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Saate

Tämä liite sisältää 20. syyskuuta–3. lokakuuta 2021 lähetetyn itseraportointikyselyn tulokset, jotka käsittele-
vät Suomessa työskentelevien journalistien kokemaa painostusta ja uhkailua. Kysely koostui taustakysymyk-
sistä (11 kpl), painostuksen ja uhkailun kokemuksia, yleisyyttä ja taustatahoja kartoittavista kysymyksistä
(14 kpl) sekä painostuksen ja uhkailun koettuja vaikutuksia mittaavista kysymyksistä (9 kpl). Yleisyyden
osalta vastaajia pyydettiin arvioimaan sitä, kuinka usein he ovat keskimäärin kohdanneet määrättyjä pai-
nostuksen ja uhkailun muotoja työssään viimeisen kolmen vuoden aikana. Tässä käytettiin kuusiportaista
yleisyysasteikkoa. Koettuja seurauksia kartoitettiin viisiportaisella Likert-asteikolla.

Kyselykutsu välitettiin sähköpostitse aktiivisesti työskenteleville suomalaisille ammattijournalisteille Suo-
men Journalistiliiton (6607 jäsenelle) ja päätoimittajayhdistysten (yhteensä 333 jäsenelle) kautta. Kyselyyn
vastasi 505 journalistia, jolloin vastausprosentiksi tuli 7,3 %.

Alla esitetään ensin näiden vastaajien tuottamat suorat, deskriptiiviset frekvenssijakaumat taustamuuttujis-
sa, ulkoisen painostuksen ja uhkailun tyypeissä, ulkoisen painostuksen ja uhkailun toimijoissa, organisoidussa
painostuksessa ja ulkoisen painostuksen ja uhkailun kokemuksissa sekä seurauksissa.

Suorien jakaumien jälkeen esitetään 7 eri taustamuuttujan mukaan muodostetut ristiintaulukoinnit, jotka ha-
vainnollistavat missä määrin kyselyn eri vastaajien painostuksen ja uhkailun kokemusten yleisyys sekä koet-
tujen seurauksien voimakkuus eroavat toisistaan. ristiintaulukointien yhteydessä raportoidaan myös khiin
neliön (kahden ryhmän vertailuissa) ja Kruskal-Wallis (kolmen tai useamman ryhmän vertailuissa) -testien
tulokset, jotka molemmat testaavat ristiintaulukoissa esiintyvien muuttujien välistä riippumattomuutta.
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Muuttujien suorat jakaumat

Taustamuuttujat

Q1: Aloituskieli

Vastausvaihtoehdot n %
fi 467 92.48
sv 35 6.93
en 3 0.59

Q2: Sukupuolesi?

Vastausvaihtoehdot n %
Nainen 269 53.27
Mies 232 45.94
En halua vastata 4 0.79

Q3: Tämänhetkisen työsuhteesi muoto?

Vastausvaihtoehdot n %
Vakituinen työsuhde 332 65.87
Freelancer tai yrittäjä 133 26.39
Määräaikainen työsuhde 26 5.16
TTT (Tarvittaessa töihin tuleva) 10 1.98
Muu 3 0.60

Q4: Mikä näistä kuvaa parhaiten tiedotusvälinettä, jossa pääosin työskentelet? (Jos työskentelet freelancerina
tai yrittäjänä, valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten sitä tiedotusvälinettä, jolle teet eniten töitä)

Vastausvaihtoehdot n %
Paikallis- tai aluelehti 114 22.57
Yleisradio 104 20.59
Aikakauslehti 83 16.44
Maakuntalehti 62 12.28
Järjestölehti 25 4.95
Valtakunnallinen sanomalehti 25 4.95
Iltapäivälehti 21 4.16
Itsenäinen verkkolehti tai verkkosivusto (ainoastaan verkossa ilmestyvä julkaisu) 18 3.56
Asiakaslehti 17 3.37
Muu 14 2.77
Uutistoimisto 12 2.38
Kaupallinen televisiokanava 5 0.99
Puoluelehti 4 0.79
Kaupallinen radiokanava 1 0.20
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Q5: Mikä näistä kuvaa parhaiten tämänhetkistä työtehtävääsi?

Vastausvaihtoehdot n %
Toimittaja 265 52.48
Päätoimittaja 69 13.66
Erikoistoimittaja 49 9.70
Päällikkötoimittaja (esim. toimituspäällikkö, toimitussihteeri, uutispäällikkö, osastoesihenkilö) 43 8.51
Kuvajournalisti (esim. valokuvaaja, videokuvaaja, tv-kuvaaja, visuaalinen journalisti) 32 6.34
Tuottaja 31 6.14
Muu 16 3.17

Q6: Kuinka usein keskimäärin harjoitat nykyisessä työssäsi sellaista journalismia, jota voisi luonnehtia tut-
kivaksi journalismiksi?

Vastausvaihtoehdot n %
Noin kerran viikossa tai useammin 23 4.55
Noin kerran kuukaudessa 56 11.09
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 53 10.50
Noin kerran puolessa vuodessa 90 17.82
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 136 26.93
En ollenkaan 147 29.11

Q7: Kuinka usein sinulta keskimäärin julkaistaan mielipiteellisiä juttuja? (esim. kolumnit, kommentit, ana-
lyysit, pääkirjoitukset, blogitekstit)

Vastausvaihtoehdot n %
Noin kerran viikossa tai useammin 81 16.04
Noin kerran kuukaudessa 102 20.20
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 56 11.09
Noin kerran puolessa vuodessa 50 9.90
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 80 15.84
Ei koskaan 136 26.93

Q8: 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)

Vastausvaihtoehdot n %
Lähes päivittäin 73 14.46
Noin kerran viikossa 56 11.09
Noin kerran kuukaudessa 82 16.24
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 47 9.31
Noin kerran puolessa vuodessa 34 6.73
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 52 10.30
En ollenkaan 161 31.88
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Q9: Ikäsi vuosina?

Vastausvaihtoehdot n %
24-29 21 4.17
30-34 32 6.36
35-39 44 8.75
40-44 56 11.13
45-49 69 13.72
50-54 80 15.90
55-59 102 20.28
60-64 86 17.10
65-69 9 1.79
70-74 4 0.80

Q10: Vastaajien määrä, jotka kokevat kuuluvansa Johonkin seuraavista vähemmistöryhmistä: suomenruotsa-
lainen; seksuaali tai sukupuolivähemmistö esim. homo- lesbo- tai biseksuaali tai trans- inter- tai muunsuku-
puolinen; vähemmistöuskonnon harjoittaja, muun uskontokunnan kuin Suomen Evankelisluterilaisen kirkon
tai Suomen Ortodoksisen kirkon jäsen; ulkomaan kansalainen; maahanmuuttajataustainen; saamelainen; ro-
mani; vammainen; muu.

n %
’Kyllä’ vastaajien määrä vähintään yhteen vähemmistöryhmään 93 18.42

Q11: Kuinka monta vuotta sinulla on yhteensä kokemusta journalistisesta työstä?

Vastausvaihtoehdot n %
1-5 31 6.14
6-10 46 9.11
11-15 65 12.87
16-20 63 12.48
21-25 83 16.44
26-30 62 12.28
31-35 66 13.07
36-40 68 13.47
41-45 19 3.76
> 46 2 0.40
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Q12: Mitä aihepiirejä käsittelet eniten journalismissasi? [Kaikista tärkein]

Vastausvaihtoehdot n %
Paikallisaiheet (maakunta, kaupunki- ja kuntauutisointi yms.) 174 34.59
Politiikan aiheet 69 13.72
Viihde-, lifestyle- ja human interest-aiheet 60 11.93
Kulttuuriaiheet 54 10.74
Talouden, teollisuuden ja liike-elämän aiheet 31 6.16
Ulkomaanaiheet 25 4.97
Tiedeaiheet 22 4.37
Urheiluaiheet 18 3.58
Tekniikan ja tietotekniikan aiheet 13 2.58
Rikos- ja oikeusaiheet 11 2.19
Muu 8 1.59
Ympäristö, luonto, ilmasto, retkeily 6 1.19
Terveys, terveysala ja ravitsemus 4 0.80
Kaikki aiheet 3 0.60
Työelämä, työmarkkinakysymykset, työmarkkinajärjestöt 3 0.60
Harrasteaiheet 1 0.20
Uskonto, uskonnot, kirkko 1 0.20

Q13: Mitä aihepiirejä käsittelet eniten journalismissasi? [Toiseksi tärkein]

Vastausvaihtoehdot n %
Kulttuuriaiheet 82 19.39
Politiikan aiheet 69 16.31
Talouden, teollisuuden ja liike-elämän aiheet 58 13.71
Viihde-, lifestyle- ja human interest-aiheet 56 13.24
Tiedeaiheet 41 9.69
Paikallisaiheet (maakunta, kaupunki- ja kuntauutisointi yms.) 35 8.27
Ulkomaanaiheet 25 5.91
Rikos- ja oikeusaiheet 18 4.26
Tekniikan ja tietotekniikan aiheet 17 4.02
Urheiluaiheet 16 3.78
Muu 3 0.71
Terveys, terveysala ja ravitsemus 1 0.24
Työelämä, työmarkkinakysymykset, työmarkkinajärjestöt 1 0.24
Uskonto, uskonnot, kirkko 1 0.24
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Q14: Mitä aihepiirejä käsittelet eniten journalismissasi? [Kolmanneksi tärkein]

Vastausvaihtoehdot n %
Viihde-, lifestyle- ja human interest-aiheet 60 18.75
Kulttuuriaiheet 56 17.50
Talouden, teollisuuden ja liike-elämän aiheet 49 15.31
Politiikan aiheet 37 11.56
Tiedeaiheet 25 7.81
Urheiluaiheet 25 7.81
Rikos- ja oikeusaiheet 23 7.19
Ulkomaanaiheet 17 5.31
Paikallisaiheet (maakunta, kaupunki- ja kuntauutisointi yms.) 15 4.69
Tekniikan ja tietotekniikan aiheet 7 2.19
Muu 4 1.25
Työelämä, työmarkkinakysymykset, työmarkkinajärjestöt 1 0.31
Uskonto, uskonnot, kirkko 1 0.31
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Painostuksen ja uhkailun muodot

Sanallinen painostus ja uhkailu (SPU)

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 6 1.19
Noin kerran viikossa tai useammin 24 4.75
Noin kerran kuukaudessa 41 8.12
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 53 10.50
Noin kerran puolessa vuodessa 75 14.85
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 153 30.30
En kertaakaan 153 30.30

SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 24 4.75
Noin kerran viikossa tai useammin 3 0.59
Noin kerran kuukaudessa 14 2.77
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 12 2.38
Noin kerran puolessa vuodessa 25 4.95
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 80 15.84
En kertaakaan 347 68.71

SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 11 2.18
Noin kerran viikossa tai useammin 1 0.20
Noin kerran kuukaudessa 15 2.97
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 20 3.96
Noin kerran puolessa vuodessa 28 5.54
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 153 30.30
En kertaakaan 277 54.85
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SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 7 1.39
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 1 0.20
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 2 0.40
Noin kerran puolessa vuodessa 5 0.99
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 28 5.54
En kertaakaan 462 91.49

SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 7 1.39
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 2 0.40
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 7 1.39
Noin kerran puolessa vuodessa 10 1.98
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 61 12.08
En kertaakaan 418 82.77

SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 6 1.19
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 1 0.20
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 2 0.40
Noin kerran puolessa vuodessa 3 0.59
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 27 5.35
En kertaakaan 466 92.28
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Fyysinen painostus ja uhkailu (FPU)

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 8 1.58
Noin kerran viikossa tai useammin 1 0.20
Noin kerran kuukaudessa 3 0.59
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 5 0.99
Noin kerran puolessa vuodessa 12 2.38
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 70 13.86
En kertaakaan 406 80.40

FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 7 1.39
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 0 0.00
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 0 0.00
Noin kerran puolessa vuodessa 2 0.40
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 19 3.76
En kertaakaan 477 94.46

FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 4 0.79
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 0 0.00
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 0 0.00
Noin kerran puolessa vuodessa 2 0.40
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 26 5.15
En kertaakaan 473 93.66
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FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 3 0.59
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 0 0.00
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 0 0.00
Noin kerran puolessa vuodessa 0 0.00
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 7 1.39
En kertaakaan 495 98.02
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Institutionaalinen painostus ja uhkailu (IPU)

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 5 0.99
Noin kerran viikossa tai useammin 1 0.20
Noin kerran kuukaudessa 6 1.19
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 9 1.78
Noin kerran puolessa vuodessa 25 4.95
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 136 26.93
En kertaakaan 323 63.96

IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 4 0.79
Noin kerran viikossa tai useammin 0 0.00
Noin kerran kuukaudessa 2 0.40
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 11 2.18
Noin kerran puolessa vuodessa 15 2.97
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 109 21.58
En kertaakaan 364 72.08
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Painostusta ja uhkailua harjoittavat toimijat (T)

T: Mikä tai mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun edellä mainittuja painostuksen ja/tai uh-
kailun menetelmiä journalistiseen työhösi liittyen kolmen viime vuoden aikana? (’Kyllä’ vastanneet)

Vastausvaihtoehdot n %
Yleisön edustaja 201 39.80
Tunnistamaton henkilö tai taho 128 25.35
Aatteellisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja 79 15.64
Poliitikko tai poliittisen puoleen edustaja 75 14.85
Yrityksen edustaja 71 14.06
Kollega omassa tai toisessa mediassa 46 9.11
Viranomaistaho tai virkamies 41 8.12
Muu taho 25 4.95
Muu itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne 12 2.38
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Koordinoitu painostus ja uhkailu (K)

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

Vastausvaihtoehdot n %
En osaa sanoa 16 3.17
Noin kerran viikossa tai useammin 1 0.20
Noin kerran kuukaudessa 9 1.78
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 12 2.38
Noin kerran puolessa vuodessa 17 3.37
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 66 13.07
En kertaakaan 384 76.04
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Painostuksen ja uhkailun koetut vaikutukset (V)

V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 48 9.50
Jokseenkin samaa mieltä 78 15.45
Ei samaa eikä eri mieltä 119 23.56
Jokseenkin eri mieltä 52 10.30
Täysin eri mieltä 121 23.96
En osaa sanoa 87 17.23

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 194 38.42
Jokseenkin samaa mieltä 161 31.88
Ei samaa eikä eri mieltä 33 6.53
Jokseenkin eri mieltä 30 5.94
Täysin eri mieltä 36 7.13
En osaa sanoa 51 10.10

V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 105 20.79
Jokseenkin samaa mieltä 109 21.58
Ei samaa eikä eri mieltä 78 15.45
Jokseenkin eri mieltä 53 10.50
Täysin eri mieltä 84 16.63
En osaa sanoa 76 15.05

V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 60 11.88
Jokseenkin samaa mieltä 74 14.65
Ei samaa eikä eri mieltä 97 19.21
Jokseenkin eri mieltä 64 12.67
Täysin eri mieltä 125 24.75
En osaa sanoa 85 16.83
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V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 34 6.73
Jokseenkin samaa mieltä 118 23.37
Ei samaa eikä eri mieltä 58 11.49
Jokseenkin eri mieltä 106 20.99
Täysin eri mieltä 147 29.11
En osaa sanoa 42 8.32

V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 13 2.57
Jokseenkin samaa mieltä 58 11.49
Ei samaa eikä eri mieltä 73 14.46
Jokseenkin eri mieltä 108 21.39
Täysin eri mieltä 210 41.58
En osaa sanoa 43 8.51

V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 23 4.55
Jokseenkin samaa mieltä 55 10.89
Ei samaa eikä eri mieltä 58 11.49
Jokseenkin eri mieltä 100 19.80
Täysin eri mieltä 217 42.97
En osaa sanoa 52 10.30

V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 161 31.88
Jokseenkin samaa mieltä 126 24.95
Ei samaa eikä eri mieltä 55 10.89
Jokseenkin eri mieltä 93 18.42
Täysin eri mieltä 29 5.74
En osaa sanoa 41 8.12
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V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Vastausvaihtoehdot n %
Täysin samaa mieltä 155 30.69
Jokseenkin samaa mieltä 103 20.40
Ei samaa eikä eri mieltä 53 10.50
Jokseenkin eri mieltä 93 18.42
Täysin eri mieltä 56 11.09
En osaa sanoa 45 8.91
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Ristiintaulukoinnit

Alla raportoiduissa ristiintaulukoissa painostuksen ja uhkailun muotojen yleisyyttä mittaava 6-portainen
luokitteluasteikko on supistettu 3-portaiseksi luokitteluasteikoksi siten, että 6-portaisen asteikon neljä en-
simmäistä luokkaa on yhdistetty keskenään seuraavaan uuteen luokkaan:

• Kerran puolessa vuodessa tai useammin = noin kerran viikossa tai useammin, noin kerran kuu-
kaudessa, noin kerran kolmessa kuukaudessa, Noin kerran puolessa vuodessa

Lopullinen 3-portainen luokitteluasteikko on tällöin:

1. Kerran puolessa vuodessa tai useammin
2. Noin kerran vuodessa tai harvemmin
3. En kertaakaan

Syynä luokittelun supistamiseen on aineiston pieni koko, joka johti useissa ristiintaulukoinneissa pieniin
havaintomääriin. Tällöin esimerkiksi khiin neliö -testi odotettujen frekvenssien oletukset eivät toteutuneet,
mikä voi johtaa epäluotettaviin tuloksiin.
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Sukupuoli

Sukupuolen osalta ristiintaulukoinnista on poistettu “en halua sanoa” -vastaajat, jolloin vastaajamäärä pie-
nenee 501 henkilöön.

Sukupuoli n %
Nainen 269 53.69
Mies 232 46.31

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 84 (37%) 64 (28%) 80 (35%)
Nainen 108 (40%) 87 (33%) 72 (27%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 3.8757; DF = 2; p-arvo = 0.144

SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 19 (9%) 43 (19%) 160 (72%)
Nainen 34 (13%) 37 (15%) 184 (72%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 4.1063; DF = 2; p-arvo = 0.128
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SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 28 (12%) 70 (31%) 126 (56%)
Nainen 35 (13%) 82 (31%) 149 (56%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.0491; DF = 2; p-arvo = 0.976

SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 3 (1%) 13 (6%) 211 (93%)
Nainen 5 (2%) 13 (5%) 249 (93%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.4029; DF = 2; p-arvo = 0.818

SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 5 (2%) 27 (12%) 195 (86%)
Nainen 14 (5%) 32 (12%) 221 (83%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 3.0933; DF = 2; p-arvo = 0.213
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SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 2 (1%) 13 (6%) 212 (93%)
Nainen 4 (1%) 13 (5%) 251 (94%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.5596; DF = 2; p-arvo = 0.756

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 5 (2%) 39 (17%) 181 (80%)
Nainen 16 (6%) 30 (11%) 222 (83%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 7.4129; DF = 2; p-arvo = 0.025

FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 1 (0%) 10 (4%) 216 (95%)
Nainen 1 (0%) 9 (3%) 257 (96%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.3701; DF = 2; p-arvo = 0.831
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FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 1 (0%) 11 (5%) 216 (95%)
Nainen 1 (0%) 14 (5%) 254 (94%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.0504; DF = 2; p-arvo = 0.975

FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 0 (0%) 2 (1%) 227 (99%)
Nainen 0 (0%) 5 (2%) 264 (98%)
Khiin neliö -testi:
X2 = NaN; DF = 2; p-arvo = NaN

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 14 (6%) 68 (30%) 147 (64%)
Nainen 27 (10%) 65 (24%) 175 (66%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 3.735; DF = 2; p-arvo = 0.155

IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 11 (5%) 55 (24%) 163 (71%)
Nainen 17 (6%) 51 (19%) 200 (75%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 2.161; DF = 2; p-arvo = 0.339
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T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 173 (75%) 59 (25%)
Nainen 201 (75%) 68 (25%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0; DF = 1; p-arvo = 1

T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 145 (62%) 87 (38%)
Nainen 155 (58%) 114 (42%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 1.0397; DF = 1; p-arvo = 0.308

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 193 (83%) 39 (17%)
Nainen 233 (87%) 36 (13%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.8961; DF = 1; p-arvo = 0.344

T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 201 (87%) 31 (13%)
Nainen 231 (86%) 38 (14%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.0138; DF = 1; p-arvo = 0.906

T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 217 (94%) 15 (6%)
Nainen 243 (90%) 26 (10%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 1.2984; DF = 1; p-arvo = 0.255
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T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 191 (82%) 41 (18%)
Nainen 233 (87%) 36 (13%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 1.4478; DF = 1; p-arvo = 0.229

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 213 (92%) 19 (8%)
Nainen 243 (90%) 26 (10%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.1759; DF = 1; p-arvo = 0.675

T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 230 (99%) 2 (1%)
Nainen 259 (96%) 10 (4%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 3.2088; DF = 1; p-arvo = 0.073

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 231 (100%) 1 (0%)
Nainen 261 (97%) 8 (3%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 3.2384; DF = 1; p-arvo = 0.072

T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Sukupuoli Ei Kyllä
Mies 223 (96%) 9 (4%)
Nainen 253 (94%) 16 (6%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.7304; DF = 1; p-arvo = 0.393
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K1: Kuinka usein olet kolmen viime vuoden aikana keskimäärin kohdannut tilanteita, joissa uskot tietyn
henkilön tai tahon järjestelmällisesti koordinoineen sinuun kohdistuneita painostuksen tai uhkailun muotoja?

Sukupuoli Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Mies 17 (8%) 33 (15%) 175 (78%)
Nainen 21 (8%) 33 (13%) 206 (79%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 0.4198; DF = 2; p-arvo = 0.811

V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 22 (12%) 34 (18%) 46 (24%) 24 (13%) 64 (34%)
Nainen 26 (12%) 42 (19%) 73 (33%) 27 (12%) 56 (25%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 5.2545; DF = 4; p-arvo = 0.262

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 98 (46%) 66 (31%) 14 (7%) 16 (8%) 17 (8%)
Nainen 96 (40%) 94 (39%) 18 (7%) 14 (6%) 18 (7%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 3.7332; DF = 4; p-arvo = 0.443

V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 41 (20%) 45 (22%) 42 (21%) 29 (14%) 45 (22%)
Nainen 63 (28%) 61 (27%) 36 (16%) 24 (11%) 39 (17%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 7.4112; DF = 4; p-arvo = 0.116
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V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 17 (9%) 26 (14%) 46 (24%) 31 (16%) 69 (37%)
Nainen 42 (19%) 46 (20%) 51 (22%) 32 (14%) 56 (25%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 14.4236; DF = 4; p-arvo = 0.006

V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 7 (3%) 47 (22%) 19 (9%) 48 (22%) 94 (44%)
Nainen 26 (11%) 71 (29%) 38 (16%) 56 (23%) 53 (22%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 32.5023; DF = 4; p-arvo < 0.001

V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 4 (2%) 18 (8%) 34 (16%) 40 (19%) 116 (55%)
Nainen 9 (4%) 40 (16%) 38 (15%) 66 (27%) 93 (38%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 16.9681; DF = 4; p-arvo = 0.002

V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 6 (3%) 19 (9%) 23 (11%) 41 (20%) 119 (57%)
Nainen 16 (7%) 36 (15%) 34 (14%) 57 (24%) 98 (41%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 14.2187; DF = 4; p-arvo = 0.007
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V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 95 (44%) 56 (26%) 25 (12%) 28 (13%) 13 (6%)
Nainen 66 (27%) 69 (28%) 30 (12%) 63 (26%) 15 (6%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 19.2264; DF = 4; p-arvo = 0.001

V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Sukupuoli Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Mies 87 (40%) 54 (25%) 23 (11%) 32 (15%) 20 (9%)
Nainen 68 (28%) 49 (20%) 29 (12%) 58 (24%) 36 (15%)
Khiin neliö -testi:
X2 = 14.1226; DF = 4; p-arvo = 0.007
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Ikä

Pienten havaintomäärien vuoksi kaikista nuorimmissa vastaajissa 25 tai nuorempi -luokka on yhdistetty 26–
35 -luokan kanssa yhteen, jonka jälkeen vastaajien ikä jakautuu ristiintaulukoinniessa seuraavalla tavalla:

Ikä n %
< 36 59 11.73
36–45 112 22.27
46–55 149 29.62
> 55 183 36.38

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 31 (53%) 20 (34%) 7 (12%)
36–45 46 (41%) 29 (26%) 37 (33%)
46–55 55 (37%) 47 (32%) 46 (31%)
> 55 60 (34%) 56 (31%) 63 (35%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 11.7176; DF = 3; p-arvo = 0.008

SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 4 (7%) 8 (14%) 46 (79%)
36–45 17 (16%) 13 (12%) 77 (72%)
46–55 15 (10%) 29 (20%) 99 (69%)
> 55 17 (10%) 30 (18%) 124 (73%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.1553; DF = 3; p-arvo = 0.541
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SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 9 (15%) 20 (34%) 30 (51%)
36–45 20 (18%) 33 (30%) 56 (51%)
46–55 17 (11%) 50 (34%) 82 (55%)
> 55 18 (10%) 49 (28%) 108 (62%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 4.8537; DF = 3; p-arvo = 0.183

SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 1 (2%) 1 (2%) 57 (97%)
36–45 5 (5%) 9 (8%) 95 (87%)
46–55 1 (1%) 10 (7%) 136 (93%)
> 55 1 (1%) 8 (4%) 172 (95%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 7.9841; DF = 3; p-arvo = 0.046

SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 5 (8%) 10 (17%) 44 (75%)
36–45 7 (6%) 19 (17%) 84 (76%)
46–55 5 (3%) 15 (10%) 127 (86%)
> 55 2 (1%) 17 (9%) 161 (89%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 13.8701; DF = 3; p-arvo = 0.003
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SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 2 (3%) 2 (3%) 55 (93%)
36–45 3 (3%) 12 (11%) 96 (86%)
46–55 1 (1%) 6 (4%) 140 (95%)
> 55 0 (0%) 7 (4%) 173 (96%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 11.5969; DF = 3; p-arvo = 0.009

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 0 (0%) 8 (14%) 51 (86%)
36–45 9 (8%) 23 (21%) 77 (71%)
46–55 4 (3%) 20 (14%) 124 (84%)
> 55 8 (4%) 19 (11%) 152 (85%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 11.9318; DF = 3; p-arvo = 0.008

FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 0 (0%) 2 (3%) 57 (97%)
36–45 1 (1%) 6 (6%) 102 (94%)
46–55 0 (0%) 7 (5%) 141 (95%)
> 55 1 (1%) 4 (2%) 175 (97%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.4126; DF = 3; p-arvo = 0.491
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FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 0 (0%) 2 (3%) 57 (97%)
36–45 1 (1%) 9 (8%) 101 (91%)
46–55 0 (0%) 7 (5%) 141 (95%)
> 55 1 (1%) 8 (4%) 172 (95%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 3.3504; DF = 3; p-arvo = 0.341

FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 0 (0%) 0 (0%) 59 (100%)
36–45 0 (0%) 3 (3%) 109 (97%)
46–55 0 (0%) 2 (1%) 146 (99%)
> 55 0 (0%) 2 (1%) 179 (99%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.2762; DF = 3; p-arvo = 0.517

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 5 (8%) 18 (31%) 36 (61%)
36–45 11 (10%) 36 (33%) 63 (57%)
46–55 10 (7%) 41 (28%) 97 (66%)
> 55 15 (8%) 40 (22%) 126 (70%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 4.5141; DF = 3; p-arvo = 0.211
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IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 4 (7%) 10 (17%) 45 (76%)
36–45 9 (8%) 33 (29%) 70 (62%)
46–55 5 (3%) 38 (26%) 104 (71%)
> 55 10 (6%) 27 (15%) 144 (80%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 10.0356; DF = 3; p-arvo = 0.018

T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Ikä Ei Kyllä
< 36 27 (46%) 32 (54%)
36–45 81 (72%) 31 (28%)
46–55 112 (75%) 37 (25%)
> 55 156 (85%) 27 (15%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 37.2382; DF = 3; p-arvo < 0.001

T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Ikä Ei Kyllä
< 36 20 (34%) 39 (66%)
36–45 61 (54%) 51 (46%)
46–55 85 (57%) 64 (43%)
> 55 137 (75%) 46 (25%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 35.5541; DF = 3; p-arvo < 0.001

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Ikä Ei Kyllä
< 36 52 (88%) 7 (12%)
36–45 92 (82%) 20 (18%)
46–55 129 (87%) 20 (13%)
> 55 155 (85%) 28 (15%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 1.4769; DF = 3; p-arvo = 0.688
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T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Ikä Ei Kyllä
< 36 49 (83%) 10 (17%)
36–45 89 (79%) 23 (21%)
46–55 135 (91%) 14 (9%)
> 55 159 (87%) 24 (13%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 7.0736; DF = 3; p-arvo = 0.07

T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Ikä Ei Kyllä
< 36 55 (93%) 4 (7%)
36–45 99 (88%) 13 (12%)
46–55 139 (93%) 10 (7%)
> 55 169 (92%) 14 (8%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.4041; DF = 3; p-arvo = 0.493

T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Ikä Ei Kyllä
< 36 49 (83%) 10 (17%)
36–45 92 (82%) 20 (18%)
46–55 127 (85%) 22 (15%)
> 55 157 (86%) 26 (14%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 0.8625; DF = 3; p-arvo = 0.834

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Ikä Ei Kyllä
< 36 56 (95%) 3 (5%)
36–45 102 (91%) 10 (9%)
46–55 131 (88%) 18 (12%)
> 55 169 (92%) 14 (8%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 3.2478; DF = 3; p-arvo = 0.355
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T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Ikä Ei Kyllä
< 36 56 (95%) 3 (5%)
36–45 110 (98%) 2 (2%)
46–55 148 (99%) 1 (1%)
> 55 177 (97%) 6 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 4.5173; DF = 3; p-arvo = 0.211

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Ikä Ei Kyllä
< 36 57 (97%) 2 (3%)
36–45 110 (98%) 2 (2%)
46–55 148 (99%) 1 (1%)
> 55 179 (98%) 4 (2%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.0798; DF = 3; p-arvo = 0.556

T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Ikä Ei Kyllä
< 36 56 (95%) 3 (5%)
36–45 105 (94%) 7 (6%)
46–55 145 (97%) 4 (3%)
> 55 172 (94%) 11 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.4528; DF = 3; p-arvo = 0.484

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

Ikä Kerran
puolessa
vuodessa tai
useammin

Noin kerran
vuodessa tai
harvemmin

En
kertaakaan

< 36 5 (9%) 6 (11%) 45 (80%)
36–45 12 (11%) 13 (12%) 83 (77%)
46–55 10 (7%) 25 (17%) 111 (76%)
> 55 12 (7%) 22 (12%) 143 (81%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 1.3018; DF = 3; p-arvo = 0.729
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V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 3 (6%) 12 (26%) 23 (49%) 5 (11%) 4 (9%)
36–45 12 (13%) 20 (22%) 23 (25%) 9 (10%) 27 (30%)
46–55 19 (15%) 26 (20%) 38 (29%) 11 (8%) 36 (28%)
> 55 14 (9%) 20 (13%) 35 (23%) 26 (17%) 54 (36%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 12.8204; DF = 3; p-arvo = 0.005

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 19 (33%) 25 (43%) 3 (5%) 6 (10%) 5 (9%)
36–45 42 (40%) 39 (37%) 8 (8%) 4 (4%) 12 (11%)
46–55 59 (45%) 41 (31%) 11 (8%) 12 (9%) 9 (7%)
> 55 73 (46%) 56 (35%) 11 (7%) 8 (5%) 10 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 3.4382; DF = 3; p-arvo = 0.329

V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 16 (31%) 14 (27%) 5 (10%) 9 (18%) 7 (14%)
36–45 30 (31%) 20 (21%) 16 (17%) 15 (16%) 15 (16%)
46–55 32 (25%) 32 (25%) 30 (23%) 11 (8%) 25 (19%)
> 55 27 (18%) 43 (28%) 26 (17%) 18 (12%) 37 (25%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 5.3462; DF = 3; p-arvo = 0.148

V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 9 (18%) 13 (25%) 10 (20%) 10 (20%) 9 (18%)
36–45 23 (23%) 16 (16%) 11 (11%) 13 (13%) 35 (36%)
46–55 16 (12%) 19 (15%) 41 (32%) 17 (13%) 35 (27%)
> 55 12 (8%) 26 (18%) 34 (24%) 24 (17%) 46 (32%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 5.3541; DF = 3; p-arvo = 0.148
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V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 8 (14%) 25 (44%) 2 (4%) 14 (25%) 8 (14%)
36–45 10 (10%) 29 (28%) 11 (10%) 26 (25%) 29 (28%)
46–55 9 (7%) 31 (23%) 24 (18%) 26 (19%) 44 (33%)
> 55 7 (4%) 32 (19%) 21 (13%) 40 (24%) 65 (39%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 21.8416; DF = 3; p-arvo < 0.001

V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 3 (5%) 11 (19%) 5 (9%) 15 (26%) 23 (40%)
36–45 4 (4%) 15 (15%) 9 (9%) 23 (23%) 51 (50%)
46–55 2 (1%) 14 (10%) 35 (25%) 29 (21%) 59 (42%)
> 55 4 (2%) 18 (11%) 23 (14%) 40 (25%) 77 (48%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 2.4504; DF = 3; p-arvo = 0.484

V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 2 (4%) 13 (24%) 1 (2%) 14 (26%) 24 (44%)
36–45 6 (6%) 13 (13%) 10 (10%) 26 (26%) 45 (45%)
46–55 7 (5%) 14 (10%) 27 (20%) 29 (21%) 58 (43%)
> 55 8 (5%) 15 (9%) 19 (12%) 31 (19%) 89 (55%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 4.5481; DF = 3; p-arvo = 0.208
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V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 10 (18%) 17 (31%) 4 (7%) 18 (33%) 6 (11%)
36–45 33 (34%) 27 (28%) 6 (6%) 24 (25%) 7 (7%)
46–55 44 (31%) 38 (27%) 26 (18%) 26 (18%) 7 (5%)
> 55 72 (43%) 44 (26%) 19 (11%) 25 (15%) 9 (5%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 14.1747; DF = 3; p-arvo = 0.003

V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Ikä Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

< 36 9 (16%) 10 (18%) 6 (11%) 22 (40%) 8 (15%)
36–45 29 (29%) 19 (19%) 6 (6%) 27 (27%) 18 (18%)
46–55 49 (35%) 28 (20%) 22 (16%) 26 (19%) 14 (10%)
> 55 66 (40%) 46 (28%) 19 (12%) 18 (11%) 16 (10%)
Kruskal-Wallis -testi:
X2 = 22.7209; DF = 3; p-arvo < 0.001
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Tiedotusväline

Tiedotusvälineiden osalta alla raportoiduista ristiintaulukoinneista on poistettu kaikista pienimmän havain-
tomäärän saanaat tiedotusvälineet, joita ei voi suoraviivaisesti yhdistää toisiinsa laajemmiksi kategorioiksi:

• Poistetut tiedotusvälineet: Muu, Uutistoimisto, Kaupallinen televisiokanava, Kaupallinen radio-
kanava, Puoluelehti, Järjestölehti, Asiakaslehti, Itsenäinen verkkolehti tai verkkosivusto (ainoastaan
verkossa ilmestyvä julkaisu)

Tämän lisäksi iltapäivälehdet on yhdistetty valtakunnallisiin sanomalehtiin.

Näiden yhdistämisien ja poistojen jälkeen vastaajat jakautuvat seuraavalla tavalla eri tiedotusvälineisiin:

Tiedotusväline n %
Paikallis- tai aluelehti 114 27.87
Yleisradio 104 25.43
Aikakauslehti 83 20.29
Maakuntalehti 62 15.16
Valtakunnalliset sanomalehdet 46 11.25

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 27 (33%) 22 (27%) 34 (41%)
Maakuntalehti 27 (44%) 13 (21%) 22 (35%)
Paikallis- tai aluelehti 50 (44%) 38 (34%) 25 (22%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

28 (61%) 8 (17%) 10 (22%)

Yleisradio 31 (30%) 44 (43%) 27 (26%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 13.0616; DF = 4; p-arvo = 0.011
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SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 5 (6%) 11 (13%) 67 (81%)
Maakuntalehti 7 (12%) 12 (20%) 40 (68%)
Paikallis- tai aluelehti 18 (17%) 20 (19%) 67 (64%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

7 (16%) 9 (21%) 27 (63%)

Yleisradio 8 (8%) 11 (11%) 80 (81%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 13.3257; DF = 4; p-arvo = 0.01

SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 6 (7%) 20 (24%) 57 (69%)
Maakuntalehti 10 (16%) 20 (32%) 32 (52%)
Paikallis- tai aluelehti 15 (14%) 40 (36%) 55 (50%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

14 (33%) 8 (19%) 21 (49%)

Yleisradio 9 (9%) 34 (33%) 59 (58%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.5715; DF = 4; p-arvo = 0.021

SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 2 (2%) 1 (1%) 80 (96%)
Maakuntalehti 2 (3%) 5 (8%) 55 (89%)
Paikallis- tai aluelehti 0 (0%) 7 (6%) 106 (94%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

1 (2%) 3 (7%) 41 (91%)

Yleisradio 1 (1%) 7 (7%) 95 (92%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.55; DF = 4; p-arvo = 0.47
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SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 3 (4%) 7 (8%) 73 (88%)
Maakuntalehti 1 (2%) 11 (18%) 50 (81%)
Paikallis- tai aluelehti 2 (2%) 15 (13%) 95 (85%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

7 (16%) 9 (20%) 29 (64%)

Yleisradio 3 (3%) 9 (9%) 91 (88%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 16.5211; DF = 4; p-arvo = 0.002

SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 1 (1%) 3 (4%) 79 (95%)
Maakuntalehti 1 (2%) 8 (13%) 53 (85%)
Paikallis- tai aluelehti 0 (0%) 3 (3%) 111 (97%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

2 (4%) 4 (9%) 39 (87%)

Yleisradio 1 (1%) 6 (6%) 96 (93%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.9419; DF = 4; p-arvo = 0.018

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 2 (2%) 4 (5%) 77 (93%)
Maakuntalehti 4 (6%) 12 (19%) 46 (74%)
Paikallis- tai aluelehti 5 (4%) 20 (18%) 89 (78%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

2 (5%) 7 (16%) 34 (79%)

Yleisradio 6 (6%) 15 (15%) 82 (80%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 9.8921; DF = 4; p-arvo = 0.042
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FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 0 (0%) 2 (2%) 81 (98%)
Maakuntalehti 1 (2%) 6 (10%) 55 (89%)
Paikallis- tai aluelehti 0 (0%) 3 (3%) 110 (97%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

0 (0%) 2 (5%) 42 (95%)

Yleisradio 1 (1%) 3 (3%) 99 (96%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 8.6046; DF = 4; p-arvo = 0.072

FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 0 (0%) 1 (1%) 82 (99%)
Maakuntalehti 1 (2%) 4 (6%) 57 (92%)
Paikallis- tai aluelehti 0 (0%) 5 (4%) 109 (96%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

1 (2%) 1 (2%) 42 (95%)

Yleisradio 0 (0%) 7 (7%) 97 (93%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.5789; DF = 4; p-arvo = 0.333

FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 0 (0%) 0 (0%) 83 (100%)
Maakuntalehti 0 (0%) 3 (5%) 59 (95%)
Paikallis- tai aluelehti 0 (0%) 1 (1%) 113 (99%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

0 (0%) 1 (2%) 44 (98%)

Yleisradio 0 (0%) 2 (2%) 102 (98%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.5915; DF = 4; p-arvo = 0.232
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IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 9 (11%) 17 (20%) 57 (69%)
Maakuntalehti 9 (15%) 22 (35%) 31 (50%)
Paikallis- tai aluelehti 9 (8%) 42 (37%) 62 (55%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

8 (17%) 14 (30%) 24 (52%)

Yleisradio 3 (3%) 22 (22%) 77 (75%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 18.3299; DF = 4; p-arvo = 0.001

IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 4 (5%) 15 (18%) 63 (77%)
Maakuntalehti 9 (15%) 21 (34%) 32 (52%)
Paikallis- tai aluelehti 5 (4%) 26 (23%) 83 (73%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

7 (16%) 12 (27%) 26 (58%)

Yleisradio 1 (1%) 17 (16%) 86 (83%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 26.6568; DF = 4; p-arvo < 0.001

T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 67 (81%) 16 (19%)
Maakuntalehti 49 (79%) 13 (21%)
Paikallis- tai aluelehti 91 (80%) 23 (20%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

25 (54%) 21 (46%)

Yleisradio 76 (73%) 28 (27%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 14.1327; DF = 4; p-arvo = 0.007
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T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 61 (73%) 22 (27%)
Maakuntalehti 32 (52%) 30 (48%)
Paikallis- tai aluelehti 66 (58%) 48 (42%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

22 (48%) 24 (52%)

Yleisradio 57 (55%) 47 (45%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.5882; DF = 4; p-arvo = 0.021

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 77 (93%) 6 (7%)
Maakuntalehti 49 (79%) 13 (21%)
Paikallis- tai aluelehti 83 (73%) 31 (27%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

41 (89%) 5 (11%)

Yleisradio 94 (90%) 10 (10%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 20.63; DF = 4; p-arvo < 0.001

T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 72 (87%) 11 (13%)
Maakuntalehti 49 (79%) 13 (21%)
Paikallis- tai aluelehti 100 (88%) 14 (12%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

36 (78%) 10 (22%)

Yleisradio 94 (90%) 10 (10%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.6677; DF = 4; p-arvo = 0.155
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T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 82 (99%) 1 (1%)
Maakuntalehti 53 (85%) 9 (15%)
Paikallis- tai aluelehti 100 (88%) 14 (12%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

42 (91%) 4 (9%)

Yleisradio 99 (95%) 5 (5%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 12.9567; DF = 4; p-arvo = 0.011

T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 71 (86%) 12 (14%)
Maakuntalehti 52 (84%) 10 (16%)
Paikallis- tai aluelehti 103 (90%) 11 (10%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

33 (72%) 13 (28%)

Yleisradio 86 (83%) 18 (17%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 8.9473; DF = 4; p-arvo = 0.062

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 77 (93%) 6 (7%)
Maakuntalehti 58 (94%) 4 (6%)
Paikallis- tai aluelehti 107 (94%) 7 (6%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

41 (89%) 5 (11%)

Yleisradio 95 (91%) 9 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.3431; DF = 4; p-arvo = 0.854
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T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 83 (100%) 0 (0%)
Maakuntalehti 60 (97%) 2 (3%)
Paikallis- tai aluelehti 111 (97%) 3 (3%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

44 (96%) 2 (4%)

Yleisradio 102 (98%) 2 (2%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.2836; DF = 4; p-arvo = 0.512

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 80 (96%) 3 (4%)
Maakuntalehti 61 (98%) 1 (2%)
Paikallis- tai aluelehti 112 (98%) 2 (2%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

44 (96%) 2 (4%)

Yleisradio 103 (99%) 1 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.6968; DF = 4; p-arvo = 0.61

T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Tiedotusväline Ei Kyllä
Aikakauslehti 77 (93%) 6 (7%)
Maakuntalehti 58 (94%) 4 (6%)
Paikallis- tai aluelehti 112 (98%) 2 (2%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

43 (93%) 3 (7%)

Yleisradio 101 (97%) 3 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.1428; DF = 4; p-arvo = 0.273
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K: Kuinka usein olet kolmen viime vuoden aikana keskimäärin kohdannut tilanteita, joissa uskot tietyn
henkilön tai tahon järjestelmällisesti koordinoineen sinuun kohdistuneita painostuksen tai uhkailun muotoja?

Tiedotusväline Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Aikakauslehti 3 (4%) 6 (7%) 72 (89%)
Maakuntalehti 7 (11%) 8 (13%) 47 (76%)
Paikallis- tai aluelehti 10 (9%) 16 (14%) 85 (77%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

6 (14%) 7 (16%) 31 (70%)

Yleisradio 4 (4%) 21 (20%) 78 (76%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.853; DF = 4; p-arvo = 0.097

VS1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 4 (6%) 8 (12%) 25 (37%) 8 (12%) 23 (34%)
Maakuntalehti 6 (12%) 9 (17%) 14 (27%) 9 (17%) 14 (27%)
Paikallis- tai aluelehti 15 (15%) 18 (18%) 24 (24%) 15 (15%) 30 (29%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

8 (21%) 12 (32%) 8 (21%) 4 (11%) 6 (16%)

Yleisradio 11 (14%) 15 (19%) 27 (33%) 9 (11%) 19 (23%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 10.9913; DF = 4; p-arvo = 0.027

VS2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 29 (40%) 25 (34%) 9 (12%) 5 (7%) 5 (7%)
Maakuntalehti 27 (46%) 20 (34%) 6 (10%) 3 (5%) 3 (5%)
Paikallis- tai aluelehti 56 (53%) 35 (33%) 4 (4%) 4 (4%) 7 (7%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

14 (37%) 14 (37%) 1 (3%) 2 (5%) 7 (18%)

Yleisradio 46 (45%) 41 (40%) 4 (4%) 8 (8%) 3 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.4442; DF = 4; p-arvo = 0.168
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VS3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 7 (11%) 19 (29%) 19 (29%) 9 (14%) 12 (18%)
Maakuntalehti 12 (23%) 15 (28%) 8 (15%) 8 (15%) 10 (19%)
Paikallis- tai aluelehti 23 (23%) 26 (26%) 15 (15%) 16 (16%) 21 (21%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

19 (46%) 10 (24%) 4 (10%) 3 (7%) 5 (12%)

Yleisradio 28 (31%) 16 (18%) 19 (21%) 12 (13%) 16 (18%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.8891; DF = 4; p-arvo = 0.018

VS4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 6 (9%) 8 (12%) 17 (26%) 11 (17%) 23 (35%)
Maakuntalehti 4 (8%) 11 (21%) 14 (27%) 6 (12%) 17 (33%)
Paikallis- tai aluelehti 15 (15%) 16 (16%) 20 (20%) 15 (15%) 35 (35%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

13 (32%) 12 (29%) 4 (10%) 5 (12%) 7 (17%)

Yleisradio 13 (15%) 15 (17%) 22 (26%) 19 (22%) 17 (20%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 15.3518; DF = 4; p-arvo = 0.004

VS5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 5 (7%) 15 (20%) 13 (17%) 17 (23%) 25 (33%)
Maakuntalehti 3 (5%) 11 (18%) 7 (12%) 17 (28%) 22 (37%)
Paikallis- tai aluelehti 7 (6%) 27 (25%) 15 (14%) 23 (21%) 37 (34%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

6 (14%) 15 (36%) 2 (5%) 10 (24%) 9 (21%)

Yleisradio 5 (5%) 29 (31%) 12 (13%) 23 (24%) 25 (27%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.8126; DF = 4; p-arvo = 0.099
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VS6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 1 (1%) 9 (12%) 19 (25%) 13 (17%) 35 (45%)
Maakuntalehti 1 (2%) 5 (8%) 6 (10%) 15 (25%) 32 (54%)
Paikallis- tai aluelehti 1 (1%) 18 (16%) 19 (17%) 26 (23%) 48 (43%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

3 (7%) 5 (12%) 3 (7%) 11 (28%) 18 (45%)

Yleisradio 1 (1%) 15 (16%) 14 (15%) 20 (22%) 42 (46%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.2437; DF = 4; p-arvo = 0.518

VS7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun koh-
teeksi.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 3 (4%) 11 (15%) 12 (16%) 18 (24%) 30 (41%)
Maakuntalehti 2 (3%) 5 (8%) 7 (12%) 13 (22%) 33 (55%)
Paikallis- tai aluelehti 2 (2%) 13 (12%) 13 (12%) 25 (24%) 53 (50%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

4 (11%) 8 (21%) 2 (5%) 7 (18%) 17 (45%)

Yleisradio 5 (5%) 11 (12%) 10 (11%) 17 (19%) 48 (53%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.9035; DF = 4; p-arvo = 0.297

VS8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 25 (32%) 22 (29%) 16 (21%) 10 (13%) 4 (5%)
Maakuntalehti 22 (37%) 21 (35%) 6 (10%) 8 (13%) 3 (5%)
Paikallis- tai aluelehti 41 (38%) 32 (29%) 9 (8%) 22 (20%) 5 (5%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

12 (32%) 7 (18%) 2 (5%) 13 (34%) 4 (11%)

Yleisradio 31 (33%) 26 (28%) 10 (11%) 23 (25%) 3 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.1841; DF = 4; p-arvo = 0.382
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VS9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Tiedotusväline Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Aikakauslehti 29 (39%) 16 (21%) 13 (17%) 11 (15%) 6 (8%)
Maakuntalehti 18 (31%) 18 (31%) 5 (8%) 15 (25%) 3 (5%)
Paikallis- tai aluelehti 41 (39%) 19 (18%) 15 (14%) 20 (19%) 11 (10%)
Valtakunnalliset
sanomalehdet

7 (17%) 12 (29%) 2 (5%) 10 (24%) 10 (24%)

Yleisradio 32 (33%) 23 (24%) 7 (7%) 24 (25%) 10 (10%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 8.8948; DF = 4; p-arvo = 0.064
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Työtehtävä

Työtehtävissä luokitteluasteikko on supistettu seuraavalla tavalla ristiintaulukointia varten:

• Toimittaja tai kuvajournalisti = Toimittaja, Kuvajournalisti
• Päällikkötoimittaja tai tuottaja = Päällikkötoimittaja, Tuottaja

Myös luokka “Muu” on poistettu vertailusta.

Työtehtävä n %
Toimittaja tai kuvajournalisti 297 60.74
Päällikkötoimittaja tai tuottaja 74 15.13
Päätoimittaja 69 14.11
Erikoistoimittaja 49 10.02

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

91 (31%) 101 (35%) 100 (34%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

36 (49%) 16 (22%) 22 (30%)

Päätoimittaja 43 (62%) 16 (23%) 10 (14%)
Erikoistoimittaja 21 (43%) 16 (33%) 12 (24%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 23.7683; DF = 3; p-arvo < 0.001
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SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

25 (9%) 42 (15%) 217 (76%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

3 (4%) 9 (13%) 57 (83%)

Päätoimittaja 19 (29%) 14 (21%) 33 (50%)
Erikoistoimittaja 6 (13%) 13 (28%) 28 (60%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 29.0535; DF = 3; p-arvo < 0.001

SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

27 (9%) 89 (30%) 178 (61%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

7 (10%) 25 (35%) 39 (55%)

Päätoimittaja 18 (27%) 25 (38%) 23 (35%)
Erikoistoimittaja 11 (23%) 12 (25%) 25 (52%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 19.7416; DF = 3; p-arvo < 0.001

SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

2 (1%) 16 (5%) 277 (94%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

2 (3%) 3 (4%) 67 (93%)

Päätoimittaja 1 (1%) 5 (7%) 62 (91%)
Erikoistoimittaja 3 (6%) 4 (8%) 41 (85%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.783; DF = 3; p-arvo = 0.188

51



SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

4 (1%) 31 (10%) 261 (88%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

5 (7%) 7 (10%) 60 (83%)

Päätoimittaja 5 (7%) 15 (22%) 47 (70%)
Erikoistoimittaja 5 (10%) 8 (17%) 35 (73%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 18.1659; DF = 3; p-arvo < 0.001

SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

2 (1%) 11 (4%) 283 (96%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

2 (3%) 3 (4%) 67 (93%)

Päätoimittaja 1 (1%) 8 (12%) 59 (87%)
Erikoistoimittaja 1 (2%) 5 (10%) 43 (88%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 9.3403; DF = 3; p-arvo = 0.025

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

12 (4%) 72 (24%) 212 (72%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

11 (15%) 17 (23%) 45 (62%)

Päätoimittaja 12 (18%) 30 (44%) 26 (38%)
Erikoistoimittaja 6 (12%) 15 (31%) 28 (57%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 31.4603; DF = 3; p-arvo < 0.001
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IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

7 (2%) 57 (19%) 232 (78%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

8 (11%) 15 (21%) 50 (68%)

Päätoimittaja 10 (14%) 24 (35%) 35 (51%)
Erikoistoimittaja 3 (6%) 12 (25%) 33 (69%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 25.0074; DF = 3; p-arvo < 0.001

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

13 (4%) 47 (16%) 235 (80%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

2 (3%) 3 (4%) 67 (93%)

Päätoimittaja 3 (4%) 13 (19%) 53 (77%)
Erikoistoimittaja 2 (4%) 7 (15%) 38 (81%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.607; DF = 3; p-arvo = 0.055

FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

1 (0%) 8 (3%) 285 (97%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

0 (0%) 0 (0%) 72 (100%)

Päätoimittaja 0 (0%) 4 (6%) 65 (94%)
Erikoistoimittaja 0 (0%) 6 (12%) 43 (88%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 13.0568; DF = 3; p-arvo = 0.005
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FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

1 (0%) 15 (5%) 279 (95%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

0 (0%) 1 (1%) 72 (99%)

Päätoimittaja 0 (0%) 5 (7%) 64 (93%)
Erikoistoimittaja 0 (0%) 4 (8%) 45 (92%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.5223; DF = 3; p-arvo = 0.318

FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

0 (0%) 4 (1%) 292 (99%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

0 (0%) 0 (0%) 73 (100%)

Päätoimittaja 0 (0%) 1 (1%) 68 (99%)
Erikoistoimittaja 0 (0%) 1 (2%) 48 (98%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.2329; DF = 3; p-arvo = 0.745

T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

222 (75%) 75 (25%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

51 (69%) 23 (31%)

Päätoimittaja 54 (78%) 15 (22%)
Erikoistoimittaja 35 (71%) 14 (29%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.896; DF = 3; p-arvo = 0.594
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T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

189 (64%) 108 (36%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

40 (54%) 34 (46%)

Päätoimittaja 31 (45%) 38 (55%)
Erikoistoimittaja 30 (61%) 19 (39%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 9.1202; DF = 3; p-arvo = 0.028

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

266 (90%) 31 (10%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

63 (85%) 11 (15%)

Päätoimittaja 45 (65%) 24 (35%)
Erikoistoimittaja 40 (82%) 9 (18%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 25.8894; DF = 3; p-arvo < 0.001

T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

262 (88%) 35 (12%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

66 (89%) 8 (11%)

Päätoimittaja 48 (70%) 21 (30%)
Erikoistoimittaja 43 (88%) 6 (12%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 17.0451; DF = 3; p-arvo = 0.001
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T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

278 (94%) 19 (6%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

69 (93%) 5 (7%)

Päätoimittaja 62 (90%) 7 (10%)
Erikoistoimittaja 41 (84%) 8 (16%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.2434; DF = 3; p-arvo = 0.1

T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

254 (86%) 43 (14%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

62 (84%) 12 (16%)

Päätoimittaja 53 (77%) 16 (23%)
Erikoistoimittaja 42 (86%) 7 (14%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.275; DF = 3; p-arvo = 0.351

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

273 (92%) 24 (8%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

63 (85%) 11 (15%)

Päätoimittaja 66 (96%) 3 (4%)
Erikoistoimittaja 44 (90%) 5 (10%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.4; DF = 3; p-arvo = 0.145
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T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

290 (98%) 7 (2%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

72 (97%) 2 (3%)

Päätoimittaja 69 (100%) 0 (0%)
Erikoistoimittaja 46 (94%) 3 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.5122; DF = 3; p-arvo = 0.211

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

289 (97%) 8 (3%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

74 (100%) 0 (0%)

Päätoimittaja 69 (100%) 0 (0%)
Erikoistoimittaja 48 (98%) 1 (2%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.8807; DF = 3; p-arvo = 0.275

T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Työtehtävä Ei Kyllä
Toimittaja tai
kuvajournalisti

289 (97%) 8 (3%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

71 (96%) 3 (4%)

Päätoimittaja 63 (91%) 6 (9%)
Erikoistoimittaja 43 (88%) 6 (12%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.3938; DF = 3; p-arvo = 0.01
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O: Kuinka usein olet kolmen viime vuoden aikana keskimäärin kohdannut tilanteita, joissa uskot tietyn
henkilön tai tahon järjestelmällisesti koordinoineen sinuun kohdistuneita painostuksen tai uhkailun muotoja?

Työtehtävä Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Toimittaja tai
kuvajournalisti

18 (6%) 35 (12%) 236 (82%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

3 (4%) 12 (17%) 57 (79%)

Päätoimittaja 11 (17%) 13 (20%) 42 (64%)
Erikoistoimittaja 7 (15%) 5 (11%) 35 (74%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.7174; DF = 3; p-arvo = 0.008

V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

69 (28%) 32 (13%) 70 (29%) 46 (19%) 26 (11%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

20 (32%) 6 (10%) 21 (34%) 11 (18%) 4 (6%)

Päätoimittaja 14 (23%) 9 (15%) 16 (26%) 10 (16%) 12 (20%)
Erikoistoimittaja 16 (38%) 5 (12%) 6 (14%) 10 (24%) 5 (12%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.6265; DF = 3; p-arvo = 0.453

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

26 (10%) 20 (8%) 22 (8%) 93 (35%) 103 (39%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

3 (4%) 7 (10%) 3 (4%) 24 (34%) 33 (47%)

Päätoimittaja 2 (3%) 2 (3%) 4 (6%) 18 (29%) 36 (58%)
Erikoistoimittaja 2 (5%) 1 (2%) 3 (7%) 24 (55%) 14 (32%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 10.0553; DF = 3; p-arvo = 0.018
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V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

49 (20%) 30 (12%) 49 (20%) 62 (25%) 56 (23%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

11 (18%) 9 (15%) 11 (18%) 14 (23%) 17 (27%)

Päätoimittaja 9 (14%) 11 (17%) 7 (11%) 21 (33%) 16 (25%)
Erikoistoimittaja 9 (21%) 3 (7%) 8 (19%) 11 (26%) 12 (28%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.2023; DF = 3; p-arvo = 0.752

V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

70 (29%) 36 (15%) 61 (25%) 43 (18%) 30 (12%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

19 (31%) 15 (24%) 10 (16%) 11 (18%) 7 (11%)

Päätoimittaja 19 (30%) 10 (16%) 12 (19%) 11 (17%) 11 (17%)
Erikoistoimittaja 12 (29%) 3 (7%) 9 (21%) 8 (19%) 10 (24%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.6342; DF = 3; p-arvo = 0.452

V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

76 (28%) 62 (23%) 35 (13%) 75 (27%) 26 (9%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

24 (37%) 14 (22%) 7 (11%) 16 (25%) 4 (6%)

Päätoimittaja 33 (49%) 9 (13%) 9 (13%) 15 (22%) 1 (1%)
Erikoistoimittaja 11 (24%) 16 (36%) 6 (13%) 10 (22%) 2 (4%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 10.3953; DF = 3; p-arvo = 0.015
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V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

121 (45%) 62 (23%) 49 (18%) 31 (11%) 8 (3%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

33 (49%) 13 (19%) 9 (13%) 10 (15%) 2 (3%)

Päätoimittaja 34 (51%) 16 (24%) 5 (7%) 12 (18%) 0 (0%)
Erikoistoimittaja 17 (39%) 14 (32%) 7 (16%) 4 (9%) 2 (5%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.0616; DF = 3; p-arvo = 0.786

V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

127 (48%) 56 (21%) 38 (14%) 27 (10%) 18 (7%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

34 (52%) 15 (23%) 7 (11%) 8 (12%) 1 (2%)

Päätoimittaja 32 (48%) 16 (24%) 5 (8%) 12 (18%) 1 (2%)
Erikoistoimittaja 17 (39%) 12 (27%) 5 (11%) 8 (18%) 2 (5%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.2744; DF = 3; p-arvo = 0.517

V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

19 (7%) 45 (17%) 32 (12%) 77 (28%) 98 (36%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

4 (6%) 12 (18%) 9 (14%) 18 (27%) 23 (35%)

Päätoimittaja 3 (4%) 17 (25%) 9 (13%) 17 (25%) 23 (33%)
Erikoistoimittaja 1 (2%) 16 (36%) 3 (7%) 11 (24%) 14 (31%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.5118; DF = 3; p-arvo = 0.68
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V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Työtehtävä Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Toimittaja tai
kuvajournalisti

28 (10%) 58 (22%) 29 (11%) 61 (23%) 93 (35%)

Päällikkötoimittaja
tai tuottaja

8 (12%) 13 (20%) 8 (12%) 15 (23%) 22 (33%)

Päätoimittaja 11 (17%) 12 (18%) 10 (15%) 12 (18%) 21 (32%)
Erikoistoimittaja 6 (13%) 9 (20%) 5 (11%) 12 (26%) 14 (30%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 0.8842; DF = 3; p-arvo = 0.829
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Tutkivan journalismin harjoittaminen

Alkuperäistä 6-portaista luokitteluasteikkoa on supistettu yhdistämällä kaksi ensimmäistä luokkaa toistensa
kanssa:

• Vähintään kerran kuukaudessa tai useammin = Noin kerran viikossa tai useammin, Noin kerran
kuukaudessa

Tutkivan journalismin harjoittamisen tiheys n %
Vähintään kerran kuukaudessa tai useammin 79 15.64
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 53 10.50
Noin kerran puolessa vuodessa 90 17.82
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 136 26.93
En ollenkaan 147 29.11

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

42 (54%) 24 (31%) 12 (15%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

30 (57%) 16 (30%) 7 (13%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

41 (46%) 26 (29%) 23 (26%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

39 (29%) 45 (34%) 50 (37%)

En ollenkaan 41 (28%) 42 (29%) 61 (42%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 37.0517; DF = 4; p-arvo < 0.001
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SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

17 (23%) 22 (29%) 36 (48%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

10 (21%) 11 (23%) 27 (56%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

10 (11%) 18 (21%) 59 (68%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

7 (5%) 18 (14%) 105 (81%)

En ollenkaan 10 (7%) 11 (8%) 120 (85%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 45.5565; DF = 4; p-arvo < 0.001

SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

24 (32%) 28 (37%) 24 (32%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

10 (20%) 24 (47%) 17 (33%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

12 (13%) 28 (31%) 49 (55%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

9 (7%) 37 (28%) 86 (65%)

En ollenkaan 9 (6%) 36 (25%) 101 (69%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 52.0408; DF = 4; p-arvo < 0.001
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SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

6 (8%) 6 (8%) 65 (84%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 5 (10%) 46 (88%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 5 (6%) 84 (94%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 5 (4%) 129 (96%)

En ollenkaan 1 (1%) 7 (5%) 138 (95%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 13.605; DF = 4; p-arvo = 0.009

SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

7 (9%) 8 (10%) 62 (81%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (6%) 17 (33%) 31 (61%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (1%) 11 (12%) 77 (87%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

4 (3%) 14 (10%) 117 (87%)

En ollenkaan 4 (3%) 11 (8%) 131 (90%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 25.0008; DF = 4; p-arvo < 0.001
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SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

4 (5%) 8 (11%) 64 (84%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 5 (9%) 48 (91%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (1%) 3 (3%) 85 (96%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 4 (3%) 131 (97%)

En ollenkaan 1 (1%) 7 (5%) 138 (95%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 15.2296; DF = 4; p-arvo = 0.004

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

12 (15%) 30 (38%) 36 (46%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

11 (21%) 18 (35%) 23 (44%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

6 (7%) 35 (39%) 49 (54%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

4 (3%) 30 (22%) 100 (75%)

En ollenkaan 8 (5%) 23 (16%) 115 (79%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 46.2223; DF = 4; p-arvo < 0.001
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IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

7 (9%) 26 (34%) 44 (57%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

9 (17%) 16 (30%) 28 (53%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

4 (4%) 19 (21%) 67 (74%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

2 (1%) 25 (19%) 108 (80%)

En ollenkaan 6 (4%) 23 (16%) 117 (80%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 30.2742; DF = 4; p-arvo < 0.001

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

9 (12%) 15 (20%) 51 (68%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 15 (29%) 36 (69%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

4 (4%) 12 (13%) 73 (82%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

5 (4%) 18 (13%) 112 (83%)

En ollenkaan 2 (1%) 10 (7%) 134 (92%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 25.2554; DF = 4; p-arvo < 0.001
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FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

1 (1%) 7 (9%) 68 (89%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 3 (6%) 50 (94%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 3 (3%) 86 (97%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

1 (1%) 5 (4%) 128 (96%)

En ollenkaan 0 (0%) 1 (1%) 145 (99%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 12.4638; DF = 4; p-arvo = 0.014

FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

2 (3%) 8 (10%) 67 (87%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 2 (4%) 51 (96%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 6 (7%) 83 (93%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 4 (3%) 132 (97%)

En ollenkaan 0 (0%) 6 (4%) 140 (96%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.1574; DF = 4; p-arvo = 0.025
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FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

0 (0%) 3 (4%) 74 (96%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 0 (0%) 53 (100%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 1 (1%) 89 (99%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 3 (2%) 133 (98%)

En ollenkaan 0 (0%) 0 (0%) 146 (100%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.0088; DF = 4; p-arvo = 0.135

T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

51 (65%) 28 (35%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

32 (60%) 21 (40%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

69 (77%) 21 (23%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

104 (76%) 32 (24%)

En ollenkaan 121 (82%) 26 (18%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 14.9227; DF = 4; p-arvo = 0.005
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T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

43 (54%) 36 (46%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

31 (58%) 22 (42%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

51 (57%) 39 (43%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

87 (64%) 49 (36%)

En ollenkaan 92 (63%) 55 (37%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.7816; DF = 4; p-arvo = 0.595

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

56 (71%) 23 (29%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

38 (72%) 15 (28%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

81 (90%) 9 (10%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

119 (88%) 17 (12%)

En ollenkaan 136 (93%) 11 (7%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 28.814; DF = 4; p-arvo < 0.001
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T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

68 (86%) 11 (14%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

40 (75%) 13 (25%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

76 (84%) 14 (16%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

119 (88%) 17 (12%)

En ollenkaan 131 (89%) 16 (11%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.4627; DF = 4; p-arvo = 0.167

T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

62 (78%) 17 (22%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

48 (91%) 5 (9%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

82 (91%) 8 (9%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

129 (95%) 7 (5%)

En ollenkaan 143 (97%) 4 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 26.5098; DF = 4; p-arvo < 0.001
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T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

57 (72%) 22 (28%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

45 (85%) 8 (15%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

70 (78%) 20 (22%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

120 (88%) 16 (12%)

En ollenkaan 134 (91%) 13 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 18.5454; DF = 4; p-arvo = 0.001

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

64 (81%) 15 (19%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

48 (91%) 5 (9%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

84 (93%) 6 (7%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

126 (93%) 10 (7%)

En ollenkaan 137 (93%) 10 (7%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.3948; DF = 4; p-arvo = 0.022
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T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

77 (97%) 2 (3%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

50 (94%) 3 (6%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

87 (97%) 3 (3%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

136 (100%) 0 (0%)

En ollenkaan 143 (97%) 4 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.2012; DF = 4; p-arvo = 0.185

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

77 (97%) 2 (3%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

53 (100%) 0 (0%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

89 (99%) 1 (1%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

131 (96%) 5 (4%)

En ollenkaan 146 (99%) 1 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.244; DF = 4; p-arvo = 0.263
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T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Ei Kyllä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

75 (95%) 4 (5%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

49 (92%) 4 (8%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

84 (93%) 6 (7%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

131 (96%) 5 (4%)

En ollenkaan 141 (96%) 6 (4%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.0259; DF = 4; p-arvo = 0.731

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

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

15 (19%) 18 (23%) 44 (57%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

10 (20%) 4 (8%) 36 (72%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

4 (5%) 18 (21%) 65 (75%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (2%) 20 (15%) 110 (83%)

En ollenkaan 7 (5%) 6 (4%) 129 (91%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 38.5191; DF = 4; p-arvo < 0.001
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V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

12 (18%) 15 (23%) 16 (24%) 13 (20%) 10 (15%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

7 (15%) 9 (19%) 16 (33%) 10 (21%) 6 (12%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

9 (11%) 23 (29%) 17 (21%) 13 (16%) 18 (22%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

10 (9%) 14 (12%) 38 (34%) 9 (8%) 42 (37%)

En ollenkaan 10 (9%) 17 (15%) 32 (29%) 7 (6%) 45 (41%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 16.6081; DF = 4; p-arvo = 0.002

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

32 (44%) 18 (25%) 5 (7%) 3 (4%) 14 (19%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

17 (35%) 20 (41%) 4 (8%) 4 (8%) 4 (8%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

38 (46%) 32 (39%) 4 (5%) 3 (4%) 6 (7%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

46 (38%) 52 (43%) 10 (8%) 6 (5%) 8 (7%)

En ollenkaan 61 (48%) 39 (30%) 10 (8%) 14 (11%) 4 (3%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.7515; DF = 4; p-arvo = 0.441
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V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

22 (29%) 21 (28%) 13 (17%) 12 (16%) 7 (9%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

11 (22%) 19 (39%) 5 (10%) 9 (18%) 5 (10%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

24 (30%) 24 (30%) 12 (15%) 10 (13%) 9 (11%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

22 (19%) 26 (23%) 26 (23%) 13 (11%) 27 (24%)

En ollenkaan 26 (23%) 19 (17%) 22 (20%) 9 (8%) 36 (32%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 14.7981; DF = 4; p-arvo = 0.005

V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

13 (19%) 13 (19%) 17 (24%) 13 (19%) 14 (20%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

9 (19%) 10 (21%) 8 (17%) 7 (15%) 13 (28%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

8 (10%) 19 (23%) 19 (23%) 13 (16%) 22 (27%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

17 (16%) 16 (15%) 28 (26%) 14 (13%) 32 (30%)

En ollenkaan 13 (11%) 16 (14%) 25 (22%) 17 (15%) 44 (38%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.1807; DF = 4; p-arvo = 0.127
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V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

5 (6%) 16 (21%) 7 (9%) 11 (14%) 38 (49%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

2 (4%) 11 (22%) 2 (4%) 16 (32%) 19 (38%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

5 (6%) 23 (27%) 14 (16%) 23 (27%) 21 (24%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

13 (10%) 36 (28%) 18 (14%) 28 (22%) 34 (26%)

En ollenkaan 9 (7%) 32 (26%) 17 (14%) 28 (23%) 35 (29%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.8338; DF = 4; p-arvo = 0.019

V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

2 (3%) 9 (12%) 11 (14%) 15 (20%) 39 (51%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

2 (4%) 5 (11%) 6 (13%) 11 (23%) 23 (49%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (3%) 11 (13%) 12 (14%) 26 (30%) 35 (40%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (2%) 19 (15%) 24 (19%) 31 (24%) 50 (39%)

En ollenkaan 3 (2%) 14 (11%) 20 (16%) 25 (20%) 63 (50%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.025; DF = 4; p-arvo = 0.403
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V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

3 (4%) 8 (11%) 7 (10%) 11 (15%) 44 (60%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 7 (14%) 5 (10%) 14 (29%) 23 (47%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

7 (8%) 8 (9%) 13 (15%) 21 (25%) 36 (42%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

7 (6%) 16 (13%) 18 (15%) 32 (26%) 51 (41%)

En ollenkaan 6 (5%) 16 (13%) 15 (12%) 22 (18%) 63 (52%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.0556; DF = 4; p-arvo = 0.195

V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

32 (42%) 18 (24%) 5 (7%) 13 (17%) 8 (11%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

19 (37%) 19 (37%) 4 (8%) 9 (17%) 1 (2%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

24 (28%) 21 (25%) 11 (13%) 23 (27%) 6 (7%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

39 (31%) 35 (28%) 22 (17%) 24 (19%) 7 (6%)

En ollenkaan 47 (38%) 33 (27%) 13 (10%) 24 (19%) 7 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.586; DF = 4; p-arvo = 0.232
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V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Tutkivan journalismin
harjoittaminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vähintään kerran
kuukaudessa tai useammin

25 (33%) 15 (20%) 7 (9%) 15 (20%) 14 (18%)

Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

16 (30%) 17 (32%) 4 (8%) 8 (15%) 8 (15%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

25 (29%) 18 (21%) 10 (12%) 23 (27%) 9 (11%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

38 (31%) 32 (26%) 18 (15%) 20 (16%) 14 (11%)

En ollenkaan 51 (41%) 21 (17%) 14 (11%) 27 (22%) 11 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.1925; DF = 4; p-arvo = 0.526
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Mielipiteelliset jutut

Havaintomäärien tasaisen jakautumisen vuoksi mielipiteellisten juttujen tekemistä mittaavan taustamuuttu-
jan luokitteluasteikko on pidetty ennallaan seuraavissa ristiintaulukoinneissa.

Mielipiteellisten juttujen tekeminen n %
Noin kerran viikossa tai useammin 81 16.04
Noin kerran kuukaudessa 102 20.20
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 56 11.09
Noin kerran puolessa vuodessa 50 9.90
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 80 15.84
Ei koskaan 136 26.93

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

51 (65%) 18 (23%) 10 (13%)

Noin kerran kuukaudessa 49 (48%) 31 (30%) 22 (22%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

19 (34%) 21 (38%) 16 (29%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

20 (40%) 13 (26%) 17 (34%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

25 (31%) 29 (36%) 26 (32%)

Ei koskaan 29 (22%) 41 (31%) 62 (47%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 49.4777; DF = 5; p-arvo < 0.001
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SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

19 (26%) 19 (26%) 36 (49%)

Noin kerran kuukaudessa 17 (17%) 19 (19%) 64 (64%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

5 (10%) 8 (16%) 38 (75%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

2 (4%) 7 (16%) 36 (80%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

5 (6%) 15 (19%) 58 (74%)

Ei koskaan 6 (5%) 12 (9%) 115 (86%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 41.9289; DF = 5; p-arvo < 0.001

SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

24 (31%) 21 (27%) 32 (42%)

Noin kerran kuukaudessa 18 (18%) 38 (38%) 45 (45%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

6 (11%) 23 (41%) 27 (48%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

4 (8%) 14 (29%) 30 (62%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

4 (5%) 28 (36%) 46 (59%)

Ei koskaan 8 (6%) 29 (22%) 97 (72%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 35.9886; DF = 5; p-arvo < 0.001
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SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

1 (1%) 6 (8%) 72 (91%)

Noin kerran kuukaudessa 4 (4%) 6 (6%) 90 (90%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 1 (2%) 54 (96%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (2%) 2 (4%) 46 (94%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 7 (9%) 72 (91%)

Ei koskaan 1 (1%) 6 (4%) 128 (95%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 3.8189; DF = 5; p-arvo = 0.576

SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

5 (6%) 14 (18%) 58 (75%)

Noin kerran kuukaudessa 6 (6%) 20 (20%) 76 (75%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 5 (9%) 50 (89%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (6%) 3 (6%) 43 (88%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (4%) 8 (10%) 68 (86%)

Ei koskaan 1 (1%) 11 (8%) 123 (91%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 18.2434; DF = 5; p-arvo = 0.003
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SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

0 (0%) 10 (13%) 69 (87%)

Noin kerran kuukaudessa 4 (4%) 7 (7%) 90 (89%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 0 (0%) 56 (100%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (2%) 1 (2%) 47 (96%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

1 (1%) 4 (5%) 74 (94%)

Ei koskaan 0 (0%) 5 (4%) 130 (96%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 13.9406; DF = 5; p-arvo = 0.016

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

14 (18%) 33 (42%) 31 (40%)

Noin kerran kuukaudessa 14 (14%) 36 (35%) 52 (51%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (5%) 16 (29%) 37 (66%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 16 (33%) 33 (67%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

6 (7%) 16 (20%) 58 (72%)

Ei koskaan 4 (3%) 19 (14%) 112 (83%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 54.2775; DF = 5; p-arvo < 0.001
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IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

8 (10%) 27 (34%) 44 (56%)

Noin kerran kuukaudessa 11 (11%) 28 (27%) 63 (62%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 16 (29%) 39 (70%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 11 (23%) 37 (77%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

5 (6%) 11 (14%) 64 (80%)

Ei koskaan 3 (2%) 16 (12%) 117 (86%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 33.5238; DF = 5; p-arvo < 0.001

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

4 (5%) 12 (15%) 62 (79%)

Noin kerran kuukaudessa 3 (3%) 14 (14%) 85 (83%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 8 (14%) 47 (84%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (6%) 6 (12%) 39 (81%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

5 (6%) 10 (13%) 63 (81%)

Ei koskaan 5 (4%) 20 (15%) 110 (81%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 0.8433; DF = 5; p-arvo = 0.974
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FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

0 (0%) 4 (5%) 75 (95%)

Noin kerran kuukaudessa 1 (1%) 6 (6%) 94 (93%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 3 (5%) 53 (95%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (2%) 2 (4%) 45 (94%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 1 (1%) 78 (99%)

Ei koskaan 0 (0%) 3 (2%) 132 (98%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.7281; DF = 5; p-arvo = 0.334

FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

0 (0%) 3 (4%) 76 (96%)

Noin kerran kuukaudessa 2 (2%) 5 (5%) 95 (93%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 2 (4%) 54 (96%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 3 (6%) 45 (94%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 5 (6%) 75 (94%)

Ei koskaan 0 (0%) 8 (6%) 128 (94%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.3961; DF = 5; p-arvo = 0.925
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FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

0 (0%) 1 (1%) 78 (99%)

Noin kerran kuukaudessa 0 (0%) 3 (3%) 99 (97%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 1 (2%) 55 (98%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 2 (4%) 47 (96%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 0 (0%) 80 (100%)

Ei koskaan 0 (0%) 0 (0%) 136 (100%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.4597; DF = 5; p-arvo = 0.189

T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

63 (78%) 18 (22%)

Noin kerran kuukaudessa 70 (69%) 32 (31%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

38 (68%) 18 (32%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

37 (74%) 13 (26%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

61 (76%) 19 (24%)

Ei koskaan 108 (79%) 28 (21%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.4778; DF = 5; p-arvo = 0.36
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T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

38 (47%) 43 (53%)

Noin kerran kuukaudessa 59 (58%) 43 (42%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

34 (61%) 22 (39%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

32 (64%) 18 (36%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

46 (58%) 34 (42%)

Ei koskaan 95 (70%) 41 (30%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 12.0203; DF = 5; p-arvo = 0.035

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

58 (72%) 23 (28%)

Noin kerran kuukaudessa 77 (75%) 25 (25%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

49 (88%) 7 (12%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

48 (96%) 2 (4%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

70 (88%) 10 (12%)

Ei koskaan 128 (94%) 8 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 33.1096; DF = 5; p-arvo < 0.001
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T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

65 (80%) 16 (20%)

Noin kerran kuukaudessa 86 (84%) 16 (16%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

46 (82%) 10 (18%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

47 (94%) 3 (6%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

66 (82%) 14 (17%)

Ei koskaan 124 (91%) 12 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 9.6034; DF = 5; p-arvo = 0.087

T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

69 (85%) 12 (15%)

Noin kerran kuukaudessa 95 (93%) 7 (7%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

51 (91%) 5 (9%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

46 (92%) 4 (8%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

77 (96%) 3 (4%)

Ei koskaan 126 (93%) 10 (7%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.2738; DF = 5; p-arvo = 0.201
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T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

65 (80%) 16 (20%)

Noin kerran kuukaudessa 84 (82%) 18 (18%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

48 (86%) 8 (14%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

45 (90%) 5 (10%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

64 (80%) 16 (20%)

Ei koskaan 120 (88%) 16 (12%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.3224; DF = 5; p-arvo = 0.378

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

73 (90%) 8 (10%)

Noin kerran kuukaudessa 94 (92%) 8 (8%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

49 (88%) 7 (12%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

44 (88%) 6 (12%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

75 (94%) 5 (6%)

Ei koskaan 124 (91%) 12 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.3362; DF = 5; p-arvo = 0.801
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T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

79 (98%) 2 (2%)

Noin kerran kuukaudessa 100 (98%) 2 (2%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

53 (95%) 3 (5%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

47 (94%) 3 (6%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

79 (99%) 1 (1%)

Ei koskaan 135 (99%) 1 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.0564; DF = 5; p-arvo = 0.216

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

81 (100%) 0 (0%)

Noin kerran kuukaudessa 99 (97%) 3 (3%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

53 (95%) 3 (5%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

49 (98%) 1 (2%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

80 (100%) 0 (0%)

Ei koskaan 134 (99%) 2 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.8662; DF = 5; p-arvo = 0.164

89



T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Ei Kyllä

Noin kerran viikossa tai
useammin

77 (95%) 4 (5%)

Noin kerran kuukaudessa 92 (90%) 10 (10%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

53 (95%) 3 (5%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

47 (94%) 3 (6%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

76 (95%) 4 (5%)

Ei koskaan 135 (99%) 1 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 10.3583; DF = 5; p-arvo = 0.066

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

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Noin kerran viikossa tai
useammin

12 (15%) 15 (19%) 51 (65%)

Noin kerran kuukaudessa 14 (14%) 13 (13%) 72 (73%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

5 (9%) 2 (4%) 48 (87%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

2 (4%) 7 (15%) 39 (81%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

2 (3%) 13 (17%) 60 (80%)

Ei koskaan 4 (3%) 16 (12%) 114 (85%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 17.5742; DF = 5; p-arvo = 0.004
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V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

14 (19%) 15 (21%) 12 (17%) 15 (21%) 16 (22%)

Noin kerran kuukaudessa 11 (12%) 21 (24%) 26 (30%) 11 (12%) 19 (22%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

4 (9%) 6 (13%) 17 (37%) 2 (4%) 17 (37%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (7%) 6 (14%) 14 (32%) 8 (18%) 13 (30%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (5%) 17 (27%) 17 (27%) 9 (14%) 18 (28%)

Ei koskaan 13 (12%) 13 (12%) 33 (32%) 7 (7%) 38 (37%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 7.6522; DF = 5; p-arvo = 0.176

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

40 (53%) 23 (31%) 3 (4%) 5 (7%) 4 (5%)

Noin kerran kuukaudessa 39 (41%) 35 (37%) 5 (5%) 6 (6%) 9 (10%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

25 (50%) 15 (30%) 2 (4%) 1 (2%) 7 (14%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

17 (40%) 17 (40%) 4 (9%) 2 (5%) 3 (7%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

28 (37%) 26 (35%) 8 (11%) 7 (9%) 6 (8%)

Ei koskaan 45 (38%) 45 (38%) 11 (9%) 9 (8%) 7 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.7996; DF = 5; p-arvo = 0.326
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V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

21 (28%) 23 (31%) 8 (11%) 14 (19%) 9 (12%)

Noin kerran kuukaudessa 26 (30%) 24 (28%) 16 (18%) 12 (14%) 9 (10%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

12 (26%) 12 (26%) 7 (15%) 4 (9%) 11 (24%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

7 (17%) 11 (26%) 7 (17%) 9 (21%) 8 (19%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

14 (21%) 18 (27%) 11 (17%) 4 (6%) 19 (29%)

Ei koskaan 25 (22%) 21 (19%) 29 (26%) 10 (9%) 28 (25%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 9.0117; DF = 5; p-arvo = 0.109

V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

14 (19%) 12 (16%) 15 (21%) 12 (16%) 20 (27%)

Noin kerran kuukaudessa 13 (15%) 17 (20%) 17 (20%) 14 (16%) 24 (28%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

7 (16%) 10 (22%) 10 (22%) 4 (9%) 14 (31%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

6 (15%) 6 (15%) 12 (29%) 7 (17%) 10 (24%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

8 (12%) 12 (18%) 15 (22%) 12 (18%) 21 (31%)

Ei koskaan 12 (11%) 17 (16%) 28 (26%) 15 (14%) 36 (33%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.3227; DF = 5; p-arvo = 0.803
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V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

4 (5%) 19 (24%) 9 (11%) 13 (16%) 35 (44%)

Noin kerran kuukaudessa 6 (6%) 26 (27%) 9 (9%) 26 (27%) 31 (32%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

4 (7%) 13 (24%) 8 (15%) 13 (24%) 16 (30%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

4 (9%) 13 (30%) 7 (16%) 10 (23%) 10 (23%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

7 (9%) 17 (23%) 9 (12%) 16 (22%) 25 (34%)

Ei koskaan 9 (8%) 30 (27%) 16 (14%) 28 (25%) 30 (27%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.6292; DF = 5; p-arvo = 0.344

V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

2 (3%) 12 (15%) 9 (11%) 21 (26%) 36 (45%)

Noin kerran kuukaudessa 1 (1%) 14 (14%) 16 (16%) 19 (20%) 47 (48%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (5%) 4 (7%) 6 (11%) 16 (29%) 26 (47%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (2%) 5 (11%) 7 (16%) 18 (40%) 14 (31%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

2 (3%) 9 (12%) 16 (22%) 16 (22%) 30 (41%)

Ei koskaan 4 (4%) 14 (12%) 19 (17%) 18 (16%) 57 (51%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.4995; DF = 5; p-arvo = 0.777

93



V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

3 (4%) 13 (17%) 5 (6%) 17 (22%) 39 (51%)

Noin kerran kuukaudessa 2 (2%) 13 (14%) 11 (12%) 23 (24%) 46 (48%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

5 (9%) 4 (8%) 7 (13%) 11 (21%) 26 (49%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (7%) 6 (13%) 3 (7%) 15 (33%) 19 (41%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (4%) 9 (12%) 14 (19%) 16 (22%) 31 (42%)

Ei koskaan 7 (6%) 10 (9%) 18 (17%) 18 (17%) 56 (51%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 1.3975; DF = 5; p-arvo = 0.925

V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

24 (30%) 23 (29%) 7 (9%) 19 (24%) 6 (8%)

Noin kerran kuukaudessa 33 (34%) 27 (28%) 10 (10%) 22 (23%) 5 (5%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

24 (47%) 11 (22%) 6 (12%) 8 (16%) 2 (4%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

16 (34%) 13 (28%) 8 (17%) 6 (13%) 4 (9%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

21 (29%) 22 (30%) 10 (14%) 15 (21%) 5 (7%)

Ei koskaan 43 (37%) 30 (26%) 14 (12%) 23 (20%) 7 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.4094; DF = 5; p-arvo = 0.492
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V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Mielipiteellisten juttujen
tekeminen

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Noin kerran viikossa tai
useammin

25 (32%) 14 (18%) 10 (13%) 17 (22%) 13 (16%)

Noin kerran kuukaudessa 31 (34%) 25 (27%) 6 (7%) 18 (20%) 12 (13%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

13 (25%) 14 (27%) 7 (14%) 12 (24%) 5 (10%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

15 (33%) 11 (24%) 6 (13%) 9 (20%) 5 (11%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

27 (36%) 16 (22%) 13 (18%) 9 (12%) 9 (12%)

Ei koskaan 44 (37%) 23 (19%) 11 (9%) 28 (24%) 12 (10%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 2.3526; DF = 5; p-arvo = 0.799
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Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa toimimisen aktiivisuutta mittaavan muuttujan luokitteluasteikko on pidetty ennallaan
alla raportoiduissa ristiintaulukoinneissa.

n %
Lähes päivittäin 73 14.46
Noin kerran viikossa 56 11.09
Noin kerran kuukaudessa 82 16.24
Noin kerran kolmessa kuukaudessa 47 9.31
Noin kerran puolessa vuodessa 34 6.73
Noin kerran vuodessa tai harvemmin 52 10.30
En ollenkaan 161 31.88

SPU1: Solvaaminen, haukkuminen tai muu sanallinen vihanilmaus kasvokkain tai viestintävälinettä käyttäen
(esim. puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, verkossa tai sosiaalisessa mediassa jne.)

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 45 (63%) 18 (25%) 8 (11%)
Noin kerran viikossa 26 (46%) 17 (30%) 13 (23%)
Noin kerran kuukaudessa 37 (46%) 26 (32%) 18 (22%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

13 (28%) 24 (52%) 9 (20%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

7 (21%) 13 (38%) 14 (41%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

21 (40%) 15 (29%) 16 (31%)

En ollenkaan 44 (28%) 40 (25%) 75 (47%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 46.0133; DF = 6; p-arvo < 0.001
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SPU2: Loukkaavien väitteiden, huhujen tai yksityiselämään kuuluvien tietojen levittäminen julkisesti mus-
tamaalaustarkoituksessa (myös esim. verkossa ja sosiaalisessa mediassa).

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 23 (33%) 17 (24%) 30 (43%)
Noin kerran viikossa 8 (14%) 13 (23%) 35 (62%)
Noin kerran kuukaudessa 7 (9%) 17 (22%) 55 (70%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (7%) 6 (14%) 35 (80%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (3%) 6 (19%) 25 (78%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

4 (8%) 5 (10%) 40 (82%)

En ollenkaan 8 (5%) 16 (11%) 127 (84%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 52.4727; DF = 6; p-arvo < 0.001

SPU3: Uhkailu negatiivisilla ammatillisilla tai henkilökohtaisilla seurauksilla (esim. työpaikan tai maineen
menetys, ammatillisen uskottavuuden menetys, työn vaikeuttaminen tulevaisuudessa).

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 25 (36%) 21 (30%) 24 (34%)
Noin kerran viikossa 5 (9%) 24 (43%) 27 (48%)
Noin kerran kuukaudessa 13 (16%) 30 (37%) 38 (47%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

7 (15%) 13 (28%) 27 (57%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (3%) 13 (39%) 19 (58%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (6%) 18 (35%) 31 (60%)

En ollenkaan 10 (6%) 34 (22%) 111 (72%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 42.3127; DF = 6; p-arvo < 0.001
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SPU4: Uhkaus vahingoittaa henkilökohtaista tai työnantajan omaisuutta.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 4 (6%) 6 (9%) 60 (86%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 0 (0%) 56 (100%)
Noin kerran kuukaudessa 2 (2%) 8 (10%) 71 (88%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 3 (6%) 43 (91%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (3%) 2 (6%) 30 (91%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 2 (4%) 50 (96%)

En ollenkaan 0 (0%) 7 (4%) 152 (96%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 16.1375; DF = 6; p-arvo = 0.013

SPU5: Fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen tai niiden kohteeksi joutumisella vihjaileminen.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 11 (16%) 16 (23%) 43 (61%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 6 (11%) 50 (89%)
Noin kerran kuukaudessa 3 (4%) 9 (11%) 68 (85%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

2 (4%) 9 (19%) 36 (77%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 2 (6%) 31 (94%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

1 (2%) 8 (15%) 43 (83%)

En ollenkaan 2 (1%) 11 (7%) 147 (92%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 41.9918; DF = 6; p-arvo < 0.001
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SPU6: Uhkaus vahingoittaa perhettä, lähipiiriä tai ystäviä fyysisesti tai muulla tavalla.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 3 (4%) 13 (18%) 55 (77%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 1 (2%) 54 (98%)
Noin kerran kuukaudessa 2 (2%) 6 (7%) 74 (90%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 3 (6%) 44 (94%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 1 (3%) 32 (97%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 2 (4%) 50 (96%)

En ollenkaan 1 (1%) 1 (1%) 157 (99%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 41.1632; DF = 6; p-arvo < 0.001

IPU1: Uhkailu oikeustoimilla tai niiden käynnistäminen (esim. rikosilmoituksen tekeminen).

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 16 (23%) 22 (31%) 33 (46%)
Noin kerran viikossa 3 (5%) 17 (30%) 36 (64%)
Noin kerran kuukaudessa 6 (7%) 29 (36%) 45 (56%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

2 (4%) 16 (34%) 29 (62%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (9%) 5 (15%) 25 (76%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

4 (8%) 14 (27%) 34 (65%)

En ollenkaan 7 (4%) 33 (20%) 121 (75%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 25.7047; DF = 6; p-arvo < 0.001
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IPU2: Uhkailu vahingonkorvausvaatimuksilla tai korvausvaatimusten esittäminen.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 12 (17%) 19 (27%) 40 (56%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 16 (29%) 40 (71%)
Noin kerran kuukaudessa 7 (9%) 17 (21%) 57 (70%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 14 (30%) 32 (68%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

2 (6%) 8 (24%) 24 (71%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

2 (4%) 12 (23%) 38 (73%)

En ollenkaan 4 (3%) 23 (14%) 133 (83%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 21.8183; DF = 6; p-arvo = 0.001

FPU1: Painostava seuraaminen, tarkkailu tai häirintä (esim. haastattelujen, kuvaamisen tai muun tiedon-
hankinnan häiritseminen) työtehtäviä suorittaessa.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 9 (13%) 14 (20%) 47 (67%)
Noin kerran viikossa 1 (2%) 5 (9%) 48 (89%)
Noin kerran kuukaudessa 4 (5%) 11 (13%) 67 (82%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 11 (23%) 36 (77%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (3%) 5 (15%) 27 (82%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

2 (4%) 7 (13%) 43 (83%)

En ollenkaan 4 (3%) 17 (11%) 138 (87%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 16.492; DF = 6; p-arvo = 0.011
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FPU2: Työvälineisiin kajoaminen tai niiden rikkominen (esim. kameraan, muihin tallennusvälineisiin tai
muistiinpanovälineisiin kohdistuva).

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 0 (0%) 6 (8%) 65 (92%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 0 (0%) 55 (100%)
Noin kerran kuukaudessa 2 (2%) 4 (5%) 75 (93%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 1 (2%) 46 (98%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 3 (9%) 30 (91%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 1 (2%) 51 (98%)

En ollenkaan 0 (0%) 4 (3%) 155 (97%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.8927; DF = 6; p-arvo = 0.064

FPU3: Lievä fyysinen väkivalta (esim. töniminen, tarttuminen, vaatteista repiminen, päälle sylkeminen).

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 2 (3%) 9 (13%) 60 (85%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 1 (2%) 55 (98%)
Noin kerran kuukaudessa 0 (0%) 8 (10%) 74 (90%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 0 (0%) 47 (100%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 1 (3%) 33 (97%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 3 (6%) 49 (94%)

En ollenkaan 0 (0%) 4 (3%) 155 (97%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 23.6969; DF = 6; p-arvo = 0.001
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FPU4: Vakava fyysinen väkivalta (esim. päälle käyminen, lyöminen, potkiminen, esineellä heittäminen).

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 0 (0%) 3 (4%) 68 (96%)
Noin kerran viikossa 0 (0%) 0 (0%) 56 (100%)
Noin kerran kuukaudessa 0 (0%) 3 (4%) 79 (96%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

0 (0%) 0 (0%) 47 (100%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

0 (0%) 0 (0%) 34 (100%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

0 (0%) 1 (2%) 51 (98%)

En ollenkaan 0 (0%) 0 (0%) 160 (100%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.4782; DF = 6; p-arvo = 0.075

T1: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Tunnis-
tamaton henkilö tai taho]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 47 (64%) 26 (36%)
Noin kerran viikossa 39 (70%) 17 (30%)
Noin kerran kuukaudessa 58 (71%) 24 (29%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

30 (64%) 17 (36%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

31 (91%) 3 (9%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

37 (71%) 15 (29%)

En ollenkaan 135 (84%) 26 (16%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 20.787; DF = 6; p-arvo = 0.002
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T2: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yleisön
edustaja]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 38 (52%) 35 (48%)
Noin kerran viikossa 30 (54%) 26 (46%)
Noin kerran kuukaudessa 43 (52%) 39 (48%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

26 (55%) 21 (45%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

19 (56%) 15 (44%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

32 (62%) 20 (38%)

En ollenkaan 116 (72%) 45 (28%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 15.2853; DF = 6; p-arvo = 0.018

T3: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Poliitikko
tai poliittisen puoleen edustaja]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 47 (64%) 26 (36%)
Noin kerran viikossa 44 (79%) 12 (21%)
Noin kerran kuukaudessa 68 (83%) 14 (17%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

44 (94%) 3 (6%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

30 (88%) 4 (12%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

46 (88%) 6 (12%)

En ollenkaan 151 (94%) 10 (6%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 39.9248; DF = 6; p-arvo < 0.001
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T4: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Yrityksen
edustaja]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 57 (78%) 16 (22%)
Noin kerran viikossa 47 (84%) 9 (16%)
Noin kerran kuukaudessa 66 (80%) 16 (20%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

40 (85%) 7 (15%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

32 (94%) 2 (6%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

45 (87%) 7 (13%)

En ollenkaan 147 (91%) 14 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.6708; DF = 6; p-arvo = 0.07

T5: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Viran-
omaistaho tai virkamies]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 65 (89%) 8 (11%)
Noin kerran viikossa 52 (93%) 4 (7%)
Noin kerran kuukaudessa 73 (89%) 9 (11%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

47 (100%) 0 (0%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

30 (88%) 4 (12%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

49 (94%) 3 (6%)

En ollenkaan 148 (92%) 13 (8%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.8884; DF = 6; p-arvo = 0.331
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T6: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Aatteel-
lisen järjestön, yhdistyksen tai yhteisön edustaja]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 55 (75%) 18 (25%)
Noin kerran viikossa 45 (80%) 11 (20%)
Noin kerran kuukaudessa 74 (90%) 8 (10%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

33 (70%) 14 (30%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

30 (88%) 4 (12%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

43 (83%) 9 (17%)

En ollenkaan 146 (91%) 15 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 19.7931; DF = 6; p-arvo = 0.003

T7: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Kollega
omassa tai toisessa mediassa]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 64 (88%) 9 (12%)
Noin kerran viikossa 52 (93%) 4 (7%)
Noin kerran kuukaudessa 72 (88%) 10 (12%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

43 (91%) 4 (9%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

27 (79%) 7 (21%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

51 (98%) 1 (2%)

En ollenkaan 150 (93%) 11 (7%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 11.7785; DF = 6; p-arvo = 0.067
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T8: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
itselle tuttu taho esim tuttava sukulainen jne]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 71 (97%) 2 (3%)
Noin kerran viikossa 55 (98%) 1 (2%)
Noin kerran kuukaudessa 77 (94%) 5 (6%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

47 (100%) 0 (0%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

33 (97%) 1 (3%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

50 (96%) 2 (4%)

En ollenkaan 160 (99%) 1 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 8.8164; DF = 6; p-arvo = 0.184

T9: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Lähde
tai haastateltava]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 73 (100%) 0 (0%)
Noin kerran viikossa 55 (98%) 1 (2%)
Noin kerran kuukaudessa 81 (99%) 1 (1%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

45 (96%) 2 (4%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

32 (94%) 2 (6%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

50 (96%) 2 (4%)

En ollenkaan 160 (99%) 1 (1%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 8.8685; DF = 6; p-arvo = 0.181
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T10: Mitkä seuraavista tahoista ovat kohdistaneet sinuun painostuksen ja tai uhkailun menetelmiä? [Muu
taho]

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Ei Kyllä

Lähes päivittäin 69 (95%) 4 (5%)
Noin kerran viikossa 52 (93%) 4 (7%)
Noin kerran kuukaudessa 76 (93%) 6 (7%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

44 (94%) 3 (6%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

33 (97%) 1 (3%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

49 (94%) 3 (6%)

En ollenkaan 157 (98%) 4 (2%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 4.2346; DF = 6; p-arvo = 0.645

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

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Kerran
puolessa
vuodessa
tai
useammin

Noin
kerran
vuodessa
tai
harvemmin

En
kertaakaan

Lähes päivittäin 18 (26%) 17 (25%) 34 (49%)
Noin kerran viikossa 2 (4%) 8 (15%) 45 (82%)
Noin kerran kuukaudessa 6 (8%) 6 (8%) 67 (85%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (7%) 10 (22%) 33 (72%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (3%) 5 (15%) 28 (82%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

3 (6%) 10 (20%) 38 (75%)

En ollenkaan 6 (4%) 10 (6%) 139 (90%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 53.2402; DF = 6; p-arvo < 0.001
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V1: Työssäni kohtaama painostus ja uhkailu on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 13 (20%) 22 (33%) 10 (15%) 7 (11%) 14 (21%)
Noin kerran viikossa 4 (9%) 9 (20%) 16 (36%) 5 (11%) 11 (24%)
Noin kerran kuukaudessa 4 (6%) 17 (24%) 25 (35%) 12 (17%) 13 (18%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

4 (11%) 4 (11%) 12 (32%) 5 (13%) 13 (34%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

2 (7%) 4 (14%) 11 (39%) 2 (7%) 9 (32%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

5 (11%) 7 (15%) 14 (30%) 8 (17%) 12 (26%)

En ollenkaan 16 (13%) 15 (12%) 31 (25%) 13 (10%) 49 (40%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 14.5869; DF = 6; p-arvo = 0.024

V2: Luotan siihen, että saan esihenkilöiltäni ja työantajaltani tukea painostus- ja uhkailutilanteissa.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 26 (38%) 24 (35%) 3 (4%) 5 (7%) 11 (16%)
Noin kerran viikossa 27 (55%) 12 (24%) 0 (0%) 3 (6%) 7 (14%)
Noin kerran kuukaudessa 24 (32%) 34 (46%) 6 (8%) 3 (4%) 7 (9%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

17 (40%) 20 (48%) 3 (7%) 0 (0%) 2 (5%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

10 (37%) 10 (37%) 2 (7%) 3 (11%) 2 (7%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

20 (44%) 18 (40%) 5 (11%) 2 (4%) 0 (0%)

En ollenkaan 70 (47%) 43 (29%) 14 (9%) 14 (9%) 7 (5%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 6.5567; DF = 6; p-arvo = 0.364
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V3: Painostus ja uhkailu lisäävät työni henkistä kuormittavuutta.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 30 (45%) 21 (31%) 4 (6%) 5 (7%) 7 (10%)
Noin kerran viikossa 9 (18%) 13 (27%) 12 (24%) 6 (12%) 9 (18%)
Noin kerran kuukaudessa 15 (21%) 22 (31%) 15 (21%) 11 (15%) 9 (12%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

8 (21%) 8 (21%) 8 (21%) 6 (16%) 8 (21%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

5 (16%) 8 (26%) 7 (23%) 2 (6%) 9 (29%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

11 (26%) 10 (23%) 8 (19%) 5 (12%) 9 (21%)

En ollenkaan 27 (21%) 27 (21%) 24 (19%) 18 (14%) 33 (26%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 23.4206; DF = 6; p-arvo = 0.001

V4: Painostus ja uhkailu ovat vaikuttaneet negatiivisesti työssäni kokemaani turvallisuuden tunteeseen.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 17 (27%) 18 (29%) 10 (16%) 5 (8%) 13 (21%)
Noin kerran viikossa 5 (10%) 6 (12%) 14 (29%) 7 (14%) 17 (35%)
Noin kerran kuukaudessa 9 (12%) 16 (22%) 22 (31%) 11 (15%) 14 (19%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

5 (13%) 4 (10%) 9 (23%) 9 (23%) 12 (31%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (11%) 6 (21%) 5 (18%) 4 (14%) 10 (36%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

7 (17%) 7 (17%) 9 (21%) 6 (14%) 13 (31%)

En ollenkaan 14 (11%) 17 (13%) 28 (22%) 22 (17%) 46 (36%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 19.9295; DF = 6; p-arvo = 0.003
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V5: En mielelläni tee juttuja tietyistä aiheista tai näkökulmista, koska pelkään joutuvani painostuksen tai
uhkailun kohteeksi.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 4 (6%) 21 (30%) 3 (4%) 17 (25%) 24 (35%)
Noin kerran viikossa 3 (6%) 8 (16%) 5 (10%) 12 (24%) 23 (45%)
Noin kerran kuukaudessa 6 (7%) 25 (31%) 11 (14%) 18 (22%) 20 (25%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (7%) 12 (28%) 7 (16%) 11 (26%) 10 (23%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

3 (10%) 3 (10%) 4 (13%) 10 (32%) 11 (35%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

5 (10%) 13 (27%) 6 (12%) 9 (19%) 15 (31%)

En ollenkaan 10 (7%) 36 (26%) 22 (16%) 29 (21%) 44 (31%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 9.0617; DF = 6; p-arvo = 0.17

V6: Muutan tai jätän välillä jutuistani pois jotakin, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun
kohteeksi.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 2 (3%) 9 (13%) 5 (7%) 21 (30%) 32 (46%)
Noin kerran viikossa 1 (2%) 6 (12%) 9 (17%) 10 (19%) 26 (50%)
Noin kerran kuukaudessa 3 (4%) 13 (17%) 12 (15%) 23 (29%) 27 (35%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

1 (2%) 7 (15%) 7 (15%) 4 (9%) 27 (59%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

2 (6%) 2 (6%) 5 (16%) 8 (25%) 15 (47%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

1 (2%) 7 (14%) 4 (8%) 14 (29%) 23 (47%)

En ollenkaan 3 (2%) 14 (10%) 31 (23%) 28 (21%) 60 (44%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 5.1181; DF = 6; p-arvo = 0.529
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V7: Jätän tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä, koska pelkään joutuvani painostuksen tai uhkailun kohteeksi.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 4 (6%) 6 (9%) 5 (7%) 15 (22%) 38 (56%)
Noin kerran viikossa 2 (4%) 4 (8%) 5 (10%) 12 (24%) 27 (54%)
Noin kerran kuukaudessa 5 (6%) 16 (20%) 9 (11%) 25 (32%) 24 (30%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

3 (7%) 7 (16%) 8 (18%) 4 (9%) 22 (50%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

1 (3%) 2 (7%) 4 (13%) 9 (30%) 14 (47%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

1 (2%) 7 (15%) 5 (11%) 9 (19%) 25 (53%)

En ollenkaan 7 (5%) 13 (10%) 22 (16%) 26 (19%) 67 (50%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 12.3071; DF = 6; p-arvo = 0.055

V8: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta tekemääni journalistiseen työhön.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 23 (33%) 18 (26%) 3 (4%) 19 (28%) 6 (9%)
Noin kerran viikossa 21 (39%) 16 (30%) 6 (11%) 8 (15%) 3 (6%)
Noin kerran kuukaudessa 18 (22%) 21 (26%) 13 (16%) 21 (26%) 7 (9%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

20 (45%) 10 (23%) 5 (11%) 8 (18%) 1 (2%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

15 (48%) 10 (32%) 1 (3%) 4 (13%) 1 (3%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

12 (25%) 18 (38%) 6 (12%) 7 (15%) 5 (10%)

En ollenkaan 52 (38%) 33 (24%) 21 (15%) 26 (19%) 6 (4%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 15.3905; DF = 6; p-arvo = 0.017
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V9: Painostuksella ja uhkailulla ei ole vaikutusta henkilökohtaiseen elämääni ja hyvinvointiini.

Esiintyminen
sosiaalisessa mediassa

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Lähes päivittäin 17 (25%) 13 (19%) 2 (3%) 19 (28%) 17 (25%)
Noin kerran viikossa 24 (45%) 9 (17%) 8 (15%) 9 (17%) 3 (6%)
Noin kerran kuukaudessa 24 (30%) 21 (27%) 8 (10%) 14 (18%) 12 (15%)
Noin kerran kolmessa
kuukaudessa

11 (26%) 10 (23%) 5 (12%) 14 (33%) 3 (7%)

Noin kerran puolessa
vuodessa

16 (50%) 7 (22%) 2 (6%) 5 (16%) 2 (6%)

Noin kerran vuodessa tai
harvemmin

12 (26%) 15 (32%) 4 (9%) 10 (21%) 6 (13%)

En ollenkaan 51 (37%) 28 (20%) 24 (17%) 22 (16%) 13 (9%)
Kruskal-Wallis -testi:
H = 18.1204; DF = 6; p-arvo = 0.006
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