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Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet: fokushaastattelurunko 

 

Johdanto (10 min) 

- Mistä keskustellaan, aikataulu, menettelyn esittely 

- Ohjeistus: vapaamuotoinen, erimielisyys sallittu, ei puheenvuoroja mutta ei päällekkäisyyttä 

- Tallennus ja lomakkeet: haastattelun käyttö + esite tietoarkistosta + taustatiedot 

 

Aloitus (10 min) 

- Esittäytymiskierros, mitä ajattelit kun pyydettiin keskustelemaan aiheesta? 

- Väkivallan alaraja: Mikä on mielestänne miedoin asia, joka on jo väkivaltaa? 

Onko seuraava mielestänne väkivaltaa: 

o A läimäisee B:tä kasvoihin 

o A tönäisee tarkoituksella B:tä 

o A uhkaa B:tä kasvokkain fyysisellä väkivallalla (huutelee…) 

o A asettuu seisomaan oviaukkoon niin, että B ei pääse kulkemaan siitä 

 

→ Rajaus: fyysinen väkivalta ja sillä uhkaaminen (vrt. henkinen väkivalta, syrjintä, työpaikkakiusaaminen), 

väkivaltarikollisuus, ”katuväkivalta”, julkisessa tilassa 

 

1. Väkivalta nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa (20 min) 

- (muista: Mistä kuulit tämän? Miksi ajattelet niin?) 

- Esimerkkejä miten väkivalta mielestänne ilmene yhteiskunnassa? 

o Kenelle uhka? (sos.asema, ikä, sp) 

- Kuinka paljon sitä on? 

o Mihin suuntaan kehittynyt/ kehittyy? (määrä, millaista) 

- Mistä väkivalta johtuu? (esim. syrjäytyminen, maahanmuutto, poliisin resurssit, rangaistukset)  

- Onko Suomessa turvallista? Onko väkivalta kuinka suuri ongelma? 

o maantieteelliset mielikuvat + median vaikutus 

- Uudet uhkat: Oletteko huolissanne terrorismista, ääriliikkeiden toiminnasta/vihapuheesta? 

 

2. Koettu pelko, arvioitu riski (omat kokemukset) (20 min) 

- Millaisia kokemuksia teillä on väkivallasta/ sen uhkasta? (itse uhri, nähnyt tappelun tmv.) 

o Missä väkivaltaa voi kohdata? (esim. töissä, kadulla, ravintolassa, kotona) 

- Oletteko huolissanne väkivallan tai varkauden kohteeksi joutumisesta? Varuillaan olo? 

- Onko asuinalueellanne turvallista? Uskallatteko liikkua pimeällä yksin? Muutos? 

- Välttämiskäyttäytyminen: Onko olemassa paikkoja kotinne lähistöllä, joita vältätte väkivallan uhkan 

vuoksi? Miksi? 
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o levottomat alueet + median vaikutus 

- Muuttopaineet: Oletteko harkinneet muuttoa rikollisuuden, julkisella paikalla tapahtuneen 

häiriökäyttäytymisen, levottomuuden takia? 

 

3. Rikostiedon lähteet (lähteiden väliset erot, luotettavuus, arvottaminen) (30 min) 

- Jos tapahtuu väkivaltarikos, mistä saa tietoonsa, mistä hakee lisätietoja? (muista: ei aluksi ”media”) 

o terrorismi ja isot tapaukset vs. lähellä sattunut 

- Mitä ajattelette rikostiedon lähteenä: (seuraatteko, tarpeeksi tietoa, luotettavuus?) 

o perinteinen uutismedia. Pimittääkö uutismedia joitain rikoksia, suojeleeko rikoksentekijöitä? 

o Alibi. (Miksi luetaan?) 

o MV-lehti (Miksi luetaan?) 

o some: keskustelupalstat (Suomi24, Murha.info), FB… 

o puskaradio 

 

- Seuraatteko rikosuutisia, onko uutisaiheena kiinnostava? 

 

- Miten kuvailisitte uutisointia väkivaltarikoksista? 

o Määrä, asiallisuus, muutos? 

o Antaako uutisointi oikeanlaisen kuvan rikollisuudesta? 

o Miltä niiden lukeminen tuntuu? Lisääkö uutisointi pelkoja? (itsessä, muissa) 

o Miten median tulisi kertoa väkivaltarikoksista? (avoimesti, tarkemmin jne.) 

 

- Esimerkkiuutinen väkivaltarikoksesta (ei ikääntyvien ryhmässä) 

o kiinnostava? herättääkö tunteita? 

o esim. tyypillinen? sensationaalinen? vääristää? maltillinen? asiallinen? informoiva? 

o lisääkö huolta itsessä / muissa? 

 


