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Taustatiedot 

Sukupuolesi? 

• Nainen  

• Mies  

• Muu  

• En halua vastata  

 
Ikäsi vuosina?  

 
 

Koetko kuuluvasi johonkin seuraavista vähemmistöryhmistä?  

(Valitse kaikki soveltuvat vaihtoehdot. Voit jättää vastaamatta tai valita yhden tai 
useamman vaihtoehdon.) 

• Suomenruotsalainen  

• Romani  

• Saamelainen  

• Maahanmuuttajataustainen  

• Ulkomaan kansalainen  

• Vammainen  

• Seksuaali- tai sukupuolivähemmistö  

• Vähemmistöuskonnon harjoittaja (muun uskontokunnan kuin Suomen Evankelis-

luterilaisen kirkon tai Suomen Ortodoksisen kirkon jäsen)  

• Jokin muu vähemmistö, mikä?  

 

 

 

 

Kuinka monta vuotta sinulla on yhteensä kokemusta journalistisesta työstä?  

 



Tämänhetkisen työsuhteesi muoto? 

• Vakituinen työsuhde  

• Määräaikainen työsuhde  

• TTT (Tarvittaessa töihin tuleva)  

• Freelancer tai yrittäjä  

• Muunlainen työsuhde, mikä?  

 

Mikä näistä kuvaa parhaiten tiedotusvälinettä, jossa pääosin työskentelet?  

(Jos työskentelet freelancerina tai yrittäjänä, valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten 
sitä tiedotusvälinettä, jolle teet eniten töitä) 

• Paikallis- tai aluelehti  

• Maakuntalehti  

• Valtakunnallinen sanomalehti  

• Iltapäivälehti  

• Aikakauslehti  

• Järjestölehti  

• Puoluelehti  

• Asiakaslehti  

• Kaupallinen radiokanava  

• Kaupallinen televisiokanava  

• Yleisradio  

• Uutistoimisto  

• Itsenäinen verkkolehti tai verkkosivusto (ainoastaan verkossa ilmestyvä julkaisu)  

• Muu tiedotusväline, mikä?  

 

Mikä näistä kuvaa parhaiten tämänhetkistä työtehtävääsi? 

• Harjoittelija  

• Toimittaja  

• Kuvajournalisti (esim. valokuvaaja, videokuvaaja, tv-kuvaaja, visuaalinen 

journalisti)  

• Erikoistoimittaja  

• Tuottaja  

• Päällikkötoimittaja (esim. toimituspäällikkö, toimitussihteeri, uutispäällikkö, 

osastoesihenkilö)  

• Päätoimittaja  

• Muu työtehtävä, mikä?  



 

Mitä aihepiirejä käsittelet eniten journalismissasi?  

(valitse 1-3 parhaiten sopivaa tärkeysjärjestyksessä) 

(jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei kuvaa eniten käsittelemääsi aihepiiriä, 
kirjoita se tekstikenttään "muu aihepiiri" tämän kysymyksen jälkeen. Voit tämän 
jälkeen palata tähän kysymykseen ja valita kirjoittamasi vaihtoehdon)  

Lista aihepiireistä  

• Paikallisaiheet (maakunta, kaupunki- ja kuntauutisointi yms.)  

• Politiikan aiheet  

• Kulttuuriaiheet  

• Talouden ja liike-elämän aiheet  

• Ulkomaanaiheet  

• Urheiluaiheet  

• Rikos- ja oikeusaiheet  

• Viihde-, lifestyle- ja human interest-aiheet  

• Tiedeaiheet  

• Tekniikan ja tietotekniikan aiheet  

Aihepiirit, joita käsittelet työssäsi  

Muu aihepiiri 

Jokin muu aihepiiri, mikä? 

 

 

Kuinka usein keskimäärin harjoitat nykyisessä työssäsi sellaista journalismia, 
jota voisi luonnehtia tutkivaksi journalismiksi? 

• En ollenkaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

 

 

 



Kuinka usein sinulta keskimäärin julkaistaan mielipiteellisiä juttuja? 

(esim. kolumnit, kommentit, analyysit, pääkirjoitukset, blogitekstit)  

• Ei koskaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

Kuinka usein keskimäärin olet oma-aloitteisesti esillä sosiaalisessa mediassa 
journalistin roolissasi? 

(esim. jakamalla omia tai tiedotusvälineesi juttuja tai osallistumalla niistä käytyyn 
keskusteluun Facebookissa, Twitterissä tai muulla verkkoalustalla vähintään kerran 
päivän aikana) 

• En ollenkaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa  

• Lähes päivittäin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokemukset painostuksesta ja uhkailusta 

Vastausohjeet 

  
Arvioi, kuinka usein olet keskimäärin kohdannut seuraavia itseesi kohdistuvia painostuksen ja 
uhkailun muotoja työssäsi kolmen viime vuoden aikana (välillä syyskuu 2018-syyskuu 2021). 
  
Vastaa henkilökohtaisten kokemustesi pohjalta, älä esimerkiksi koko työyhteisösi tai johtamasi 
toimituksen puolesta. 
  
Jos et halua vastata tiettyyn kysymykseen tai kysymys ei tunnu relevantilta tekemäsi 
journalistisen työn näkökulmasta, valitse vaihtoehto ”En osaa sanoa”. 
  
Jos sinulla on alle 3 vuotta työkokemusta journalistisesta työstä, vastaa tähänastisen 
työkokemuksesi pohjalta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanallinen painostus ja uhkailu 

Kuinka usein olet keskimäärin kohdannut seuraavia itseesi kohdistuvia 
sanallisen painostuksen ja uhkailun muotoja työssäsi kolmen viime 
vuoden aikana (välillä syyskuu 2018-syyskuu 2021)? 

Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai 
viestintävälinettä käyttäen (esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai 
sosiaalisessa mediassa jne.)  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen 
julkisesti mustamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa 
mediassa).  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan 
tai maineen menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen 
tulevaisuudessa).  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 

 



Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella 
vihjaileminen.  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 
Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 

Tähän voit kirjoittaa lisätietoja tai esimerkkejä kokemastasi sanallisesta 
painostuksesta ja uhkailusta: 

 

 

 

 

 

 



Fyysinen painostus 

Kuinka usein olet keskimäärin kohdannut seuraavia itseesi kohdistuvia 
fyysisen painostuksen muotoja työssäsi kolmen viime vuoden aikana 
(välillä syyskuu 2018-syyskuu 2021) 

Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai 
muun tiedonhankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin 
tallennusvälineisiin tai muistiinpanovälineisiin kohdistuva).  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle 
sylkeminen).  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 
 
 
 
 



Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä 
heittäminen).  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 
 
Tähän voit kirjoittaa lisätietoja tai esimerkkejä kokemastasi fyysisestä 
painostuksesta ja väkivallasta:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutionaalinen painostus 
 

Kuinka usein olet keskimäärin kohdannut seuraavia itseesi kohdistuvia 
institutionaalisen painostuksen muotoja työssäsi kolmen viime vuoden 
aikana (välillä syyskuu 2018-syyskuu 2021)?  

 
Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 

Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

 
Tähän voit kirjoittaa lisätietoja tai esimerkkejä kokemastasi institutionaalisesta 
painostuksesta:  
 

 

 

 

 

 

 

 



Painostusta ja uhkailua harjoittavat tahot ja 
toiminnan järjestelmällisyys 

Mikä tai mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun edellä mainittuja 
painostuksen ja/tai uhkailun menetelmiä journalistiseen työhösi liittyen 
kolmen viime vuoden aikana?  

Valitse kaikki soveltuvat vaihtoehdot. Voit antaa tyhjän vastauksen tai valita yhden 
tai useamman vaihtoehdon.  

• Tunnistamaton henkilö tai taho  

• Yleisön edustaja  

• Poliitikko tai poliittisen puoleen edustaja  

• Yrityksen edustaja  

• Viranomaistaho tai virkamies  

• Aatteellisen järjestön tai yhdistyksen edustaja  

• Kollega omassa tai toisessa mediassa  

• Muu itselle tuttu taho (esim. tuttava, sukulainen jne.)  

• Jokin muu taho, mikä?  

 

Kuinka usein olet kolmen viime vuoden aikana keskimäärin kohdannut 
tilanteita, joissa uskot tietyn henkilön tai tahon järjestelmällisesti 
koordinoineen sinuun kohdistuneita painostuksen tai uhkailun muotoja?  

• En kertaakaan  

• Noin kerran vuodessa tai harvemmin  

• Noin kerran puolessa vuodessa  

• Noin kerran kolmessa kuukaudessa  

• Noin kerran kuukaudessa tai useammin  

• Noin kerran viikossa tai useammin  

• En osaa sanoa  

Tähän voit kirjoittaa lisätietoja tai esimerkkejä kokemastasi koordinoidusta 
painostuksesta ja uhkailusta sekä painostusta ja uhkailua harjoittavista 
tahoista:  
 

 

 

 

 



Painostuksen ja uhkailun vaikutukset 

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? 

Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja 
uhkailutilanteissa.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani 
turvallisuuden tunteeseen. 

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

 



En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani 
painostuksen tai uhkailun kohteeksi. 

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen 
tai uhkailun kohteeksi.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai 
uhkailun kohteeksi.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

 
 
 
 
 
 



Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja 
hyvinvointiini.  

• Täysin samaa mieltä  

• Jokseenkin samaa mieltä  

• Ei samaa eikä eri mieltä  

• Jokseenkin eri mieltä  

• Täysin eri mieltä  

• En osaa sanoa  

 

 

Vaikuttaako painostus ja uhkailu sinuun tai journalistiseen työhösi jollakin 
sellaisella tavalla, joka ei tullut kysymyksissä esiin? Tähän voit kirjoittaa 
esimerkkejä ja lisätietoja.  

 

Millaisten aiheiden tai juttujen yhteydessä olet kohdannut painostusta ja/tai 
uhkailua? 

 

Muuta lisättävää aihepiiristä tai palautetta kyselystä: 

 


