhteiskunnalliset ilmiöt, joiden voi ajatella välillisesti li-
säävän varsinaisten väkivaltarikosten uhkaa. 
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Kuvio 22 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön melko suurena tai erittäin suurena uhkana itsel-

leen, sukupuolen mukaan, % vastaajista (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
 
 

8.2 Koetut uhat ja ikäryhmät 

Kuviossa 23 tarkastellaan koettuja yhteiskunnallisia uhkia ikäryhmittäin. Esitetyt tulok-
set kuvaavat niiden osuutta, jotka pitivät uhkaa itselleen Erittäin suurena tai Melko suu-
rena. Tulosten perusteella havaitaan ikäryhmien välisiä eroja koettujen yhteiskunnal-
listen uhkien osalta. Tarkasteltaessa kahta yleisintä uhkaa, maahanmuuttoa ja turva-
paikakanhakijoita, havaitaan, että kaksi keskimmäistä ikäryhmää, 25–34-vuotiaat ja 
35–55-vuotiaat, kokivat nämä suurimmaksi uhaksi. Kolmanneksi yleisimmän uhan, ter-
rorismin, kokivat kaikkein suurimpana uhkana kaksi nuorinta ikäryhmää, eli alle 35-
vuotiaat vastaajat. Nämä kaksi nuorinta ikäryhmää kokivat myös sanallisen väkivallan 
selvästi suurempana uhkana kuin kaksi vanhempaa ikäryhmää. Järjestäytyneen rikol-
lisuuden osalta sen sijaan havaitaan, että vanhin, 55–74-vuotiaiden ikäryhmä koki sen 
selvästi todennäköisemmin yhteiskunnallisena uhkana kuin nuoremmat ikäryhmät. 
Seksuaalisen väkivallan osalta nuorin ikäryhmä, 15–24-vuotiaat, kokivat sen yleisem-
min uhkana kuin vanhemmat ikäryhmät. Ainoastaan internetin vihapuheen ja rasismin 
osalta ikäryhmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitsevät.   
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Ikäryhmittäiset erot järjestäytyneen rikollisuuden ja seksuaalirikosten osalta tuli-
vat näkyviin myös laadullisen tutkimusosion haastatteluissa. Erityisesti ikääntyvät ko-
kivat järjestäytyneen rikollisuuden ja siihen liitetyt moottoripyöräjengit uhkaaviksi. Tä-
mäkin on osoitus siitä, miten pelon tunteita voivat herättää asiat, jotka todellisuu-
dessa ovat itselle pieni riski. Nuoret naiset sen sijaan puhuivat haastatteluissa eten-
kin seksuaaliseen väkivaltaan liittyvästä väkivallan uhkasta. Kaikki he eivät kuiten-
kaan kokeneet esimerkiksi seksuaalissävytteistä huutelua tai seuraan lyöttäytymistä 
samalla tavalla väkivallan uhkaksi (Haara ym. 2017, 37, 42). Ihmiset saattavat rea-
goida samaan asiaan eri tavoin muun muassa siksi, että uhan kokeminen on yhtey-
dessä subjektiiviseen kokemushistoriaan (Nisbett & Ross 1980, 223–224). 

 
Kuvio 23 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön melko suurena tai erittäin suurena uhkana itsel-

leen, ikäryhmien mukaan, % vastaajista (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
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8.3 Koetut uhat ja koulutustausta 

Kuviossa 24 tarkastellaan koettuja yhteiskunnallisia uhkia koulutustaustan mukaan. 
Esitetyt tulokset kuvaavat niiden vastaajien osuutta, jotka pitivät kyseistä uhkaa 
omalla kohdallaan Erittäin suurena tai Melko suurena. Koulutustaustan osalta sel-
keimmät erot havaittiin maahanmuuton, järjestäytyneen rikollisuuden, turvapaikan-
hakijoiden, ympäristöuhkien, sanallisen väkivallan ja henkirikosten osalta. Toisen as-
teen koulutuksen ja peruskoulututkinnon omaavat kokivat maahanmuuton, turvapai-
kanhakijat, ja järjestäytyneen rikollisuuden todennäköisempänä uhkana kuin korkea-
koulutetut.  

Ylipäätään korkeakoulutetut näyttäytyvät ryhmänä, joka kokee muita harvemmin 
uhkien – eritoten maahanmuuton ja järjestäytyneen rikollisuuden – kohdistuvan it-
seensä. Poikkeuksensa ovat ympäristöuhat ja katastrofit, joiden he kokivat muodos-
tavan itselleen uhan useammin kuin muiden koulutusryhmien edustajat. Korkeakou-
lutetut ja toisen asteen tutkinnon omaavat kokivat sanallisen väkivallan todennäköi-
semmin uhkana kuin peruskoulun tutkinnon omaavat. Peruskoulututkinnon omaavat 
kokivat sen sijaan henkirikokset selvästi yleisemmin uhkana kuin enemmän koulute-
tut vastaajat. Terrorismin, ääriliikkeiden, rasismin ja internetin vihapuheen osalta erot 
eivät olleet koulutustasojen välillä tilastollisesti merkitsevät.  

 
Kuvio 24 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön melko suurena tai erittäin suurena uhkana itsel-

leen, koulutuksen mukaan, % vastaajista (KRT-2017, N=6 141). *= p<0,05 
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8.4 Koetut uhat ja toimeentulo 

Kuviossa 25 tarkastellaan koettuja yhteiskunnallisia uhkia vastaajien koetun talou-
dellisen tilanteen mukaan. Esitetyt tulokset kuvaavat niiden osuutta, jotka arvioivat 
kyseisen uhan itselleen Erittäin suureksi tai Melko suureksi. Vastaajat, jotka kokivat 
taloudellisen toimeentulonsa hankalaksi, kokivat systemaattisesti kaikki kyselyssä 
esitetyt ilmiöt selvästi todennäköisemmin uhaksi itselleen kuin toimeentulonsa hel-
poksi kokevat vastaajat. Toimeentulon vaikeuksien ja koettujen uhkien välinen vahva 
yhteys tuo mieleen mahdollisuuden, että uhkien kokeminen heijastaa niin kutsuttua 
ilmaisevaa pelkoa (expressive fear), joka ammentaa juurensa henkilön oman elämän 
taloudellisista ja sosiaalisista epävarmuustekijäistä. Joskus on puhuttu myös sijais-
pelosta, jossa taloudellinen huono-osaisuus kanavoituu ulkoisten uhkien kokemi-
seen, kuten rikoksen pelkoon (Smolej & Kivivuori 2006). Toisaalta väkivallan osalta 
ero voi heijastaa myös eroja väkivallan uhriksi joutumisen riskissä.  

 
Kuvio 25 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön melko suurena tai erittäin suurena uhkana itsel-

leen, toimeentulon mukaan, % vastaajista (KRT-2017, N=6 141). *= p<0,05 
 
 

8.5 Koetut uhat ja aiemmat uhrikokemukset 

Kuviossa 26 tarkastellaan fyysisen väkivallan uhrikokemusten yhteyttä erilaisten yh-
teiskunnallisten pelkojen kokemiseen. Esitetyt tulokset kuvaavat niiden osuutta, jotka 
kokivat ilmiön itselleen erittäin tai melko suurena uhkana.  
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Aikaisemmalla uhrikokemuksella on yhteys yhteiskunnallisten pelkojen kokemi-
seen. Vastaajat, jotka olivat joutuneet fyysisen väkivallan uhriksi kuluneen vuoden 
aikana, kokivat systemaattisesti kaikki kyselyssä esitetyt uhat selvästi suurempana 
uhkana itselleen kuin vastaajat, jotka eivät olleet joutuneet fyysisen väkivallan uhriksi 
kuluneen vuoden aikana. Fyysisen väkivallan uhrit kokivat sanallisen väkivallan, 
maahanmuuton ja turvapaikanhakijat todennäköisimmiksi uhiksi. Sen sijaan he koki-
vat rasismin, seksuaalisen väkivallan, internetin vihapuheen ja henkirikokset vähiten 
uhkana. Onkin mielenkiintoinen havainto, että väkivallan uhrien keskuudessa sanal-
linen väkivalta nousee hyvin merkittäväksi koetuksi uhaksi.  
 

 
Kuvio 26 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön uhkana itselleen, uhrikokemuksen mukaan, % 

vastaajista (KRT-2017, N=6 141). * = p<0,05 
 
 

8.6 Koetut uhat ja medialähteiden käyttö 

Kuviossa 27 tarkastellaan väkivaltatiedon lähteiden yhteyttä uusien yhteiskunnallis-
ten uhkien kokemiseen. Tiedot kuvaavat niiden vastaajien osuutta, jotka kokivat ky-
seisen uhan itselleen erittäin tai melko suurena.  

Päätulos on, että kaikkien kysyttyjen uhkakuvien kokeminen uhkana itselle oli ylei-
sintä vaihtoehtoehtoisista tietolähteistä väkivaltatietoa saavilla. Lisäksi uhkien henkilö-
kohtainen kokeminen oli keskimääräistä yleisempää sosiaalisista medioista väkivalta-
tietoa saavilla. Esimerkiksi maahanmuuton koki itselleen uhkana 49 % vaihtoehtoisista 
tietolähteistä väkivaltatietoa saavista, kun vastaava osuus oli 21 % sosiaalisista medi-
oista väkivaltatietoa saavilla ja 16 % perinteisestä uutismediasta väkivaltatietoa saa-
villa (kuvio 27). Vaihtoehtoisista tietolähteistä väkivaltatietoa saavien kolme eniten ko-
ettua uhkaa olivat maahanmuutto, turvapaikanhakijat ja terrorismi. Myös ääriliikkeet ja 
uskonnollinen kiihkoilu koettiin tässä ryhmässä yleiseksi uhaksi itselle.  
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Kuvio 27 Niiden osuus, jotka kokivat ilmiön suurena tai melko suurena uhkana itselleen, % vastaajista rikostiedon käyttöprofiilin mukaan (KRT-2017, 

N=6 141). *= p<.05 
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Ilmiöiden kokeminen henkilökohtaisena uhkana oli yhteydessä erityisesti vaihtoeh-
toisten tietolähteiden, mutta myös sosiaalisen median käyttöön väkivaltatiedon läh-
teenä. Nämä tulokset eivät kuvaa sitä, johtaako uhkien kokeminen hakeutumiseen 
tietynlaisten medioiden äärelle, vai lisääkö näiden medioiden tarjoama väkivaltatieto 
uhkien kokemista; tai vaikuttavatko molemmat mekanismit samaan aikaan. Sikäli 
kuin tietolähteet vaikuttavat, vaikutus voi olla erityisen merkittävää, jos omakohtaiset 
kokemukset tai tietopohja asiasta ovat vähäiset (Dowler 2003, 110; Mustonen 2009, 
139). Omat sosiaaliset verkostot vaikuttavat siihen, miten yksilö tulkitsee väkivalta-
tietoa. Mahdollisuus jakaa, kommentoida ja tuottaa mediasisältöjä ovat entisestään 
vahvistaneet sosiaalisten verkostojen merkitystä siinä, miten erilaisten sisältöjen 
merkitystä, kiinnostavuutta ja informatiivisuutta arvioidaan (Webster 2014, 13). Me-
diasisältöjen ja tietolähteiden kommentointi sosiaalisessa mediassa ja kasvokkain 
sekä vaihtoehtoiset tulkinnat voivat joko vahvistaa ja liioitella median välittämiä uh-
kakuvauksia tai tyynnytellä huolta ja asettaa sitä mittasuhteisiinsa (Haara ym. 2017, 
88–89). On mahdollista, että vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttäjien tapa kommen-
toida ja jakaa väkivaltarikoksia koskevia uutisia sosiaalisissa verkostoissaan on vah-
vistanut heidän käsityksiään lueteltujen ilmiöiden uhkaavuudesta. 
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9 YHTEENVETO 

Mediakentän murros ja mediayleisöjen pirstaloituminen ovat viime vuosien suuria yh-
teiskunnallisia muutoksia (Haara ym. 2018). Perinteisen median rinnalle nousseet 
sosiaalinen media ja vaihtoehtoiset tietolähteet ovat informaation sähköistymisen 
myötä edesauttaneet tietolähteiden monipuolistumista, mutta samalla ne ovat pirsta-
loineet median kulutusta ja mahdollistaneet eräänlaisten sosiaalisten ”kuplien” muo-
dostumista. Näiden kuplien sisällä kohtaavat samanhenkiset ihmiset ja tieto, joka tu-
kee jo valmiiksi samanmielisten ajatusmaailmaa. Ongelmana saattaakin olla kuplien 
polarisoiva vaikutus, jos ne vaikeuttavat erilaisten näkemysten kohtaamista ja moni-
äänistä julkista keskustelua. Informaatiotulva ja median käytön pirstaloituminen ovat 
nostaneet ajankohtaiseksi kysymyksen tiedon roolista ja siitä, kuka tietoa tarjoaa, 
mikä on luotettavaa, oikeaa tietoa ja mikä taas väärää tai jopa valheellista uutisointia.  

Mediakentän voimakas muutos on muodostanut kontekstin myös sille, miten uu-
sia uhkakuvia ja väkivallan kehitystä hahmotetaan. Missä määrin medioiden muut-
tuva käyttö liittyy väkivallan kokemisen ja havainnoimisen tapoihin? Tässä katsauk-
sessa esitetyt kuvailevat ensitulokset Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet -
hankkeesta antavat suuntaa tuleville tarkemmille analyyseille, joita tullaan julkaise-
maan vertaisarvoiduissa tiedejulkaisuissa.  

On tärkeää huomata, että raportissa esitettyjen tulosten havaitut yhteydet eivät 
välttämättä perustu ilmiöiden välisiin kausaalisuhteisiin. Esimerkiksi median käyttö-
tavan ja eräiden yhteiskunnallisten uhkien kokemisen yhteys ei tarkoita, että median 
käyttötyyli välttämättä aiheuttaisi uhan kokemista. Yhtä hyvin kausaalisuhde voi olla 
käänteinen niin, että uusia uhkia pelkäävät hakeutuvat tietynlaisten medioiden ää-
relle ja tietynlaisten mediasisältöjen pariin. Kyse voi olla myös siitä, että jokin kolmas 
tekijä aiheuttaa kyseisten muuttujien välisen korrelaation. Esimerkiksi yksilön persoo-
nallisuuden piirteet saattavat johtaa siihen, että hän kokee yhteiskunnalliset ongelmat 
itseensä kohdistuvina uhkina ja toisaalta hakeutuu väkivaltatiedon ja median rikos-
uutisoinnin pariin tai tietynlaisen uutisoinnin lähteille.  

Seuraavassa esitämme tiiviisti tämän kuvailevan ensiraportin eräitä keskeisiä tu-
loksia.  
 
Väkivaltatiedon lähteet. Mistä lähteistä suomalaiset saavat väkivaltarikollisuutta 
koskevat tietonsa? Useimmille niin kutsutut perinteiset uutismediat muodostavat 
edelleen tärkeimmän tietolähteen. Mediamaiseman murros näkyykin erityisesti siinä, 
että nuoremmat ikäryhmät suosivat perinteisten medialähteiden sähköisiä alustoja, 
kun taas kaikkein vanhin ikäryhmä seuraa aktiivisimmin televisio- ja printtimediaa. 
Noin viidennes kaikista vastaajista ilmoitti saavansa paljon tai melko paljon väkival-
tatietoa Facebookista tai Twitteristä, ja nuoremmissa ikäryhmissä vastaava osuus oli 
30–33 %. Sen sijaan niin kutsuttujen vaihtoehtoisten tietolähteiden (MV-lehti, Hom-
maforum) käyttö oli vastaajien keskuudessa suhteellisen harvinaista. Väkivallan tie-
tolähteissä oli havaittavissa eroja vastaajien sosiodemografisten taustojen mukaan. 
Sosiaalisen median rooli (eritoten Facebook ja Twitter) rikostiedon lähteenä nousi 
esiin varsinkin nuorempien ikäryhmien keskuudessa.  
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Kiinnostus väkivaltauutisista ja -tiedoista. Tarkastelimme myös sitä, missä mää-
rin vastaajat olivat kiinnostuneita väkivaltauutisista.6 Tulosten mukaan taloudellisen 
toimeentulonsa vaikeaksi kokevat, vähemmän koulutetut, naiset ja nuorimmat ikä-
ryhmät olivat kaikkein kiinnostuneimpia vakivaltarikoksia koskevista tiedoista. Mie-
lenkiintoista oli, että näillä samoilla ryhmillä luottamus perinteistä uutismediaa koh-
taan oli keskimääräistä vähäisempää  
 
Luottamus medioiden antaman väkivaltakuvan totuudellisuuteen. Mediaan koh-
distuvaa luottamusta tutkittiin tässä hankkeessa kysymyksin, jotka luotasivat luotta-
musta/epäluottamusta perinteiseen uutismediaan, sosiaaliseen mediaan ja niin kut-
suttuihin vaihtoehtoisiin tietolähteisiin. Asenneväittämissä esitettiin näkemyksiä eri 
medioiden totuudellisuudesta sekä siitä, että media suojelee tiettyjä väkivaltaa teke-
viä ryhmiä. Tarkasteluissa havaittiin, että miehet ja nuoret olivat naisia ja muita ikä-
ryhmiä epäilevämpiä suhteessaan perinteiseen uutismediaan. Matala koulutustaso 
liittyi niin ikään siihen, että perinteisen median arveltiin ”suojelevan” joitakin ryhmiä 
tai ”vähättelevän” väkivaltarikollisuuden määrää. Ilmiö näkyi käänteisesti siten, että 
matalasti koulutettujen ryhmässä oli yleisempää arvioida vaihtoehtoisten tietolähtei-
den tarjoavan totuudenmukaista kuvaa väkivallasta. Taloudellisen toimeentulon suh-
teen tilanne oli samankaltainen. Toimeentulon ongelmista kärsivät vastaajat luottivat 
muita vähemmän perinteisen uutismedian kykyyn tai haluun kertoa totuus väkival-
lasta, ja toisaalta he pitivät muita useammin vaihtoehtoisia tietolähteitä totuudenmu-
kaisina. Näiltä osin tulokset ovat melko lailla linjassa sen kanssa, mitä on havaittu 
väestöryhmien luottamuksesta muihin instituutioihin kuten oikeuslaitokseen: alhai-
nen koulutus ja toimeentulon vaikeudet kulkevat käsi kädessä epäluottamuksen 
kanssa (Kouvo 2011; Clark & Eisenstein 2013; Kivivuori ym. 2016). 

Luottamus eri medioiden kykyyn kertoa totuus väkivallasta oli yhteydessä myös 
median käyttöpainotuksiin. Tämä tulos ei toki ole yllättävä. Henkilöt, jotka käyttävät 
paljon vaihtoehtoisia tietolähteitä, arvioivat muita käyttäjäprofiileja yleisemmin niiden 
kertovan totuuden väkivallasta. Mutta sama näyttäisi pätevän myös sosiaaliseen me-
diaan rikostiedon lähteenä: senkin käyttäjistä huomattava osa suhtautuu epäluotta-
vaisesti perinteiseen uutismediaan. Aiemmissa tutkimuksissa havaittu yhteys sosiaa-
lisen huono-osaisuuden ja yleisen epäluottamuksen väillä pätee myös väkivaltatie-
don lähteisiin luottamiseen.  

Kyselytutkimuksen tulos vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttäjien melko suuresta 
luottamuksesta sen totuudellisuuteen ei kuitenkaan tuo esiin vaihtoehtoehtoisten tie-
tolähteiden lukutapojen kompleksisuutta. Noppari ja Hiltunen havaitsivat MV-lehden 
lukijoille ja tekijöille tekemiensä haastattelujen pohjalta, että sivuston seuraamisen 
taustalla on erilaisia motiiveja eivätkä kaikki ota sisältöä vakavasti. Osa seuraa si-
vustoa silkasta uteliaisuudesta, osaa taas kiinnostaa ”poliittinen ääriajattelu”, provo-
katiivinen tyyli tai perinteisen median haastaminen. (Noppari & Hiltunen 2018.) Myös 
oman tutkimuksemme laadullisessa osassa kävi ilmi, että vaihtoehtoisten tietolähtei-
den käyttäjätkin voivat suhtautua näiden medioiden sisältöihin suurelta osin hyvin 
varauksellisesti ja epäillen. Silti he uskoivat löytävänsä sieltä vaihtoehtoisia näkökul-
mia tai tietoa, joka ei ainakaan vielä ole uutismedian agendalla (Haara ym. 2017, 64). 
Laadulliseen tutkimukseen osallistuneille vaihtoehtoiset tietolähteet olivat varsinaista 

                                                            
6 Tämän kysymyksen varsinaisena tarkoituksena tutkimushankkeessa on kontrolloida epä-
suorasti valikoitumisefektejä jatkossa tehtävissä monimuuttuja-analyyseissa. Tässä ensikat-
sauksessa raportoimme siihen perustuvia kuvailevia tietoja. 
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uutismediaa täydentäviä tietolähteitä. Niitä kriittisesti lukemalla pyrittiin täydentä-
mään valtamedian antamaa kuvaa. Tämä sopii hyvin yhteen sen kyselytuloksen 
kanssa, että vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttäjät seuraavat yleensä myös perin-
teistä journalistista mediaa. 

Nykyisessä mediaympäristössä tiedon lähteet ja tavat päätyä tiedon lähteille ovat 
moninaistuneet. Informaation ylitarjonta voi olla omiaan horjuttamaan uskoa objektii-
visiin esityksiin pyrkiviin tahoihin, kuten journalismiin. Usko siihen, että uutismedian 
välittämä tieto on tarkkaa, oikeudenmukaista ja relevanttia laskee samalla kun eri-
laisten vaihtoehtoisten selitysmallien suosio nousee (Andrejevic 2013). Journalismiin 
kohdistuva epäluottamus voi olla yksi syy hakeutua verkossa liikkuvan vaihtoehtoi-
sen tiedon ja julkaisujen pariin.  
 
Koetut uhat. Tutkimuksessa tarkasteltuihin uusiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin päti, 
että enemmistö vastaajista ei pitänyt niitä itselleen ongelmina. Maahanmuutto 
(17 %), terrorismi (15 %) ja turvapaikanhakijat (15 %) koettiin yleisimmin itseä kos-
kettaviksi yhteiskunnallisisiksi uhiksi. Tulokset heijastelevat todennäköisesti kansain-
välistä pakolaiskriisiä mutta myös länsimaissa viime vuosina kohdattuja useita terrori-
iskuja. Erityisesti miehet, nuoremmat vastaajat, vähemmän koulutetut, taloudellisen 
tilanteensa vaikeaksi kokevat ja fyysisen väkivallan uhriksi joutuneet kokivat kyse-
lyssä kuvatut ilmiöt itseensä kohdistuviksi uhiksi.  

Medioiden käytön osalta havaittiin, että vaihtoehtoisia tietolähteitä seuraavat piti-
vät muita useammin yhteiskunnallisia ongelmia itseensä kohdistuvina uhkina. Myös 
sosiaalisista medioista väkivaltatietoa ammentavat olivat alttiimpia näkemään it-
seensä kohdistuvia uhkia kuin perinteistä uutismediaa käyttävät.  

Yhteiskunnallisia väkivaltauhkia koskevat tulokset ovat samansuuntaiset kuin 
mediaan kohdistuvaa luottamusta koskevat. Sosiaalinen huono-osaisuus yhdistyy 
medioiden epäilyyn ja käsitykseen, että yhteiskunnalliset ilmiöt ja ongelmat muodos-
tavat vastaajaan itseensä kohdistuvan uhan. 

 
Koettu väkivallan pelko. Tulosten perusteella vaihtoehtoisia tietolähteitä ja sosiaa-
lista mediaa rikostiedon lähteenä käyttäneet olivat pelänneet todennäköisemmin uh-
riksi joutumista kuluneen vuoden aikana. Näin ollen kyseisiin uusiin medioihin ulot-
tuva median käyttö on yhteydessä koettuun rikospelkoon. Tosin tässä tehdyn kuvai-
levan analyysin perusteella ei voi sanoa, lisääkö uusien medioiden käyttö rikospel-
koja, johtavatko rikospelot uusien medioiden seuraamiseen vai johtuuko näiden väli-
nen yhteys jostakin kolmannesta tekijästä kuten vaikkapa yksilön sosiaalisesta ase-
masta. Näitä kysymyksiä tarkastellaan erillisissä tutkimusartikkeleissa.  

Ei ole erityisen yllättävää, että nuorimmat ikäryhmät kokivat todennäköisemmin 
katuväkivallan pelkoa, sillä he liikkuvat myös todennäköisemmin ulkona esimerkiksi 
viikonloppuiltoina. Naisten rikospelot ovat perinteisesti olleet miehiä suuremmat, li-
säksi aiemmat uhrikokemukset ymmärrettävästi lisäävät todennäköisyyttä kokea uh-
kaa. Taloudellisen tilanteensa vaikeaksi kokeneet vastaajat pelkäsivät keskimää-
räistä todennäköisemmin joutuvansa väkivallan uhriksi kodin ulkopuolella. Korkea-
koulutetut pelkäsivät katuväkivaltaa todennäköisemmin kuin vähemmän koulutetut 
vastaajat. Kenties tämä heijastelee sitä, että korkeakoulutetut liikkuvat aktiivisemmin 
eri tapahtumissa ja illanvietoissa kuin alemmin koulutetut vastaajat. Toisaalta tähän 
voi vaikuttaa myös se, että korkeammin koulutetut asuvat todennäköisemmin isoissa 
kaupungeissa, joissa mahdollisia uhkia on enemmän.      
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Käsitykset väkivallan kehityksestä. Tutkimme myös, miten vastaajat kokivat väki-
vallan määrän kehittyneen toisaalta Suomessa yleisemmin, toisaalta vastaajien 
omalla asuinalueella viimeisten vuosien aikana.  

Yleisen väkivaltatrendin hahmottamisessa oli sosiodemografisia eroja. Naiset ko-
kivat miehiä yleisemmin väkivallan lisääntyneen. Lisäksi vanhemmat ikäryhmät, vä-
hemmän koulutetut, taloudellisen tilanteensa vaikeaksi kokevat ja väkivallan uhriksi 
joutuneet kokivat todennäköisemmin väkivallan lisääntyneen, sekä Suomessa yli-
päätään, mutta myös heidän omalla asuinalueellaan. Lisäksi vaihtoehtoisia tietoläh-
teitä ja sosiaalista mediaa käyttävät vastaajat kokivat pelkästään perinteistä mediaa 
käyttäviä todennäköisemmin väkivallan lisääntyneen sekä Suomessa että vastaajan 
omalla asuinalueella. 

Väkivallan kokemusta luonnehtii paradoksi: suuri enemmistö arvioi väkivallan li-
sääntyneen Suomessa, mutta verraten harva katsoo väkivallan lisääntyneen omalla 
asuinalueella. Havainto on ”paradoksi”, jos kysymysten ja niihin annettujen vastaus-
ten ajatellaan mittaavan tai heijastelevan reaalista väkivaltakehitystä. Kyse lienee 
kuitenkin siitä, että koko Suomen väkivaltakehitystä kuvaava käsitys ilmentää niin 
kutsuttua ilmaisevaa huolta, joka ei nouse omista uhrikokemuksista tai reaalihavain-
noista, vaan yleisimmistä ja epämääräisistä yhteiskunnallista kehitystä ja asemaa 
koskevista jännitteistä ja peloista. On toki myös mahdollista, että ajatus koko maan 
väkivaltatilanteen noususta heijastaa yksittäisiä törkeitä väkivallantekoja, kuten Tu-
run puukotustapausta elokuussa 2017. Kuitenkin vastaava paradoksi on havaittu 
aiemmissakin Kansallisen rikosuhritutkimuksen mittauksissa, joten yksittäiset teot 
tuskin selittävät sitä.  

 Vaikka käsillä oleva tutkimus osoittaa monia merkittäviä yhteyksiä väkivaltatie-
don erilaisten lähteiden ja väkivallan kokemuksen välillä, se samalla painottaa myös 
muita merkittäviä tekijöitä. Esimerkiksi itse koetut rikokset, toimeentulon vaikeudet ja 
koulutustaso ovat yhteydessä väkivallan kokemuksen moniin ulottuvuuksiin, kuten 
pelkoihin ja käsityksiin väkivaltatrendistä. Väkivallan kokemus ei ole medioiden ja tie-
tolähteiden muovaamaa, vaan siihen vaikuttavat myös muut yhteiskunnalliset tekijät 
(ks. myös Garland 2000). Epäluottamus perinteisen uutismedian antamaan kuvaan 
väkivallasta voi silti heikentää perinteisen uutismedian merkitystä väkivaltakäsitysten 
muotoutumisessa, ja väkivaltakäsitykset voivat alkaa elää omaa elämäänsä verkon 
heimoutuvissa osa- ja alakulttuureissa. Toistaiseksi kuitenkin vakiintuneen uutisme-
dian asema väkivaltatiedon lähteenä ja väkivaltakäsitysten perustana näyttää vah-
valta. 
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Liite 1 Kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT‐2017) lomake 

 

 

   

























 

Liite 2 Raportissa käytettyjen muuttujien suorat jakaumat 

 
Liitetaulukoissa esitetyt absoluutti‐ ja prosenttiluvut on laskettu aineistosta ilman painokertoi‐
mia, ja ne saattavat siten hieman erota raportissa esitetyistä luvuista, jotka perustuvat painotet‐
tuun aineistoon. 
 
 
 
Liitetaulukko 1 Vastaajien sukupuoli, ikä ja korkein suoritettu koulutus 

      N  % 

Miehet     2752  45 

Naiset     3344  55 

           

15–24     578  10 

25–34     747  12 

35–55     1864  31 

55–75     2874  47 

           

Peruskoulu tai vähemmän     982  16 

Toisen asteen tutkinto     3080  51 

Korkeakoulututkinto     2028  33 

 

 
 
Liitetaulukko 2  Vastaajien uhrikokemukset, tietolähteiden käyttö, ja taloudellinen toimeentulo; 

raportointia varten muodostettuja taustamuuttujia 

      N  % 

Joutunut fyysisen väkivallan uhriksi viimeisen 12kk aikana: Kyllä     766  13 

Joutunut fyysisen väkivallan uhriksi viimeisen 12kk aikana: Ei     5316  87 

           

Mediaprofiili: Ei aktiivinen seuraaja     782  13 

Mediaprofiili: Vain perinteinen media     4109  67 

Mediaprofiili: Sosiaalinen media (+perinteinen media)     1076  18 

Mediaprofiili: Vaihtoehtoiset tietolähteet (+ sosiaalinen media + perinteinen media)  174  3 

           

Taloudellinen toimeentulo: Hankalaa     1887  31 

Taloudellinen toimeentulo: Helppoa     4145  69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liitetaulukko 3  Tietolähteiden käyttö; Missä määrin saatte tietoa Suomessa tapahtuneesta vä‐
kivaltarikollisuudesta seuraavista lähteistä? 

      En  
lainkaan  

Melko  
vähän 

Jonkin  
verran 

Melko  
paljon 

Paljon 

Televisio‐ ja radiouutiset  N  120  437  1399  2273  1831 
   %  2  7  23  38  30 

Television dokumentti‐ ja   N  325  929  2046  1872  839 

 ajankohtaisohjelmat  %  5  15  34  31  14 

Todellisuuspohjaiset TV‐ohjelmat  N  1095  1281  1694  1285  644 

   %  18  21  28  21  11 

Sanomalehdet, printti  N  504  900  1521  1888  1178 

   %  8  15  25  32  20 

Sanomalehdet, verkko/mobiili  N  611  692  1387  1901  1349 
   %  10  12  23  32  23 

Iltapäivälehdet, printti  N  1445  1469  1198  1110  725 

   %  24  25  20  19  12 

Iltapäivälehdet, verkko/mobiili  N  936  842  1199  1589  1360 
   %  16  14  20  27  23 

YLE:n, MTV:n ja muiden vastaavien   N  1074  1165  1627  1320  734 
 verkkosivut  %  18  20  27  22  12 

Alibi (aikakausilehti)  N  5210  269  170  113  143 
   %  88  5  3  2  2 

Murha.info  N  5258  258  190  89  112 
   %  89  4  3  2  2 

Hommaforum  N  5571  145  98  42  27 
   %  95  2  2  1  0 

Suomi24.fi, Vauva.fi tai Kaksplus.fi  N  5097  523  211  58  19 
   %  86  9  4  1  0 

MV‐lehti  N  5301  283  158  77  66 
   %  90  5  3  1  1 

Facebook tai Twitter  N  2829  969  1166  676  284 
   %  48  16  20  11  5 

Pikaviestipalvelut kuten WhatsApp tai    N  3966  1054  565  228  95 
 Facebook Messenger  %  67  18  10  4  2 

Muut keskustelut ja sisältö sosiaalisessa   N  2990  1442  987  372  111 
 mediassa  %  51  24  17  6  2 

Keskustelut kasvokkain ystävien ja   N  500  1923  2470  859  226 
 tuttavien kanssa  %  8  32  41  14  4 

Tutkimusjulkaisut  N  2970  1710  928  249  46 
   %  50  29  16  4  1 

Viranomaistiedotteet  N  1763  2054  1529  469  133 
   %  30  35  26  8  2 

Muut tietolähteet  N  3442  1369  667  120  52 
   %  61  24  12  2  1 

 

 

 

Liitetaulukko 4  Vastaajien kiinnostus väkivaltauutisoinnista; Kuinka kiinnostunut olette väki‐
valtarikoksia koskevista uutisista ja tiedoista? 

      En lainkaan   Melko vähän  Jonkin verran  Melko paljon  Paljon 

Kiinnostus väkivaltauutisoinnista  N  269  1674  2780  1058  259 

   %  4  28  46  18  4 

 

 

 



 

Liitetaulukko 5  Vastaajien luottamus mediaan. Kuinka samaa mieltä olette seuraavien väittä‐
mien kanssa? 

     

Täysin 
eri 

mieltä 

Eri 
mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Perinteiset mediat, kuten YLE, Helsingin Sanomat,  
 MTV,  sekä maakunta‐ ja paikallislehdet, vähättele‐
vät väkivaltarikollisuuden määrää 

N  640  2207  2067  861  196 

%  11  37  35  14  3 

Perinteinen media suojelee tiettyjä väkivaltaa   N  654  1735  1795  1266  516 

 tekeviä ryhmiä  %  11  29  30  21  9 

Uudet itsenäiset verkon tietolähteet, kuten MV‐
lehti, Murha.info ja Hommaforum antavat todelli‐
sen kuvan väkivaltarikollisuudesta  

N  1422  857  3129  308  96 

%  24  15  54  5  2 

Sosiaalisen median keskustelut antavat todellisen   N  1369  1842  2053  570  75 

 kuvan  väkivaltarikollisuudesta  %  23  31  35  10  1 

 

 

 

Liitetaulukko 6  Koetut yhteiskunnalliset uhat; Kuinka suurena uhkana pidätte itsellenne seuraa‐
via asioita? 

      En lainkaan  Melko pienenä  Jonkin asteisena  Melko suurena  Erittäin suurena 

Ympäristöuhat ja   N  854  2461  1938  623  149 
 katastrofit  %  14  41  32  10  2 

Terrorismi  N  779  2420  1929  639  273 
   %  13  40  32  11  5 

Maahanmuutto  N  1441  2136  1403  682  375 

   %  24  35  23  11  6 

Henkirikos  N  2418  2771  592  161  99 
   %  40  46  10  3  2 

Seksuaalinen   N  3323  2042  446  138  97 
väkivalta  %  55  34  7  2  2 

Muu ruumiillinen   N  2049  3067  674  169  81 
väkivalta  %  34  51  11  3  1 

Sanallinen   N  1362  2660  1424  439  160 
väkivalta  %  23  44  24  7  3 

Uskonnollinen   N  2980  1944  659  285  173 
kiihkoilu  %  49  32  11  5  3 

Turvapaikan‐  N  1827  2184  1139  509  384 
hakijat  %  30  36  19  8  6 

Internetin   N  2930  1900  767  305  115 
vihapuhe  %  49  32  13  5  2 

Rasismi  N  3304  1631  686  283  126 
   %  55  27  11  5  2 

Ääriliikkeet  N  2080  2040  1077  550  291 
   %  34  34  18  9  5 

Järjestäytynyt   N  1865  2263  1162  480  266 

rikollisuus  %  31  37  19  8  4 

 

 



 

Liitetaulukko 7  Vastaajien kokemukset väkivallan lisääntymisestä Suomessa ja vastaajan omalla 
asuinalueella 

     

Lisäänty‐
nyt pal‐
jon 

Lisääntynyt 
jonkin ver‐

ran 

Pysynyt 
ennal‐
laan 

Vähentynyt 
jonkin ver‐

ran 

Vähentynyt 
paljon 

En 
osaa 
sanoa 

Onko väkivalta   N  1235  3187  938  265  36  401 
 Suomessa mielestänne  
viime vuosina 

%  20  53  15  4  1  7 

Onko väkivalta omalla   N  95  896  3269  311  76  1406 
 asuinalueellanne  
mielestänne viime vuosina 

%  2  15  54  5  1  23 

 

 

 

Liitetaulukko 8  Vastaajien kokema väkivallan uhka seuraavan 12 kk aikana 

     

Erittäin 
toden‐
näköi‐
senä 

Melko 
toden‐
näköi‐
senä 

En todennäköi‐
senä enkä epä‐
todennäköisenä 

Melko 
epäto‐

dennäköi‐
senä 

Erittäin 
epäto‐
dennä‐
köisenä 

En 
osaa 
sa‐
noa 

Kuinka todennäköisenä pi‐
dätte, että joudutte väkivallan 
uhriksi seuraavan 12 kuukau‐
den aikana?  

N  87  161  829  1745  2735  503 

%  1  3  14  29  45  8 

 

 

 

Liitetaulukko 9  Vastaajien rikospelot 
      En 

ol‐
len‐
kaan 

Kerran 
pari 
vuo‐
dessa 

3–6 
kertaa 
vuo‐
dessa 

7–10 
kertaa 
vuo‐
dessa 

Noin ker‐
ran kuu‐
kaudessa 
tai useam‐

min 

En liiku iltaisin kodin 
ulkopuolella/En ole 
työelämässä/Minulla 

ei ole perhettä 

Oletteko viimeisen 12 kuukau‐
den aikana pelännyt joutu‐
vanne väkivallan kohteeksi liik‐
kuessanne iltaisin kodin ulko‐
puolella?  

N  3729  1243  260  112  218  496 

%  62  21  4  2  4  8 

Oletteko viimeisen 12 kuukau‐
den aikana pelännyt joutu‐
vanne väkivallan kohteeksi 
työssänne tai työtehtävis‐
sänne?  

N  4047  582  133  57  117  1138 

%  67  10  2  1  2  19 

Oletteko viimeisen 12 kuukau‐
den aikana pelännyt joutu‐
vanne väkivallan kohteeksi jon‐
kun perheenjäsenenne ta‐
holta?  

N  5673  170  47  11  13  164 

%  93  3  1  0  0  3 

 


