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Pro gradu tutkielmani käsittelee Yleisradion tv-uutisissa esitettyä rikos- ja väkivalta-aineistoa 

vuosina 1957–1969.  

 

Tv:ssä aloitettiin uutisten kaltaisten ajankohtaisten ohjelmien näyttäminen vuonna 1957. Samaan 

aikaan maassa elettiin muutoksen aikakautta. Sotien jälkeinen Suomi oli muuttumassa 

maatalousyhteiskunnasta kaupungistuneeksi palveluyhteiskunnaksi ja monen kansalaisen 

sosiaalinen asema koheni niin, että tv:stä tuli yksi lisääntyneen vapaa-ajan viettotavoista. Tv:tä 

pidetään mediana, joka tempaa kansalaiset tapahtumien keskipisteeseen ja näin muokkaa elettyä 

todellisuutta. Näin ollen tv-uutisia tarkastelemalla voi tavoittaa jotain siitä, millaisena aikalaiset 

näkivät maailman rikosuutisoinnin kautta. 

 

Tv-uutisten alkuaikoina näytetyn ohjelmiston sisältöä saneli sen saatavuus. Pitkään uutiset olivat 

riippuvaisia ulkomaalaisesta kuvatarjonnasta, mikä näkyi esimerkiksi rikosuutisten osalta 

suhteettoman suurena yhdysvaltalaisen rikosuutisoinnin määränä. Kaikkiaan ulkomaalaisen 

materiaalin osuus oli etenkin tarkastelujakson alussa merkittävä, mutta kotimaisen uutisoinnin 

määrä lisääntyi jakson loppua kohti. 

 

Tv:n rikosuutisissa poliittisiin yhteyksiin kytkeytyvät rikolliset teot saivat suurimman huomion. 

Aikakaudella sattui jokunen maailmanhistoriaan piirtynyt poliittinen murha. Näiden poliittisesti 

värittyneiden tekojen leimaaminen puhtaasti rikosuutisiksi on kyseenalaista, mutta ne ovat mukana 

aineistossa siksi, että tavallisen katsojan näkökulmasta ne mitä todennäköisimmin näyttäytyivät 

pääosin väkivallantekoina, eli rikoksina. Poliittisesti motivoidut rikos- ja väkivaltauutiset peittivät 

alleen sen, että uutisissa vaiettiin esimerkiksi Neuvostoliitossa tapahtuneesta rikollisuudesta, 

kaikesta perheväkivallasta ja suomalaisesta alaluokkaisesta rikollisuudesta. Suurimmalla 

vakavuudella suhtauduttiin keskiluokkaisen kansanosan turvallisuutta ravisteleviin rikollisuuden 

lajeihin, kuten poliisimurhiin. 



   

 

 

Tarkastelujakson suurin muutos liittyy paitsi kotimaisen uutisoinnin lisääntymiseen, myös 

huumausainerikollisuudesta kertovan uutisoinnin syntyyn. Uutisoinnissa on selvästi havaittavissa 

hätäännystä uuden rikollisuuden lajin edessä. 

 

Lähestyn tutkimuskohdettani poikkitieteellisesti paitsi historian, myös tiedotusopin tutkimuksen 

kautta. Menetelmänäni on ollut poimia ensin määrällisiä kokonaisuuksia, joista sen jälkeen on 

poimittu osia laadullista tarkastelua varten. Primäärilähteenäni on toiminut Yleisradion sähköinen 

BRS-arkisto, johon esitetyt tv-jutut on koottu tekstimuodossa. Olen katsonut kaikki jutut, joista on 

olemassa katsomiskuntoinen nauha ja analysoinut juttuja paitsi katselun kautta, myös niistä tehtyjen 

selosteiden avulla. Jutut on haettu 45 hakusanalla ja niitä tarkentavilla hauilla ja 480 uutisjutun 

kokonaisuuden perusteella on muodostunut varsin kattava kuva siitä, millaista rikosaineistoa 1950–

1960-lukujen uutisten katsojille oli tarjolla. 

 

Tutkimuskirjallisuuden osalta nojaudun lukuisaan määrään oikeuspoliittisia tutkimuksia, kuten 

Tapio Lappi-Seppälän Homicide in Finland- teokseen ja Reino Sirènin tutkimukseen 

Pahoinpitelyrikollisuus 1950-1997. Ajankuvan hahmottamisen kannalta merkittävä teos 

tutkielmassa on ollut Antti Kariston Suuret ikäluokat. Myös suuri määrä tv:n historian tutkimusta 

käsittelevää kirjallisuutta on ollut apuna tutkielman teossa, erityisesti mainittakoon Raimo 

Salokankaan Yleisradion historia, toinen osa. 
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1. Johdanto 
 

 

1.1 Maailma rikosuutisten silmin 

 

Rikollisen toiminnan määrittelyssä erityisen huomion ja ristiriitojen kohteena ovat 

kulloinkin yhteiskunnan toiminnalle tai valtaapitävien intresseille keskeiseksi 

ymmärretyt tekijät, joten rikos tavoittaa usein jotain oleellista yhteiskunnan 

rakenteista ja arvostuksista.1  

 

Tutkielmani käsittelee sitä, millaista rikos- ja väkivalta-aineistoa2 Yleisradion tv-uutisissa esitettiin 

vuosina 1957–1969. Yhtä lailla kaikkien muiden joukkoviestinnän välittämien sanomien tavoin 

rikosuutisointi muokkaa aikalaistensa maailmakuvaa. Tässä tutkielmassa pyrkimyksenä on 

saavuttaa ymmärrys siitä, millaisena maailma esitettiin nimenomaan television rikosuutisten kautta: 

mikä korostui ja mikä jäi piiloon? 

 

Suomen historiassa 1960-luvulla on erityinen rooli muutosten vuosikymmenenä. Siksi on 

kiinnostavaa rajata tarkastelu nimenomaan 1960-luvulle. Mukana on myös 1950-luvun viimeiset 

vuodet, mutta 1950-luvun osalta tarkasteltavan aineiston määrä on niin vähäinen, että pääpaino on 

väistämättä nimenomaan 1960-luvulla. Kyseessä on myös Suomen tv-uutisten olemassaolon 

ensimmäinen vuosikymmen, siksikin on kiinnostavaa, kuinka niiden rikosaineisto muovautui 

toiminnan vakiintuessa. Toisaalta 1960-luvun tarkastelua puoltaa myös vuosikymmenellä 

käynnistynyt viestinnän uusi aikakausi. Vuosikymmenen kun on sanottu muuttaneen myös 

viestintää siten, että sen merkitys kokemuksia jäsentävänä tekijänä oli aiempaa tärkeämpi.3 

 

Kaikista uutisten lajeista nimenomaan rikosuutiset ovat valikoituneet tarkastelukohteeksi, sillä rikos 

on jotain sellaista, johon niin sanotulla kunnon kansalaisella on ristiriitainen suhde. Toisaalta 

rikosta ja sen tekijää voidaan avoimesti kauhistella ja paheksua, mutta toisaalta rikos uutisena 

kiehtoo ja myy.4 Rikosuutisoinnin tutkimukseen päädyin, sillä työskentelen itse rikostoimittajana. 

Työni kautta olen voinut havaita, kuinka rikosuutiset kiinnostavat kansalaisia kenties enemmän kuin 

mikään muu yksittäinen uutisten laji. Tästä kertoo ainakin se, että rikosuutisia ei epäillä käyttää 

                                                 
1 Matikainen 2000, 11. 
2 Myöhemmin: ”rikosuutiset”. 
3 Ruohonen 1991, 25. 
4 Hemanus 1966, 15. 
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houkuttimina lehtien irtonumeromyynnissä – lööpissä on aina tilaa kunnon rikokselle5. Toinen 

osoitus rikosten kiinnostavuudesta on se, että kansalaisia kiinnostaa paitsi todellinen rikollisuus, 

myös fiktiivinen rikollisuus niin sanottujen poliisisarjojen kautta.6  

 

Koska rikollisuus kiinnostaa mediaa seuraavaa yleisöä nykyisin, miksei se olisi kiinnostanut myös 

1950–1960 luvuilla? Mikäli oletetaan, että kansalaiset olivat nykyiseen tapaan kiinnostuneita 

seuraamaan rikosuutisia, voidaan arvella rikosuutisten piirtäneen osaltaan kuvaa siitä 

todellisuudesta, jossa kansalaiset noina vuosikymmeninä elivät. Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni 

on pohtia, millaisessa valossa maailma rikosuutisten kautta näyttäytyi. Kiinnostavan vertailukohdan 

uutisista syntyneille mielikuville tarjoavat aikakaudesta kertyneet dokumentit, kuten 

kokonaisrikollisuutta kuvaavat tilastot.  

 

Pertti Hemanus kirjoittaa rikosuutisointia käsittelevässä alan klassikkoteoksessaan Helsingin 

Sanomalehtien rikosaineisto
7
: 

 

Kiintoisan, viihdyttävän rikosaineiston julkaisemisella on pitkät historialliset 

perinteensä, jotka juontavat juurensa sanomalehdistön edeltäjistä, kirjoista ja 

lehtisistä asti.
8
 

 

Tv-uutiset on kiinnostava tutkimuskohde sen vuoksi, että tv:n kautta jokaisen katsojan on ikään 

kuin mahdollisuus päästä tapahtumapaikalle elävän kuvan kautta. Näin ollen uutisten välittämä 

kuva maailmasta on elävämpi ja perustuu vähemmän vastaanottajan mielikuvitukseen, kuin 

esimerkiksi lehdestä luetun uutisen osalta. Tv-uutisten alkuvaiheessa koko televisio keksintönä oli 

niin uusi, että siihen saatettiin suhtautua epäluuloisesti. Toisaalta Yleisradioon luotettiin ja yhä 

edelleen kansallisen Yleisradion tv-uutiset pitävät pintansa luotetuimpien uutistoimittajien 

                                                 
5 Kivivuori jne. kirjoittaa Etusivujen väkivalta –teoksessa, (2002, 82.)  kuinka etusivujen väkivaltauutisointi on 
lisääntynyt voimakkaasti viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Selityksenä tälle ei voida pitää väkivallan 
tai rikollisuuden lisääntymistä, vaan pikemminkin yhteiskunnan kehityssuuntia. Käytännössä kyse on siitä, että 
kustantajat tahtovat painaa aineistoa, joka myy paremmin kuin kilpailijan etusivu, niinpä väkivaltarikosuutisoinnin 
täytyy olla kansaa kiinnostavaa, koska sen on huomattu tuovan mukanaan hyviä myyntilukuja.  
6 Iiris Ruoho kirjoittaa artikkelissaan ”Rikossarjojen yhteiskunta” kuinka kotimaiset poliisisarjat ovat Suomessa 
suhteellisen uusi ilmiö. Ruohon mukaan rikossarja havainnoi ja selittää rikoksia , mutta samalla se sekä empiirisesti  

että emotionaalisesti tulkitsee yhteiskuntaa ja sen toimintamekanismeja. Sellaisenaan se voi jopa synnyttää pelkoa ja 

jopa moraalista paniikkia. Keinonen jne, 2008, 150. 
7 Tampereen yliopisto 1966, Otava, Keuruu 1966. 
8 Hemanus 1966, 14. 
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kärjessä9. Näin ollen voidaan olettaa kansalaisten myös luottaneen siihen kuvaan, jota tv-uutiset 

välittivät.  

 

Tutkielmani on poikkitieteellinen sivutessaan historian tutkimuksellisten lähtökohtiensa lisäksi 

myös tiedotusopillista tutkimusta. Sitä tehdessä on mielessä koko ajan pidetty historiallinen 

konteksti. Tutkielman tavoitteena on valaista sitä maailmaa ja niitä ajattelutapoja, joita rikosuutisten 

kautta kansalaisille tarjottiin ja joita niistä saattoi muodostua. Pyrkimyksenä on tarkastella 

uutisointia sitä katsoneen kansalaisen näkökulmasta, ikään kuin alhaalta päin. Tutkielman tekoa 

historian oppiaineen nimikkeen alla puolustaa myös kuluvalla vuosituhannella valtaa saanut 

näkemys, jonka mukaan mediahistoriallinen tutkimus on asteittain siirtynyt kohti 

kulttuurihistoriallista tutkimusta.10   

 

Aineistoa on tässä tutkielmassa käsitelty sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. 

Kvantitatiivisesta tutkimuksesta kertovat useat liitteenä olevat ja tätä tutkimusta varten kerätyt 

tilastot. Määrällisen tutkimuksen kautta on helpompi suhteuttaa sitä, millaisesta uutismäärästä 

puhutaan, kun tarkastelun kohteena ovat vuosien 1957–1969 rikoksista kertovat uutiset. Samalla 

määrällisellä lajittelulla on onnistuttu poimimaan ne uutistyypit, joiden osuus aineistossa on noussut 

lähempää tarkastelua vaativaksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puolestaan on pureuduttu 

yksittäiseen uutiseen ja sen välittämään arvomaailmaan. Tätä kautta tutkimukseen on saatu 

muodostettua tiettyjä päälinjoja. Koska näin tarkasti rajatusta aiheesta ei ole olemassa aiempaa 

tutkimusta, ei näin ollen ole saatavilla myöskään valmiita tilastoja. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

tekeminen on ollut ikään kuin välttämätön pohja kvalitatiiviselle analyysille.  

 

Tutkielmani on aatehistoriallinen siinä mielessä, että käytettäessä Markku Hyrkkäsen määritelmää 

aatehistoriasta, se tutkii asioiden käsittämistä tulkitsemalla asioille annettuja merkityksiä.11 Olen 

pyrkinyt löytämään aineistosta myös ääneen lausumattomia ja kirjoittamattomia merkityksiä, 

”itsestäänselvyyksiä” tarkastelemalla sitä, kuinka kutakin rikostapausta tai rikollisuuden lajia tai 

kansanryhmää on uutisoinnissa käsitelty.  

 

                                                 
9 26.1.2009 julkaistussa, TNS-Gallupin Yleisradiolle tekemässä Uutisarvostukset 2008 - tutkimuksessa selviää, että 
Ylen tv-uutiset ovat suomalaisten mielestä luotetuin yksittäinen uutislähde. http://fi.yle.mobi/uutiset/yle24/ns-yduu-3-
504024, 2.8.2009. 
10 Anderson 2002, 17. 
11 Hyrkkänen 2002, 57. 
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Erityisen kiinnostava on kysymys siitä, kuinka tasapuolista uutisointi oli. Millainen rikollisuus tv-

uutisiin valikoitui? Muodostuiko tv-uutisia katsomalla jostakin maasta tai maanosasta erityisen 

rikollinen kuva, tai unohtaen jonkin maan rikollisuus kokonaan. Kiinnostavaa on myös verrata, 

millainen painoarvo kotimaisella rikollisuudella on uutisoinnissa ulkomaalaiseen rikollisuuteen 

verrattuna. Tarkastelen tässä tutkielmassa rikosuutisointia paitsi määrällisesti, tilastojen kautta, 

myös uutissisältöjen kautta. 

 

Nykyhetki kulkee mukana tutkimuksessa niiltä osin, kun olen katsonut ymmärryksen kannalta 

hedelmälliseksi verrata sitä tutkimusajankohtaan. Aikalaisäänen kuuluville saamiseksi olen liittänyt 

mukaan joitakin sitaatteja, joiden katson kuvaavan ajankohtaa ja ilmapiiriä osuvalla tavalla. 

 
 

1.2 Mikä on rikos ja uutinen siitä? 

 

Rikoksen määritelmä on yksinkertainen: rikoksella tarkoitetaan rangaistavaksi säädettyä tekoa.12 On 

tyypillistä, että rikoksissa loukataan yhtä tai useampaa yksilön kannalta tärkeää oikeushyvää, kuten 

henkeä, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta, tai esimerkiksi varallisuutta, kotirauhaa tai 

kunniaa13. Rikollisuudella puolestaan tarkoitetaan niiden lainvastaisten tekojen kirjoa, johon ihmiset 

syyllistyvät.14  

 

Kun puhutaan rikosuutisista, on määriteltävä, mistä oikein puhutaan. Koska tutkimusaineistossa on 

kyse 1950–1960-lukujen uutisista, on hyvä ottaa määritelmä aikalaiskirjallisuudesta. Hemanus 

pohjaa rikosuutisen määritelmänsä Akseli Routavaaran vuodelta 1951 olevaan määritelmään 

uutisesta: Routavaaran mukaan uutinen on 1) uusi ja harvinainen, sekä enemmän tai vähemmän 

yllättävä asia, uusi tai odottamaton tapahtuma tai sattuma. 2) tuore, mutta ei välttämättä 

odottamaton tieto jostakin, joka on äskettäin sattunut, tai jostakin aikaisemmin tuntemattomasta tai 

epätäydellisesti tunnetusta asiasta. 15 

 

 

 

 

                                                 
12 www.laki24.fi/riri-rikosriitaasiat-rikossuomenlaki.html. 26.4.2009. 
13 Laitinen 2005, 12. 
14 Salmi 2008, 5. 
15 Routavaara 1951, 65. 
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Routavaaran määritelmään perustuen Hemanus määrittelee, että  

 

rikosuutinen on selostus tuoreesta tai aikaisemmin tuntemattomasta kriminalisoidusta 

teosta tai vanhan ja aikaisemmin tunnetun kriminalisoidun teon uudesta vaiheesta.
16

 

 

Tässä tutkimuksessa rikosuutisen määritelmä siis nojautuu Hemanuksen määritelmään rikoksesta.  

 

Koska väkivallanteot motiivista riippumatta rikollisia, niputetaan erityisesti poliittisiksi luettavissa 

uutisissa esiintyvät väkivallanteot kuuluviksi rikosuutisiin, vaikka niiden jaotteleminen erillisiksi 

poliittisiksi uutisiksi olisi myös mahdollista. Tämä on perusteltua siksi, että tavallisen tv:n katsojan 

näkökulmasta kyseessä lienee ollut ennen muuta laiton teko, rikos. 

 

 

1.3 Lähteet  

 

Tutkimusaineistoni käsittää Yleisradion sähköisessä BRS-arkistossa luetteloidut insertit, eli 

kansankielellä jutut, tv-uutisista ja niitä edeltäneestä Kamerakierros-ohjelmasta vuosilta 1957–1969. 

Mukana ovat suomenkieliset uutislähetykset, mutta luettelointi ei kuitenkaan sisällä lyhyitä, tv:ssä 

luettuja sähkeuutisia, sillä niitä ei ole kirjattu arkistotietokantaan. Toisaalta on mitä todennäköisintä, 

että suurin osa sähkeuutisissa luetuista sähkeistä on päätynyt kokonaisena juttuna johonkin 

pääuutislähetykseen. Arkistoa voi pitää luotettavana lähteenä, sillä sinne on luetteloitu aiheiden 

tasolla myös ne lähetykset, joista ei enää ole kuvamateriaalia jäljellä, tai se on kadonnut. 

 

Ongelmallista aineiston suhteen on, että tarkastelujaksolla Yleisradiossa on tallennettu ainoastaan 

niin sanotut insertit, eli jutut. On mahdollista, ettei kokonaisen lähetyksen tallentamiseen ole ollut 

soveltuvaa tekniikkaa, tai tallentamista ei esimerkiksi lähetysten suuren määrän vuoksi ole pidetty 

tarpeellisena. Näin ollen uutistenlukijoiden juontoja ei ole tallentunut nauhoille kuin 

poikkeustapauksissa. Tämä on ongelmallista siksi, että monet jutut ovat selkeästi vain kuvitusta 

uutistenlukijan puheelle, näin ollen useat jutut ovat mykkiä, vain kuva puhuu puolestaan. Onneksi 

tv-arkistossa on lähes jokaisesta jutusta kirjoitettu sisältöilmoitus, josta voi lähes poikkeuksetta 

lukea, mistä uutinen kertoo. Koska useista sisältöilmoituksista on luettavissa jutun näkökulma ja 

jopa painotus, suurin osa niistä on mitä todennäköisimmin kirjoitettu uutistenlukijan puheiden 

                                                 
16 Hemanus 1966, 46. 
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perusteella. Kokonaisten uutislähetysten säännönmukainen taltiointi aloitettiin Yleisradiossa vasta 

1980-luvulla. 

 

Uutiset on haettu arkistosta 45 hakusanalla, joilla olen pyrkinyt kattamaan suurimaan osan 

rikollisuuden kentästä. Hakusanat on lueteltu liitteessä 1. Lisäksi muutaman suuren 

uutiskokonaisuuden kohdalla on tehty tarkentavia hakuja. Hakujen kattavuudesta antaa hyvän 

kuvan se, että monet uutiset tulivat eri hakusanoja käyttäen vastaan useita kertoja. Jokainen uutinen 

on kuitenkin aineistossa mukana vain yhden kerran. Mikäli uutinen käsittelee esimerkiksi 

monikertaisen rikollisen saamaa tuomiota, on juttu luokiteltu vakavimman teon mukaan17.  

 

Koottu aineisto on jaoteltu kategorioihin vertailun helpottamiseksi. Kategoriat ovat henkirikokset, 

sotarikokset, väkivaltarikokset, omaisuusrikokset, siveysrikokset, päihderikokset ja muut rikokset. 

Mikäli uutinen on jatkouutinen jollekin aiemmalle uutiselle, kuten aiemmin uutisoidun murhan 

jälkeinen oikeudenkäynti, on uutinen lajiteltu päärikoksen mukaan henkirikoksiin.  Jo varhaisessa 

aineistonkeruun vaiheessa tein päätöksen nostaa sotarikokset omaksi kategoriakseen, vaikka ne 

pohjimmiltaan sopisivat useimmiten myös henkirikosten kategorian alle. Tosin useinkaan kyse ei 

ole siitä, että tuomittu olisi suoranaisesti riistänyt joltakulta hengen; pikemminkin hän on välillisesti 

vaikuttanut jopa tuhansien henkien menetykseen. Eriyttämiseen päädyin siitäkin syystä, että tämän 

päivän näkökulmasta on kiinnostavaa tarkastella, kuinka suurta näkyvyyttä toisen maailmansodan 

jälkeiset sotarikostuomiot saivat. Aineiston perusteella sotarikostuomiolle vietyjen vaiheita 

seurattiin hyvin tarkkaan 

 

Mukana uutisissa on myös tutkimuksen kannalta hankalia poliittisia rikoksia. Niistä on vaikea 

päätellä, onko todellisuudessa lainkaan tapahtunut rikosta. Lisäksi niiden statuksen rikosuutisena 

tekee kyseenalaiseksi se, että tekojen kaksoisrangaistavuus18 on kyseenalainen: olisivatko teot edes 

rikoksia suomalaisen tai länsimaisen oikeus- tai moraalikäsityksen mukaan? Selkeästi poliittiset, 

mutta kuitenkin rikoksen tunnusmerkistön täyttävät uutiset on otettu mukaan ja laskettu kuuluvaksi 

kategoriaan muut, sillä niiden määrä on otannassa vähäinen. Poliittisten rikosten tarkastelu tässä 

tutkimuksessa keskittyy siihen, kuinka ne muokkasivat rikosuutisista muodostunutta 

kokonaiskuvaa. Maailmanhistoriallisesti merkittäviä poliittisten henkilöiden murhia tarkastellaan 

lisäksi hieman lähemmin. Perustelu tälle on se, että ilman näitä murhia ja niiden merkityksen 

                                                 
17 Esimerkiksi 17.2.1960, Caryl Chessmanin tuomio. Kuolemaantuomittu mies oli syyllistynyt esimerkiksi ryöstöihin ja 
raiskauksiin. Juttu on tässä tutkimuksessa luokiteltu siveellisyysrikoksiin. 
18 Kaksoisrangaistavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka eri maiden rikoslait suhtautuvat samaan tekoon. Siinä missä jokin 
teko voi toisessa maassa johtaa vankeuteen, siitä toisessa maassa saisi tuskin sakkoa. 
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tarkastelua vuosikymmenestä jäisi vaillinainen kuva. Poliittisissa rikoksissa on murhien lisäksi 

mukana esimerkiksi valtiopetosoikeudenkäyntejä, vakoilua ja juonittelua hallitsevaa valtiovaltaa 

vastaan.  

 

Aineistosta on karsittu kokonaan mielenosoituksia koskevat uutiset, sillä niiden todellista rikoksiin 

liittyvää sisältöä on vaikea arvioida. Useisiin aineistossa esiintyneisiin mielenosoituksiin toki liittyi 

jonkinlainen kahakointi ja suoranainen väkivalta. Poliittisista syistä järjestetyissä 

mielenosoituksissa tapahtuneita pidätyksiä ja tappeluita on kuitenkin vaikea luokitella minkään 

kategorian alle, sillä politiikkaan sisältyy aina joko poliittisten päättäjien tai poliisin mielivaltaisen 

käytöksen mahdollisuus, jolloin ei voi olla varma, syyllistyvätkö mielenosoittajat todellisuudessa 

jutuissa esitettyihin rikoksiin. Mielenosoitusuutinen on päässyt mukaan tähän tutkimukseen 

ainoastaan, jos sen kantauutisena on ollut selkeästi rikosuutiseksi luokiteltava uutinen.19 Luettelo 

kaikista tutkielman lähteinä käytetyistä tv-jutuista on liitteessä 2.  

 

Lähteenä on käytetty myös Yleisradion painettuja vuosikertomuksia. Tutkimuskirjallisuuden kautta 

tutkimukseeni muodostuu kuva siitä yhteiskunnasta, jossa television rikosuutisia katsottiin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Tällaisiksi uutisiksi luokitellaan esimerkiksi mielenosoitusraportit Kongosta. Mielenilmaukset kärjistyivät 
pääministeri Patrice Lumumban murhan johdosta helmikuussa 1961. Lisäksi uutisissa käsiteltiin myös itse murhaa, ei 
ainoastaan sen seurauksena syttyneitä mielenilmauksia. 
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2. Tv-uutiset modernisoituvassa Suomessa  
 
 
2.1. Yleisradion kiire aloittaa lähetykset 
 
Uutisten lähettäminen alkoi Suomessa radion kautta 1920-luvulla. Tieto ”näköradion” 

olemassaolosta saavutti Suomen viimeistään 1930-luvulla, kiitos aktiivisen lehdistön. Tästä 

huolimatta ääni ilman kuvaa sai kelvata tuoreimpien maailmantapahtumien välityskanavaksi aina 

1950-luvulle saakka, jolloin maassa aloitettiin tv-toiminta.20 

 

Tv:n tulo maahan kangerteli, sillä vaikka se yleistyi maailmalla huimaa vauhtia, Suomen 

Yleisradiossa katsottiin tv-toiminnan kuuluvan rikkaisiin ja tiheästi asuttuihin maihin; ei siis 

sotakorvausten runtelemaan Suomeen.21 Erityisesti Yleisradiossa oltiin sitä mieltä, että Suomen 

kokoisessa maassa tv-toiminta kaatuisi näytettävien ohjelmien puutteeseen.22 Ensimmäiset tv-

lähetykset maassa organisoikin yksityinen taho, ei suinkaan Yleisradio. Huolestuneena siitä, että 

Suomessa ei tehty minkäänlaisia toimenpiteitä tv-toiminnan aloittamiseksi, lähetti 

Radioinsinööriseura tekniikan tohtori Jouko Pohjanpalon johdolla ensimmäiset tv-ohjelmat seuran 

itse rakentamalla lähettimellä keväällä 1955.23 Televisiolähetykset saivat alkunsa Suomessa TES-

tv:n nimellä Tampereella. 

 
 Yleisradiossa ajateltiin vielä vuonna 1955, että tv-toiminnan aloittamista voisi hyvin lykätä yleiseen 

taloudelliseen tilanteeseen vedoten ainakin vuoteen 1957 tai 1958 saakka, mutta TES-tv:n ja 

Tallinnaan rakennetun tv-lähettimen vuoksi Yleisradio joutui aktivoitumaan asiassa aikomaansa 

aiemmin. Oli nimittäin vaarana, että niinkin merkittävä asia, kuin tv-toiminta saattaisi viivyttelyn 

vuoksi livahtaa jonkin toisen tahon käsiin, pois kansallisen Yleisradioyhtiön kontrollista. Tallinnan 

lähetin kun olisi voinut tarvittaessa palvella myös Etelä-Suomen asukkaita.24  

 

Yleisradion tv-toiminta siis alkoi kiireellä vuonna 1956. Yhtiön ensimmäiseksi televisiopuolen 

ohjelmapäälliköksi nimitetty Vilhelm ”Ville” Zilliacus totesi vuonna 1957, että ohjelmistoon on 

välttämätöntä saada ”kiintein väliajoin toistuvia sekä kotimaan että ulkomaiden uutiskatsauksia”.25 

                                                 
20 Salokangas 1996, 109. 
21 Http://sik.tky.fi/sik75/muut/tv.htm. 22.3.2009. 
22 Lukkarinen 1988, 11. 
23 Http://sik.tky.fi/sik75/muut/tv.htm. 22.3.2009. 
24 Salokangas 1996, 115. 
25 Salokangas 1996, 127. 
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Niinpä uutistyyppinen, Kamerakierros-niminen ohjelma aloitti vuonna 1957 tehtyjen ohjelmien 

jälkeen säännölliset lähetyksensä vuonna 1958.  

 

 

2.2 Miksi rikosuutisia? 

 

Uutiset ovat kuvauksia maailmasta sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin 

haluaisimme sen olevan. (BBC:n tv-uutisten päällikkö Roger Mosey 27.7.2004 The 

Guardianissa.) 

 

Rikosuutisten esittäminen tv:ssä perustui Yleisradiotoiminnan periaatteisiin. Pitkän tähtäimen 

suunnitteluun perustunut Yleisradion pääjohtaja Eino S. Revon ja eräiden muiden kirjoittajien 

mietintö Yleisradion suunta määritteli että: 

 

Yleisradiotoiminnan eräänä päätavoitteena on pidettävä oikeisiin tietoihin 

tosiasioihin perustuvaa maailmankuvan tarjoamista, kuvan joka muuttuu sitä mukaa 

kuin maailma muuttuu ja kuin tietomme siitä lisääntyvät, muuttuvat ja täydellistyvät 

(…) on pyrittävä antamaan tosiasioihin nojaava kuva siitä yhteiskunnasta, jossa ne 

toimivat, kaihtamatta yhteiskuntansa huonojakaan puolia.
26 

 

Oli siis selvää, että yhteiskunnasta haluttiin kertoa myös sen pimeältä puolelta. Rikosuutisten 

tarjoamista kansalaisille voidaan perustella monin syin. Hemanus näkee, että pitäessään lukijansa, 

tai tässä tutkimuksessa soveltaen katsojansa, päivittäisessä kosketuksessa rikosten maailmaan, se 

pitää yleisönsä myös jatkuvassa kosketuksessa siihen maailmaan, jossa rikotaan yhteisiä normeja ja 

lakeja.27 Hemanus tulee siihen tulokseen, että ainakin 1960-luvun lehtiuutisoinnissa käsitellään 

pääasiassa tekoja, joissa tekijät on saatu kiinni ja asetettu vastuuseen teoistaan. Näin ollen 

rikosuutisointi siis voisi olettaa 

 

..lisäävän yhteisön jäsenten turvallisuuden tunnetta, tunnetta siitä, että yhteiskunta 

saattaa rikolliset rangaistukseen ja näin vallitsee oikeus. 

 

                                                 
26 Repo jne. 1967, 13. 
27 Hemanus 1966, 16. 
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Samalla Hemanus katsoo, että rikosuutisoinnin vaikutuksiin kuuluu myös yleinen pelottava ja 

rikoksista pidättävä vaikutus.28 

 

Rikosuutisia siis tuotiin kansalaisille osittain siksi, että nämä toisaalta luottaisivat pahan saavan 

palkkansa ja toisaalta jättäisivät itse rikokset tekemättä rangaistuksen pelossa. Samalla Hemanus 

näkee rikosuutisoinnin lisäävän yhteisön kiinteyttä tarjoamalla viihdyttävää rikosaineistoa.29 Tämä 

perustuu Charles Merzin toteavaan kysymykseen siitä, mahtaako kansakuntaa yhdistää mikään 

samoin kuin sen murhaajat.30    

 

Toisaalta tuoreempaa rikosuutisten tutkimusta edustava Kivivuoren, Kempin ja Smolej’n Etusivujen 

väkivalta kritisoi Hemanuksen allekirjoittamaa näkemystä yhteisökiinteyden lisääntymisestä 

rikosuutisoinnin myötä. Ainakin ruotsalaisessa tutkimuksessa rikosuutisoinnin on voitu osoittaa 

lisääntyneen tasaisesti 1960-luvulta alkaen.31  Suomi noudattanee tässäkin naapurimaansa trendiä 

uutisoinnin lisääntymisessä, mikä sinänsä on ymmärrettävää, onhan poliisin tietoon tulleen 

rikollisuuden määrä kasvanut huimaa tahtia.32  Johtuneeko rikosuutisoinnin kasvaneesta määrästä, 

mutta Kivivuori jne. tuo esiin myös modernissa kriminologisessa pelkotutkimuksessa esiin 

nousevan seikan, että rikosuutisoinnilla saattaa lopulta olla yhteisökiinteyden lisäämisen sijaan 

täysin päinvastaisia, yhteisöä hajottavia vaikutuksia. Rikosuutisointi kun voi ”iholle” tullessaan 

lisätä pelkoja ja sosiaalista epäluottamusta.33 Nykyaikaisen rikosuutisoinnin kohdalla ei kai voida 

yleistää, että uutisissa kerrottaisiin erityisen paljon tuomionsa saaneista rikollisista. Toki 

tuomioistuinten päätökset ovat jokapäiväistä uutisaineistoa sanomalehdille, mutta nopeutuneen 

tiedonvälityksen ja poliisin tiedotusstrategian muutoksen ansioista myös vasta tapahtuneista, 

tutkintavaiheessa olevista sekä täysin pimeistä rikoksista sataa ajantasaista tietoa, joka usein ylittää 

uutiskynnyksen. 

 

 

 

 

 
                                                 
28 Hemanus 1966, 16. 
29 Hemanus 1966, 15. 
30 Hemanus 1966, 15. 
31 Kivivuori jne. 2002, 10. 
32 Kun vuonna 1955 rikoslakia vastaan tehtiin 50 087 rikosta, luku oli vuonna 1970 jo 132 238. Eli kutakuinkin tämän 
tutkimuksen aikajaksolla tehtyjen rikosten määrä ehti yli kaksi ja puolikertaistua. Tämä käy ilmi esimerkiksi Jouko 
Vahtolan kokonaisesityksestä Suomen Historia (2003) 387. 
33 Kivivuori jne. 2002, 9. 
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2.3 Seulomatta ulkomailta 

 

Siihen aikaan uutistoimitus oli pulassa siinä mielessä, että kansainvälistä kuvaa oli 

todella vähän käytettävissä, tai jos oli, se oli vanhentunutta. Tämähän muuttui vasta 

vuosikymmenen vaihteen jälkeen, kun vuonna 1960 Suomi liittyi Eurovisioon. 

Seuraavana vuonna linkki vedettiin Moskovaan, joten 1961 lähtien ovet olivat auki 

sekä itään että länteen.  

 

Näin muistelee uutistenlukijana uransa luonut Heikki Salo tv-uutisten alkuaikoja.34 Kyseessä on 

yhden ihmisen muistikuva, joten on mahdollista ja jopa todennäköistä, että ovien aukeneminen 

saattaa olla hieman liioitellusti sanottu, ainakin sen perusteella, kuinka ulkomaisten uutistoimistojen 

materiaalia hyödynnettiin uutisissa koko 1960-luvun ajan. 

 

Tämän tutkielman kannalta onkin erityisen kiinnostavaa se, että Yleisradio oli tv-uutistoimintansa 

alkuvuosina erittäin riippuvainen kansainvälisten uutistoimistojen tuottamasta uutisaineistosta ja 

kuvamateriaalista. Syynä tähän oli oman avustajaverkon vähäisyys toiminnan alkuvaiheessa, sekä 

se, että kansainväliset uutistoimistot, joista ensimmäisinä vuosina käytettiin ainoastaan United Press 

Internationalin materiaalia, olivat valmiita tarjoamaan kuvamateriaaliaan Yleisradion käyttöön jopa 

ilmaiseksi. Ilmaisella materiaalilla uutistoimistot tahtoivat vakiinnuttaa asemansa osaksi pienen 

maan vasta käynnistynyttä tv-uutistoimintaa.35 Ongelmaa voidaan pitää todellisena, sillä uutisten 

ohjelmapäällikkö Ville Zilliacus kirjoittaa muistiossaan Uutisfilmi- ja telefotopalvelun tehostaminen 

vuonna 1962, että: 

 

Käytännöllisesti katsoen kaikki United Press Internationalin kuvauksellisesti 

käyttökelpoinen aineisto on ollut pakko käyttää, usein myöhässä saapuneenakin, jotta 

päivittäin tarvittava 12–13 minuutin pituinen Kamerakierros ylipäänsä on saatu 

aikaan.
36

 

 

Tässä tutkielmassa onkin hyvä pohtia, kuinka realistinen kuva maailmasta muodostui, kun tv:n 

uutistoiminta oli pitkään ainoastaan yhden materiaalintoimittajan armoilla, eikä materiaalia voitu 

sen vähyyden vuoksi valikoida, vaan ohjelma-ajan täyttämiseksi oli hyödynnettävä miltei kaikki 

                                                 
34 Salmi 1996, 355. 
35 Salokangas 1996, 127. 
36 Salokangas 1996, 127. 
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saatavilla oleva elävä kuva. Uutismateriaali, etenkin Yleisradion tuottama, mielletään kenties 

kaikkein objektiivisimmaksi journalismin lajiksi37. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tarjolla 

olevan materiaalin vähyyden vuoksi joukkoon on voinut tulla myös mielipiteen muokkaukseen 

suunniteltua, ei niin uutismaista materiaalia. Tätä seikkaa ei sovi unohtaa kaiken tutkimusaineiston 

analysoinnissa.  

 

 

2.4 Millaiseen maailmaan tv:n rikosuutiset ilmestyivät 

 

Jotta voi pohtia sitä, millaista maailmankuvaa rikosuutisten kautta on välittynyt, on tärkeää luoda 

katsaus siihen, millaisessa yhteiskunnassa tv-uutiset aloittivat toimintansa. Yhteiskunnallisten 

olojen tarkastelu kohdistuu tässä luvussa lähinnä pelkästään Suomeen, vaikka rikosuutisia onkin 

kaikista maailman kolkista. Tämä siksi, että tutkielmalla on pyrkimys lisätä ymmärrystä siitä, 

millaiseksi Suomen tv:ssä näytetty rikosuutisointi saattoi muovata nimenomaan suomalaisten 

mielenmaisemaa. 

 

Tässä tutkielmassa on mukana kolme 1950-luvun viimeistä vuotta, sillä tv:n uutistoiminta alkoi 

tuolloin. Uutistoiminnan ensiaskeleet on myös herkullista ottaa mukaan tutkimuksen luontevaksi 

alkurajaukseksi. 1950-luvulla, jolloin tv aloitti maailmanvalloituksensa ja tv-uutiset ryhtyivät 

lunastamaan paikkaansa instituutiona, Suomessa elettiin nousukautta. Viimeiset sotakorvausjunat 

matkasivat rajan yli itään vuonna 1952, ja vaikka korvaukset olivat kalliit, niiden myötä 

suomalainen teollisuus oli joutunut väkisinkin rakentamaan ajanmukaiset tuotantolaitokset 

sotakorvaustuotteiden valmistamiseksi. Nyt ne vapautuivat tuottamaan hyvinvointia naapurimaan 

sijaan omalle maalle, mikä oli omiaan lisäämään hyvinvointia pula-ajan jälkeisessä Suomessa.38 

 

Sodanjälkeisestä tilanteesta oli siis vuosikymmenen lopulla irtauduttu ja modernia hyvinvointia 

alkoi olla tarjolla enemmän kuin koskaan maan siihenastisessa historiassa. Kansallinen itsetuntemus 

saattoi elää etsikkoaikaansa, sillä enää ei ollut ollenkaan selvää, että Suomi tulisi aina olemaan 

köyhänpuoleinen maatalousmaa.39 Ja mikäpä sopisikaan paremmin modernin ajan lippulaivaksi, 

kuin ihmeellinen näköradio, televisio.  

                                                 
37 Harri Palmolahden mukaan uutisjournalismi ”nauttii edelleen objektiivisuuden, puolueettomuuden ja luotettavuuden 
illuusiosta. Uutisjournalismin ajatellaan passiivisesti vain välittävän arvostuksia ja arvoista puhdistettuja faktoja.” 1993, 
9. 
38 Vahtola 2003, 347. 
39 Vihavainen 835, 2003. 
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Tämän tutkielman tarkastelujakso sijoittuu kuitenkin pääosin 1960-luvulle. Ja vuosikymmenen 

merkityksen tuntien se ei ole valikoitunut syyttä. 1960-luvulla Suomessa tapahtui paljon. 1960-

lukua muutoksinaan ei kuitenkaan tule pitää erityisen suomalaisena ilmiönä, sillä Suomi vain 

seurasi hieman perässä maailmalla alkanutta liikehdintää. 

 

Mutta vuosikymmenen aikaansaama muutos ei suinkaan ollut maassa vähäistä laatua, sillä uudet, 

nykypäivään saakka yltävät tuulet puhalsivat niinkin perustavaa laatua olevien asioiden, kuin 

arvojen ja asenteiden kohdalla. Auktoriteettiusko kyseenalaistui, perhearvot ja seksuaalitabut 

murtuivat. Feminismi lähti nousuun.40 Yhteiskuntaan ei voinut olla vaikuttamatta se, että sodan 

jälkeisessä baby boomissa syntyneet suuret ikäluokat elivät nuoruuttaan 1960-luvulla.41 

 

1960-luvulla pyrittiin järjestelmällisesti luomaan lisää hyvinvointia kansalaisille. Esimerkkeinä 

vuosikymmenellä luoduista ja tähän päivään asti ulottuvista uutuuksista olivat sairasvakuutus sekä 

työeläkejärjestelmä.42 Suomessakin ryhdyttiin käyttämään tulonsiirtoja tasaamaan varallisuuseroja 

ja takaamaan yhä useampia palveluja kaikkien saataville.43 Työaika lyheni ja kansalaiset alkoivat 

ikiaikaisen säästämisen sijaan puhua jopa kuluttamisesta. On jopa sanottu ajattelutavan muuttuneen 

niin, että siinä missä aiemmin oli uskottu jatkuvuuteen, esimerkiksi ammattien pysymiseen samassa 

suvussa, 1960-luvulla alettiin miettiä pikemminkin henkilökohtaista menestystä ja hyvinvointia.44 

Työajan lyhentyessä niin sanotun vapaa-ajan määrä myös lisääntyi, mikä on varmasti ollut omiaan 

lisäämään kansalaisten kiinnostusta viihdettä, kuten esimerkiksi televisiota kohtaan. 

 

Vuosikymmenen avainsanoja on myös kaupungistuminen. Siinä samalla kasvoi palveluammattien 

merkitys, sillä kaupungeissa ei enää ollut mahdollista tai järkevääkään elää omavaraisessa 

taloudessa. Suotta ei vuosikymmentä siis ole luonnehdittu kulutusyhteiskunnan läpimurroksi. Se oli 

seurausta kaupungistumisesta, elintason noususta ja siitä, että kulutettavaa yksikertaisesti alkoi olla 

tarjolla pula-ajan väistyessä ja teknologisten innovaatioiden ollessa arkipäivää.45 Kaupunkeihin 

lähdettiin siis paremman elintason perässä toteuttamaan unelmaa ja pärjäämään paremmin, kuin 

                                                 
40 Häikiö 2007, 159. 
41 Heinonen 2005, 147. 
42 Laitinen 2005, 231. 
43 Laitinen 2005, 232. 
44 Laitinen 2005, 232. 
45 Heinonen 2005, 147. 
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omat vanhemmat olivat pärjänneet.46 Mistään pienestä ilmiöstä ei ollut kyse. Heikki Ylikangas on 

sanonut, että 1960-luvulla 

 

Oppi ihmisestä oman onnensa seppänä kukoisti ja ruokki muuttoliikettä, joka 

ulottuvuuksissaan kävi yli kaikkien vastaavien sosiaalisten mullistusten ympäri 

Euroopan.
47 

 

Samalle vuosikymmenelle, sen loppuvuosiin, osuu myös hetki, jolloin muuttoliike saavutti toisen 

ääripäänsä. Kaupungit alkoivat olla pullollaan onnensa etsijöitä, eikä sosiaaliseen nousuun enää 

ollut automaattisia portaita.48 Tämä kehitys on saattanut kulkea käsi kädessä sen kanssa, että sotien 

jälkeisen ajan väkivallattomin kausi vaihtui tämän tutkielman tarkastelujakson viimeisenä vuonna 

alati lisääntyvän väkivallan kaudeksi.  

 

Huomionarvoista on myös se, että työttömyysaste oli tarkastelujaksolla erityisen alhainen, vain noin 

1,5 prosenttia. Se kuitenkin nousi 1960-luvun kolmen viimeisen vuoden aikana, ollen 1969 noin 4 

prosenttia. Tämän arvioidaan suoraan vaikuttaneen vuosikymmenen rikollisuuteen, sillä on osoitettu 

alhaisen työttömyyden olevan suhteessa alhaiseen rikollisuuteen.49 Tämän tutkielman aihepiiriä 

sivuaa hyvinkin merkittävästi myös alkoholipolitiikan kehitys. Rajoituksiin perustunut järjestelmä 

alkoi väistyä sallivuuden tieltä. Kansalaisten tahto nauttia kirkkaita viinoja kyllä tiedettiin, mutta 

Alkossa valmistauduttiin vastaiskuun: alkoholia tahdottiin nautittavan pikemminkin maun, kuin 

vaikutusten vuoksi. Siksi Alkossa käynnistettiin viinikampanja, jolla asiakkaiden käyttäytymistä 

pyrittiin ohjaamaan tarjoamalla näkyvästi nimenomaan viinejä.50 

 

1960-lukua on kuvailtu ennen muuta nuorison vuosikymmeneksi. Se on luontevaa siksikin, että 

esimerkiksi 15–19-vuotiaiden määrä oli suurimmillaan Suomen historiassa 1960-luvun puolivälissä, 

kiitos suurten ikäluokkien.51 Samaan aikaan nuoriso myös löysi vaikuttamiskeinokseen kapinan. 

Tähänkin saatiin malli ulkomailta. Kuten Marja Tuominen sanoo, Suomessa ei ollut Vietnamin 

sotaa, mutta siitä oli tullut maailman yhteistä omaisuutta. Tuomisen mukaan maailmalla syntyneet 

opiskelijamellakat suorastaan velvoittivat myös suomalaiset opiskelijat mellakoimaan.52 Vallitsevan 

                                                 
46 Ylikangas 1988, 25–26. 
47 Ylikangas 1988, 19. 
48 Ylikangas 1988, 19. 
49 Laitinen 2005, 234. 
50 Häikiö 2007, 161–163. 
51 Heinonen 2005, 147. 
52 Tuominen 1991, 304, 
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yhteiskunnan normeja vastaan kapinoitiin sekä kulttuurisesti että poliittisesti. Tähän yhtälöön 

kuuluivat myös huumeet. Nuorisossa kenties aina esiintyvään vapauden kaipuuseen huumeet ja muu 

päihteiden käyttö toivat osaltaan helpotusta.53 1960-luvun kohdalla voidaan puhua 

radikalisoitumisesta. Etenkin vuoden 1968 opiskelijalevottomuuksineen katsotaan osoittautuneen 

käännekohdaksi, jolloin perinteisten auktoriteettien kunnioittaminen alkoi rapautua54. 

 

Tämä tutkielman kannalta on myös tärkeää muistaa, että 1960-lukuun aikakautena liitetään 

erityisesti poliittisuus. Vaikka 1960-luvun poliittisen uudistuksen esitaistelijoina on totuttu 

pitämään suurten ikäluokkien edustajia, ja näkemään heidät nimenomaan vasemmistolaisuuden 

edustajina55, uudempien tulkintojen mukaan kyse on pääasiassa siitä, että 1960-luvulla politiikka 

vain sai uusia, totutusta poikkeavia ilmenemismuotoja56. Tavallaan politiikka tunkee läpi myös 

jokaisesta tässä luvussa aiemmin mainitusta ilmiöstä. Kaiken politisoitumisen ymmärtäminen on 

erityisen tärkeä siksi, että tämän tutkimuksen aineiston tarkastelussa herää huomattavan usein 

kysymys siitä, mikä lopulta on rikollista, mikä poliittista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Hakkarainen 2002, 167. 
54 Karisto 2005, 164. 
55 Karisto 2005, 31. 
56 Heinonen 2005, 145. 
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3. Maailmalla tapahtuu pahaa 

 

3.1 Murha on aina murha 

 

Rikosuutisten maakohtainen jaottelu paljastaa, että uutisointi oli hyvinkin epätasapuolista, mitä 

tulee maailman eri maista esitettyyn aineistoon. Erityisesti uutisointi keskittyi Yhdysvaltoihin, josta 

varsinkin alkuvuosina, mutta myös läpi koko tarkastelujakson ajan oli yksittäisenä maana eniten 

aineistoa57. Kuten sanottua, etenkin uutisten alkuvuosina Yleisradiolle toimitti uutismateriaalia 

ensisijaisesti yhdysvaltalainen United Press International (UPI), joka tarkastelujaksolla kilpaili 

asemasta yhtenä maailman merkittävimmistä uutistoimistoista58. Myöhemmin toimiston kohtalona 

oli hävitä maailmanlaajuisessa uutiskilpailussa Reutersille. UPI:n kansainvälinen uutistarjonta 

hiipui, ja se keskittyi tarjoamaan uutisia lähinnä Yhdysvalloista.59  

 

Rikosuutisoinnissa korostui tarkastelujaksolla erityisesti ulkomaisten henkirikosten osuus. Kaikista 

tarkastelluista 480 uutisesta 155 käsittelee henkirikoksia.60 Uutisiin päästäkseen tapauksen ei 

tarvinnut nykymittapuulla arvellen olla mitenkään erikoinen tai kummastusta herättävä. Toki 

joukkoon mahtui uutinen esimerkiksi Wisconsinissa naispuolisia uhreja surmanneesta ja heidän 

ruumiinosistaan vaatteita valmistaneesta Ed Geinistä61, josta sittemmin on tullut populaarikulttuuria 

harjoittavien keskuudessa inspiroiva kulttihahmo. Useimmat murhat, jotka ulkomailta pääsivät 

Suomen tv-uutisiin, olivat silti huomattavasti tavanomaisempia. On toki hyvä pohtia, vaikuttavatko 

varsinkin Yhdysvaltain mittavat rangaistukset, kymmenien, jopa satojen vuosien vankeustuomiot 

siihen, että pelkästään rangaistuksen pituudella on saattanut olla uutisarvoa. Tällainen tapaus on 

esimerkiksi 33 vuoden vankeustuomioon tuomitun Nathan Leopoldin vapautuminen Illinoisissa.62 

Vaikka Suomi oli vielä 1960-luvulla maa, jossa vallitsi yksi Euroopan tiukimmista rikoslaeista, 

amerikkalaisten tuomioiden kaltaisiin pituuksiin ei sentään ylletty.  

 

Eräs mielenkiintoinen ja laajempaa ilmiötä kuvaava murhauutinen on järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen kytkeytyneen ”gangsteri” Roger Touhyn kuolemasta kertova uutinen.63 Touhy oli 

vapautunut vankilasta ja kirjoittanut kirjan kokemuksistaan mafian palveluksessa. Toimittaja Ray 

                                                 
57 Liite 3. 
58 Uskali 2007, 109. 
59 Uskali 2007, 109. 
60 Liite 4. 
61 23.11.1957. 
62 19.3.1958. 
63 22.12.1959. 
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Brennan, jonka kanssa Touhy oli kirjansa kirjoittanut, on jutussa haastateltavana Chicagon 

poliisiasemalla. Yhdellekään katsojalle ei jääne epäselväksi, kuinka vakavasta asiasta Yhdysvaltain 

sen hetkisessä järjestäytyneessä rikollisuudessa on kyse, kun Brennan kertoo, ettei Touhylla ollut 

muuta vaihtoehtoa, kuin kuolla. ”Jos asetut mafiaa vastaan, kuolet”, Brennan sanoo. Samana 

vuonna 1959 ilmestyneen Piukat paikat -elokuvan raju mafiamaailma oli siis myös todellisuutta, ei 

vain Marilyn Monroen kuorruttamaa väkivaltaviihdettä. 

 

Tarkastelujaksolle sattuu kolme maailmanhistorian merkkitapauksiksi luokiteltavaa murhaa: 

Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn (1963), hänen veljensä, senaattori Robert Kennedyn 

(1968) sekä ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingin (1968) murhat. Jokainen näistä tapauksista 

on huomionarvoinen, sillä niiden osuus aineistosta on merkittävä. Tapaukset myös selittävät 

osaltaan sen, miksi Yhdysvalloista tulleiden uutisten määrä pysyi korkeana 1963 ja 1964, sekä 

1968, jolloin Yhdysvaltain osuus Yleisradion tv-uutisten rikosaineistossa oli muilta osin jo 

vähenemässä.64   

 

Kaikista suurimman huomion saa osakseen presidentti John F. Kennedyn murha. Vuosien 1963–

1964 aikana Kennedyn kuolemaan ja sen tutkimuksiin liittyen esitettiin Suomen tv-uutisissa 13 

erillistä juttua. Tapausta on tässä tutkimuksessa syytä käsitellä hieman lähemmin, sillä kyse on 

kuitenkin eräästä aikakautta leimaavasta tapauksesta, joka saattoi olla osatekijänä myöhemmin 

tapahtuneelle Robert Kennedyn murhalle.  

 

Varsinkin heti tapahtuman jälkeen esitettyjen juttujen sävy on edesmennyttä presidenttiä ihannoiva, 

ja nykyisestä katastrofiuutisoinnista tutulla tavalla taustoittava. Erityiseen rooliin nousee 

edesmenneen presidentin Rouva Jaqueline Kennedy. Näillä uutiskuvilla65 itsensä urhoollisesti 

koossapitävästä naisesta varmasti luotiin osaltaan sitä maailmanlaajuista henkilökulttia, joka 

Jaqueline Kennedyn ympärille syntyi. Osaltaan Kennedy-uutisointia lisäsi myös se, että John F. 

Kennedyn murhaajaksi epäilty Lee Harvey Oswald joutui itsekin murhaajan uhriksi. Näin ollen 

uutisissa kerrotaan myös esimerkiksi hänen sukulaistensa todistelumatkoista osana Kennedyn 

murhauutisointia.66  

 

                                                 
64 Liite 3. 
65 Esimerkiksi 22.11.1963. 
66 5.2.1964, 9.2.1964 ja 13.2.1964.  
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Miksi ulkomaalaisen valtionpäämiehen murha sitten nousi niin merkittäväksi teoksi, että sen 

vaiheita tahdottiin seurata ympäri maailmaa? Hallitsevat tahot ovat joutuneet salamurhien kohteeksi 

kautta aikojen, ja esimerkiksi tarkastelujaksolla Ranskan silloisen presidentin Charles DeGaullen 

sekä tulevan presidentin, senaattori Francoise Mitterandin henki on uhattuna useampaankin 

otteeseen67. Ei jokaisesta valtionpäämiehen murhasta tule kulttitapausta, joka jää kollektiiviseen 

muistiin. Miksi Kennedyn murhasta tuli sellainen? 

 

Turo Uskalin mukaan uutiskulutus on huipussaan, kun ihmisten epävarmuus on suurinta68. Ja juuri 

rikosuutisiin, jos mihin, liittyy tietoisuus siitä, ettei rikollisuuden olemassaolo ole kunnon 

kansalaisen hallittavissa, eikä kokonaan myöskään ymmärrettävissä. Miksi kukaan nyt ampuisi 

toisen ihmisen? Puhumattakaan siitä, että joku ampuisi presidentin?  Kennedyn murhan voidaan 

ajatella sotineen Yhdysvaltain ideaalia vastaan: toivon ja kunnian maan ylle loi ristiriitaisen varjon 

se, että toivon edusmies, nuori ja dynaaminen presidentti murhataan.  

 

Yhdysvaltojen sanotaan pysähtyneen neljän päivän ajaksi presidentin murhan jälkeen. Ihmiset vain 

seurasivat uutisointia järkyttyneinä.69 Journalismin piirissä käytetään termiä human interest, jolla 

tarkoitetaan ihmiskohtaloista kertovaa, tunteisiin vetoavaa aineistoa. Kennedyn murha oli human 

interest -aineistoa puhtaimmillaan. Paitsi, että presidentti itse oli edistyksen airut70, häneltä jäi 

jälkeen myös sureva perhe. Tragedia oli siis paitsi perheen yksityinen, lapset menettivät isänsä ja 

vaimo miehensä, myös kansakunnan yhteinen. Maa menetti pidetyn johtajansa. Näin ollen 

samaistumiskohteita tähän uutiseen ei puuttunut. 

 

Kysymykseen Kennedyn murhan saamasta kulttimaineesta saattaa osaltaan vastata myös Pertti 

Hemanuksen esittämä sensaation käsite. Sensaatiolla Hemanus tarkoittaa tapausta, jossa on 

poikkeuksellisia piirteitä71. Kennedy ammuttiin autoonsa, melkein vaimonsa syliin, Teksasissa, 

jossa hän oli tapaamassa kansalaisia. Uutisfilmeille tallentuu, kuinka autosaattue matelee pitkin 

katuja, joiden varsilla kansalaiset hurraavat nuorelle ja kauniille presidenttiparille. Kunnes jostain 

kajahtaa laukaus ja syntyy kaaos, jonka jälkeen mikään ei ole entisellään. Kuvat veripisaroiden 

tahrimasta ensimmäisestä naisesta herättävät sympatiaa.  

 

                                                 
67 9.11.1959,  11.9.1961, 25.8.1962, 26.8.1962, 29.1.1963,  
68 Uskali 2007, 9. 
69 McInerney 2005, 364. 
70 McInerney 2005, 364. 
71 Hemanus 1966, 168. 
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Tapauksessa yhdistyy siis rikoksista lopullisin ja anteeksiantamattomin: murha, paljon todistajia ja 

läsnä olleita sekä inhimillinen tragedia, jolla on ilmiselvät kasvot: rouva Kennedy ja myöhemmin 

perheet pienet lapset. Lisäksi tapahtumasarja saa jatkoa epäillyn tekijän kuolemasta, kuten aiemmin 

mainittiin. Eikä sovi unohtaa myöskään sitä, että kyseessä oli nimenomaan Yhdysvaltain 

presidentin murha, tai Kennedyn persoonan merkitystä maineen synnyssä. Hän oli uudenlainen 

presidentti, joka edusti maansa kansalaisille nuoruutta, rohkeutta ja dynaamisuutta72. Koska 

Suomenkin tv-uutisiin saatu materiaali oli pääasiassa Yhdysvalloissa tuotettua, osa tästä ihailusta 

lienee levinnyt kuin itsestään myös pohjoiseen maailmankolkkaamme. Kennedyn murhassa oli 

luontaisen sensaation aineksia, jotka kantavat tähän päivään saakka.73  

 

On syytä pohtia myös niiden uutisten maailmankuvaa muokkaavaa merkitystä, jotka käsittelivät 

niin kutsutuissa kolmansissa maissa tapahtuneita länsimaalaisten murhia74. Aivan samoin kuin 

nykyisinkin uutisissa jää huomiotta se, että maissa, joissa silloin tällöin kuolee joku länsimaalainen, 

usein merkittävässä asemassa oleva henkilö, on usein meneillään suuri sisäinen kriisi, jossa kuolee 

suuri joukko maan alkuperäisväestöä75. Onkin syytä pohtia sitä, mikä merkitys tällä, yleensä 

yksittäistä valkoihoista koskettaneella kuolemantapausuutisoinnilla oli. Kun näiden murhauutisten 

ilmaisukieltä tarkastelee, niiden kautta saattoi muodostua kuva siitä, että länsimaalaista sivistystä 

edustavalla on korkeampi ihmisarvo, kuin arabilla tai tummaihoisilla. On myös mahdollista, että 

uutisointi edesauttoi sitä, että suomalaiset saattoivat kokea pelkoa ja ennakkoluuloja esimerkiksi 

Afrikan kansalaisia kohtaan. 

 

Ulkomaan murhauutiset olivat siis näitä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yksittäisiä 

tapauksia, nykymittapuulla jopa mitättömiä. Ei siis liene totuudenmukaista vetää niiden välille 

yhteyksiä, jonka kautta murhauutisista saataisiin muodostettua laajempia ilmiöitä tai 

tapahtumaketjuja.  

 

Ainoa yhteys, jonka niiden välille voitaneen vetää, on se, että murha rikoksena on kaikkein vakavin, 

jonka Suomen rikoslainsäädäntö tuntee, niinpä etenkään henkirikosten uutisarvoa ei tarvinnut 

kyseenalaistaa. Kaiken aikaa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että uutisaiheita määritteli etenkin 
                                                 
72 McInerney 2005, 364-365. 
73 Tuoreimmat Kennedyn murhaa käsittelevät teokset on tämän tutkielman kirjoitushetkellä julkaistu vuonna 2008. 
(Amazon.com, 16.5.2009). 
74 5.9.1958, 25.11.1958, 22.3.1961, 18.5.1961. 
75 Tätä kirjoitettaessa on meneillään Afganistanin kriisi. Taliban-liike tekee itsemurhaiskuja, joissa kuolee pääosin 
afganistanilaisia. Suomessa uutiskynnyksen ylittävät kuitenkin pääasiassa vain ne pommi-iskut, joissa on kuollut, tai 
ollut vaarassa kuolla länsimaalaisia. Esimerkiksi Helsingin Sanomien uutinen 15.8.2009. ”Seitsemän kuoli 
itsemurhaiskussa Kabulissa.” 
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tarkastelujakson alkupuolella se materiaali, jota kansainvälisiltä uutistoimistoilta saatiin. Näin ollen 

on mahdotonta sanoa, millaista aihevalintaa toimituksissa olisi tehty, jos materiaalista olisi ollut 

pikemminkin runsaudenpula kuin pula. On kiinnostavaa pohtia, olisivatko yksittäiset murhat silloin 

mahtuneet pääuutisiin? Mikäli asian ilmaisee erityisen kärjistetysti, voi kysyä, mitä väliä 

suomalaisille lopulta oli sillä, kenen henki ulkomailla riistettiin. Ihmisiä kuolee erilaisten 

tragedioiden seurauksena jatkuvasti, lähellä ja kaukana. Se, että ulkomailla tapahtuneita 

kuolemantapauksia pidettiin ja pidetään kyseenalaistamattomasti uutisarvoisina, osoittanee lähinnä 

oikeaksi johdantoluvussa esitetyn teorian siitä, että rikosuutisointi kiinnostaa ihmisiä kategorisesti. 

 

 

3.2 Kuoleman kandidaatti – sotarikostuomiot tv-uutisten esittäminä 

 

Tarkastelujakson alussa toisen maailmansodan päättymisestä oli kulunut hieman yli vuosikymmen. 

Hitlerin johtama Saksa oli vasta edellisellä vuosikymmenellä toteuttanut juutalaisten kansanmurhan, 

joka raakuudessaan hakee vertaistaan Euroopan ja koko maailman historiassa. Julmuuksiin liittyvän 

jälkipyykin pesu oli edelleen meneillään, ainakin sotarikostuomioiden osalta. Tarkastelujaksolle 

osuu 38 sotarikosuutista. Pääosa näistä mainitaan tarkastelujakson uutisissa kerran76, esimerkkinä 

natsirikoksista syytetyn Eric Kochin Varsovassa pidetty oikeudenkäynti77.  Useimmissa tapauksissa 

uutisessa oli kyse tuomiosta, joka sotarikoksista tuomitulle oli luettu.  

 

Koko tarkastelujaksolla määrällisesti huomattavimmaksi sotarikosuutiseksi ja koko tutkielman 

kannalta keskeiseksi uutistapahtumaksi nousee Adolf Eichmannin oikeudenkäynti, jonka kulkua 

seurataan kaikkiaan 23 uutisjutun verran.78 Uutisen merkittävyyttä pohdittaessa on hyvä huomioida, 

että suurin osa Eichmannin oikeudenkäynnistä näytetystä materiaalista oli hyvin samankaltaista, 

mahdollisesti samaa materiaalia jopa käytettiin uudelleen. Lienee mahdollista, että Eichmannin 

tapaus poikkesi yleisestä tavasta mennä ”materiaali edellä”, eli näyttää sitä, mitä satuttiin saamaan. 

Sen sijaan uutisoitiin aihejohtoisesti ja kerrottiin oikeudenkäynnin kulusta, vaikkei uutta 

kuvamateriaalia olisi ollutkaan saatavilla. 

 

                                                 
76 Esimerkiksi: 23.10.1959, 17.2.1959, 21.8.1959, 7.10.1960, 23.12.1960, 11.11.1961 ja 15.12.1961. 
77 25.10.1958. 
78 31.5.1960/ 7.10.1960/ 12.12.1960/ 30.1.1961/ 9.2.1961/ 4.4.1961/13.4.1961/14.4.1961/ 15.4.1961/ 21.4.1961/ 
22.4.1961/ 28.4.1961/ 29.4.1961/ 5.5.1961/ 12.5.1961/ 19.5.1961/ 23.6.1961/24.7.1961/ 9.12.1961/ 13.12.1961/ 
16.12.1961/22.12.1961/1.6.1961. 
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Entinen SS-upseeri, 55-vuotias Adolf Eichmann oli oleskellut Argentiinassa, josta Israelin 

turvallisuuspalvelu hänet vuonna 1960 sieppasi oikeudenkäyntejä varten.79 Eichmann sai 

asianajajakseen Saksalaisen Robert Servatiuksen, jonka mielestä oikeudenkäynti olisi pitänyt käydä 

kansainvälisessä tuomioistuimessa Israelin sijaan.80 Servatius kuitenkin uhkasi pian luopua 

tehtävästään sen jälkeen, kun Eichmann oli julkaissut muistelmansa. Niissä entinen natsiupseeri 

myönsi olleensa järjestämässä laajamittaisia teloituksia, eikä tuntenut minkäänlaista katumusta 

tekojensa vuoksi: juutalaisia surmatessaan hän koki taistelleensa vihollista vastaan.81 

 

Eichmannin oikeudenkäynnistä tuli poikkeuksellinen sen vuoksi, että Israelin oikeuslaitos salli sen 

muodostuvan yhdeksi ensimmäisistä niin sanotuista mediaoikeudenkäynneistä. Tv-kamerat 

välittivät kuvaa, radiot ääntä ja kirjoittavat toimittajat lehtijuttuja ympäri maapallon hirviömäisenä 

pidetystä miehestä.  

 

Suomen tv-uutisten välittämän materiaalin kautta välittyy kuva paitsi todellakin suuresta 

mediatapahtumasta, myös Eichmannista itsestään, sekä oloista natsien keskitysleireillä. Eichmannin 

oikeudenkäynnin vuoksi Saksassa oli koottu näyttely hänen hirmuteoistaan. Tv-juttu esittelee 

tarkoin, millaisissa oloissa upseeri oli juutalaisia pitänyt vain 15 vuotta aiemmin. Esillä on 

asiakirjoja, valokuvia, sekä keskitysleireistä kerrottaessa tutuksi tulleita hiuksia, luita, ynnä muuta 

ihmisperäistä materiaalia.82  

 

Uutisväläyksissä pieni ja kyllästyneen oloinen Eichmann istuu luodinkestävässä lasisessa kopissa 

kahden vartijan kanssa. Mustaan pukuun ja valkoiseen kauluspaitaan pukeutuneella 

silmälasipäisellä miehellä on päässään kuulokkeet, joiden kautta hepreankielinen istunto tulkataan 

saksaksi. Massamurhista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan syytetyn Eichmannin ilmekään ei värähdä 

hänen kuunnellessaan 15 syytekohtaa, joista jo 12 riittäisi kuolemantuomioon. 83 

 

Suomalaiset saivat tv-uutisten, mutta myös sanomalehtikirjoittelun84 kautta yksityiskohtaisia tietoja 

oikeustapauksen kulusta ja niistä rikoksista joihin Eichmann upseerina syyllistyi. Koteihin levisi tv-

kameroiden avustuksella kuvaa siitä, kuinka oikeudenkäyntiä seuranneet ihmiset itkivät kuullessaan 

                                                 
79 31.5.1960. 
80 7.1.1960. 
81 12.12.1960. 
82 4.4.1961. 
83 13.4.1960. 
84 Hemanus 1966, 134. 
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Eichmannin alullepanemista ja organisoimista julmuuksista.85  Tällä tavoin korostui television rooli 

uutena mukaan ottavana mediana, joka uutisten lisäksi välitti myös inhimillistä kokemusta ja 

tunnetiloja. Tv:tä onkin pidetty tunteisiin vetoavampana tiedotusvälineenä kuin lehtikirjoittelua.86  

 

”Tiedän olevani kuoleman kandidaatti enkä voi vaati armoa sillä en sitä ansaitse. 

Ehkä minun olisi kuoltava julkisesti.”
87  

 

Nämä Eichmannin sanat levisivät kotikatsomoihin tv:n välityksellä huhtikuussa 1961. Jos joku oli 

kyseenalaistanut natsien tekoja vielä Suomen ja Saksan aseveljeyden aikaan, voitaneen olettaa, että 

tämän televisioidun oikeudenkäynnin jälkeen täytyi olla itsepetoksen mestari kyetäkseen enää 

kieltämään niitä. Tältä osin voidaan ajatella tv:n muokanneen todellisuutta. 

 

Eichmannin tapauksen käsittely päättyy 1.6.1962 lyhyeen, tylyyn uutiseen. Hänet oli teloitettu 

hirttämällä Jerusalemissa.88  

 

 

3.3 Rotukysymykset uutisissa  

 

Tämän tutkimuksen tarkastelujaksolla elettiin maailmanhistoriallisestikin mielenkiintoisia aikoja 

rotujen välisen tasa-arvon kehittymisen kannalta. Rotuerottelu oli käytössä Yhdysvalloissa vielä 

1960-luvulla, mutta sitä vastaan kapinoitiin yhä enenevässä määrin ja kovempaan ääneen.  

 

Tyypillinen osoitus rotuerottelusta on usein kuultu esimerkki julkisista kulkuneuvoista. 

Tummaihoisille oli joko oma osastonsa, tai heidät velvoitettiin tarvittaessa luovuttamaan paikkansa 

valkoihoisille. Myös mustien ja valkoisten lasten koulutus pyrittiin erottamaan, eikä mustien haluttu 

osallistuvan opetukseen valkoisille tarkoitetuissa kouluissa. Koulunkäyntiin liittyen käytiin jopa 

oikeutta, ja oikeuden päätöksellä ainakaan etelävaltioissa mustaihoisilla ei ollut asiaa samaan 

kouluun valkoihoisten kanssa89. Kun mustia oppilaita hyväksyttiin valkoisten kouluun, tv-uutiset 

kertoivat siitä seuraavista levottomuuksista myös meillä.90 

 

                                                 
85 21.4.1961. 
86 Soramäki 1988, 65. 
87 22.4.1961. 
88 1.6.1962. 
89 McInerney 2005, 373. 
90 22.1.1960. 
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Suomalaiset siis saivat tietoa rotujen välisistä kahakoista ainakin tv-uutistensa kautta. Miltei kaikki 

tarkastelujakson rotumellakka-uutiset tulevat Yhdysvalloista, vaikka kaikkein järjestelmällisintä 

rotuerottelua harrastettiinkin Etelä-Afrikassa, jossa rotujen välinen kanssakäyminen pyrittiin 

kategorisesti estämään. Etelä-Afrikan tilanteesta ei ainakaan tv:n rikosuutisten kautta välittynyt 

minkäänlaista kuvaa suomalaisille. 

 

Tarkastelujaksolle osuu useita uutisia, joiden perimmäisenä vaikuttimena voidaan olettaa olleen 

rotujen väliset ristiriidat. Ensimmäinen uutinen on 19.6.1959 esitetty juttu oikeudenkäynnistä, jossa 

neljä valkoihoista floridalaismiestä on syytettynä väkivallanteoista 19-vuotista mustaihoista tyttöä 

kohtaan. Jutusta ei käy ilmi, millaisesta väkivallasta jutussa on kyse, tai onko siihen sekoittunut 

seksuaalista väkivaltaa. Oikeudenkäynnin syyttäjä vakuuttelee, ettei kyseessä ole ”rotuerottelun 

piiriin kuuluva oikeustapaus” vaan asiaa käsitellään yksinomaan siviilirikoksena. Ohi virallisen 

propagandan voi kuitenkin olla paikallaan pohtia, mitkä ovat todelliset vaikuttimet, kun peräti neljä 

vaaleaihoista miestä käy käsiksi yhteen tummaihoiseen tyttöön.    

  

Rotujen välisiä yhteenottoja esiintyy aineistossa tasaisin väliajoin. Tv-uutisten kautta katsojille 

tarjottiin usein kuvaa siitä, että levottomuudet olivat nuorisojoukkojen välistä kahakointia. 

Valkoihoinen nuorisoryhmä yritti esimerkiksi murtaa mustien nuorten istumalakon, kuten tapahtui 

lounasravintolassa Tenneseessä91. Edellä mainitun tapauksen aallot löivät yli Yhdysvaltojen, sillä 

istumalakkoja käytettiin perusteluna julmalle pahoinpitelylle, jossa neljä naamioitunutta 

valkoihoista miestä hakkasivat mustan miehen ajoneuvon lumiketjuilla, viilsivät hänen rintaansa ku 

klux -klaanin merkin ja ripustivat hänet jaloista puuhun roikkumaan92. Uutisissa nähdään 

lähikuvissa kärsivän näköinen, viillelty mies, ja poliisi, joka esittelee miehen kiduttamiseen käytetty 

köyttä. Uhri myös kertoo itse haastattelussa, kuinka hänen kätensä oli sidottu ja suu tukittu. 

Väkivallan uhreja ei siis ainakaan vielä tarkastelujaksolla koettu tarpeelliseksi kaikin keinoin 

suojella julkisuudelta, kuten nykyisin. Toisaalta on mahdollista, ettei rotusorron vastaiselle 

taistelulle ei varmaankaan ollut pahitteeksi saada uhrin kasvoja. 

 

Tarkasteluun on valikoitunut sellaista rotulevottomuuksista kertovaa uutisointia, johon selkeästi on 

liittynyt rikoksen tunnusmerkistöä, kuten pahoinpitelyjä. Näistä levottomuuksista kertovassa 

uutismateriaalissa korostuu läsnäolon vaikutelma. Yhdysvaltalaiset uutiskuvaajat hakeutuvat 

tapahtumien keskipisteeseen tappelevan ja ympäriinsä juoksentelevan väkijoukon sekaan. 

                                                 
91 esimerkiksi 1.3.1960. 
92 14.3.1960. 
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Esimerkiksi 1.9.1960 Floridan Jacksonvillen rotulevottomuuksista kertovassa uutisessa kamera 

taltioi mellakoivia ihmisiä, todellista tappelua ja lihavan valkoihoisen miehen pidätyksen aivan 

lähietäisyydeltä.  

 

Suomen tv-uutisissa rotulevottomuuksia ei noteerattu ykkösuutisiksi, ainakaan siinä tapauksessa, 

että juttujen sijoittelusta lähetyksen varrelle on pääteltävissä jotain. Esimerkiksi edellä mainittu 

uutinen julmasta tummaihoisen miehen pahoinpitelystä oli sijoitettuna koko lähetyksen viimeiseksi 

jutuksi, jopa jälkeen urheilu-uutisten.93 Syitä tähän voi pohtia esimerkiksi vallinneen 

yhteiskuntarakenteen kautta. Rotujen väliset kahakat olivat kaukana suomalaisesta todellisuudesta, 

sillä tummaihoisia ei maassa juurikaan oleskellut. ”Neekerin” näkeminen kun tuolloin ylitti 

uutiskynnyksen maan lehdissäkin.94 Toisaalta ei voi myöskään olla pohtimatta sitä tulenarkaa 

kysymystä, saattaako uutisen sijoittelulla olla jotain tekemistä sen kanssa, että tummaihoisen julmaa 

kohtelua saatettiin tuolloin jollakin tasolla pitää ymmärrettävänä?  

 

Rotulevottomuuksien uutisoinnin voi katsoa ikään kuin huipentuneen vuonna 1968, jolloin 

Yhdysvaltain rotuerottelun vastaisen toiminnan tunnetuin vastustaja, ihmisoikeusaktivisti Martin 

Luther King murhattiin. Kingin tapausta käsitellään suomalaisissa tv-uutisissa samaan tapaan kuten 

murhattujen Kennedyn veljesten kohtaloita. Suomalaisissa tv-uutisissa suhtautuminen Kingiin on 

kunnioittava. Pohdittavaksi jää, ymmärrettiinkö historian merkkimieheksi piirtyneen 

ihmisoikeustaistelijan merkitys Suomessa jo hänen murhansa aikaan, vai onko uutisoinnissa näkyvä 

kunnioittava asennoituminen omaksuttu pelkästään kansainvälisestä materiaalista.  

 

King murhattiin huhtikuussa, ja samassa kuussa hänen kuolemastaan kertoo kaksi uutista. 

Ensimmäinen kertoo murhan jälkeen puhjenneista rotumellakoista95 ja toinen antaa puheenvuoron 

Kingin leskelle Coretta Kingille96. Kingin tapauksen selvittelyä seurataan samaan tapaan kuin 

Kennedyjenkin, ja kesäkuussa 1968 kaksi peräkkäisten päivien uutista kertoo Kingin murhasta 

epäillyn James Earl Rayn vangitsemisesta.97 Kingin tapaus saa tarkastelujakson uutisissa 

päätöksensä saman vuoden marraskuussa, jolloin uutisoitiin teosta tuomitun James Earl Rayn 

siirtämisestä vankilaan Iso-Britanniaan.98 Kingin tapaus siis seurattiin Suomen tv-uutisissa loppuun 

saakka. Tällä perusteella arvioiden ihmisoikeusaktivistin murhaa on jo sen tapahtuman aikaan 

                                                 
93 14.3.1960. 
94 Esimerkiksi Suur-Keuruu 1955: Neekeri nähty kirkonmäellä! 
95 6.4.1968. 
96 7.4.1968. 
97 7.6.1968, 8.6.1968. 
98 11.6.1968. 
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pidetty Suomessakin merkittävänä tapauksena. Tätä voi perustella myös sillä, että 1960-luvun 

lopulla uutisissa elettiin jo vaihetta, jolloin materiaalista ei enää ollut pulaa. Uutisissa sai siis 

suorittaa valikointia, ja valinta osui Kingin murhan uutisointiin. 

 

Toinen ryhmä, jonka voidaan tarkastelujaksolla myös katsoa kuuluvan rotulevottomuusuutisoinnin 

piiriin, ovat juutalaiset. Juutalaisten tarkastelu rasistisen uutisoinnin yhteydessä ei ole täysin 

ongelmatonta, sillä juutalaiset eivät välttämättä edusta pelkästään alkuperäistä seemiläistä kansaa, 

sillä juutalaisiksi lasketaan juutalaista uskoa tunnustavat henkilöt, jotka ovat voineet kääntyä 

uskoon tai liittyä siihen esimerkiksi avioliiton kautta. Ottaen kuitenkin huomioon 

tarkasteluajankohdan lyhyen ajallisen etäisyyden toiseen maailmansotaan ja juutalaisten 

joukkotuhoon, jota useimmiten perusteltiin nimenomaan rodullisesta lähtökohdasta, voidaan 

juutalaisia tässä tutkimuksessa perustellusti käsitellä rotulevottomuuksia koskevassa luvussa. 

 

Juutalaisiin kohdistui tarkastelujakson uutisoinnin perusteella lähinnä omaisuuteen kohdistuvia 

vahingontekoja. Uutisten perusteella niihin suhtauduttiin suurella vakavuudella, sillä uutinen 

Atlantan kaupungista Georgian osavaltiosta kertoi, että viittä synagogan räjäyttänyttä miestä uhkasi 

kuolemantuomio99, vaikka synagogan räjähdyksessä ei menetettykään ihmishenkiä. Räjäyttäjien 

motiivit olivat rasistiset. Heidän vastarintansa kohdistui rabbiin, joka oli kansalaisoikeuksien 

voimakas puolestapuhuja.100 Rasismista kieli myös tv-uutinen, jossa näytetään ku klux -klaanin 

edustajan seuraavan oikeudenkäyntiä. Räjähdys kuitenkin kääntyi tekijöitä itseään vastaan ja 

suuntasi atlantalaisten sympatiat juutalaisten suuntaan.101  

 

Juutalaisiin kohdistuneita rikoksia tapahtui tarkastelujakson kuluessa muuallakin kuin vain 

Yhdysvalloissa. Uutiskuvat Kölnistä Saksasta kertovat tylyä kieltään synagogan häpäisystä, joka 

tapahtui ”tyrmistystä herättäneen” juutalaisvastaisen mielenosoituksen yhteydessä jouluyönä. 

Kuvissa näkyy, kuinka uudehkon synagogan seiniin on piirrelty hakaristejä ja irtainta on rikottu. 

Myöskään Saksassa tapaukseen ei uutisen mukaan suhtauduttu kevyesti. Maan muiden synagogien 

eteen asetettiin välittömästi poliisivartiointi, samoin juutalaisten hautausmaille, sekä Israelin 

suurlähetystön eteen.102 Toisen maailmasodan kauheuksista oli vasta hieman toistakymmentä 

                                                 
99 22.10.1958. 
100 www.pba.org/programming/programs/tia_history/synagoguebombing/ 21.5.2009. 
101 www.pba.org/programming/programs/tia_history/synagoguebombing/ 21.5.2009. 
102 29.12.1959. 
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vuotta: juutalaisten kohtelussa oltiin edelleen herkkänä, ja varsinkin tiedemaailmassa vaalittiin 

valikoituja äänenpainoja juutalaiskysymyksen suhteen.103 

 

Kun vertaa aineistossa esiintyviä, tummaihoisia kohtaan suuntautuneista rasistisista rikoksista 

kertovia juttuja ja juutalaisia vastaan kohdistuneiden rikosten uutisointia keskenään, näyttää siltä 

että juutalaisia rikoksiin suhtauduttiin ainakin Suomen tv:ssä ikään kuin suuremmalla vakavuudella. 

Juutalaisia oli myös Suomessa, mutta tummaihoisia ei juurikaan. Yksi mahdollinen selittävä tekijä 

suhtautumiseroon voi olla juuri se, että maantieteellinen ja henkinen etäisyys mustaihoisiin on 

tarkastelujaksolla vaikuttanut uutisoinnin sävyyn. 

 

Erityisesti rasististen rikosten kohdalla on kuitenkin tämän tutkimuksen osalta myönnettävä, että 

äänitallenteen puuttuminen joistakin jutuista hankaloittaa sen päättelemistä, kuinka muihin, kuin 

valkoihoisiin Suomen televisiossa todellisuudessa suhtauduttiin. Mahdollista tummaihoisia 

alentavaa piiloviestiä ei ainakaan tv-kuvan perusteella ole uutisoinnista löydettävissä. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, etteikö jonkinlaista tummaihoisten ja vaaleaihoisten välistä eriarvoisuutta olisi 

voitu tarkastelujaksolla tuntea. 

 

 

3.4 Postimerkkivarkaissa – vähäpätöisetkin pääsivät telkkariin  

 

Tarkastelujakson rikosuutisoinnissa on paljon samoja piirteitä kuin uutisoinnissa nykyisinkin. 

Konventiot esimerkiksi suuronnettomuusuutisoinnin osalta näyttävät muodostuneen Suomen tv:ssä 

jo hyvin varhain.104 Se mikä tämän tutkimuksen tv-uutisia kenties kaikkein voimakkaimmin erottaa 

nykyisestä uutisoinnista, on 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa esitettyjen, niin sanottujen 

vähäpätöisten uutisten suuri määrä. 

 

Vähäpätöistä uutista ei tässä yhteydessä tule ymmärtää väärin. Rikosuutisten kyseessä ollessa 

taustalta löytyy toki aina traaginen tapahtuma. Vähäpätöisellä uutisella tarkoitetaan kuitenkin 

tapahtumaa, jonka kaltaisia sattuu toistuvasti ja joiden vaikutukset näkyvät pikemminkin 

yksilötasolla, eikä niiden voida katsoa kuvaavan koko yhteiskuntaa, ei sen paremmin ulkomailla, 

kuin uutisten esitysmaassa Suomessa. Kyseessä ovat siis niin kutsutusti pienen ihmisen asiat.  

                                                 
103 Isaksson 1999, 225. 
104 Tässä yhteydessä suuronnettomuuden voi käsittää hyvin laajasti. Mutta esimerkiksi politiikan merkkihenkilöiden 
murhat, joita tarkastelujaksolla tapahtui useita, on uutisoitu hyvin samaan tapaan kuin ne uutisoidaan nykyisinkin. 
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Esimerkkejä tällaisista uutisista ovat vaikkapa julkisuuden henkilöitä sivuavat rikokset. Esimerkiksi 

näyttelijä Lana Turnerin tyttären murhaepäily105 ja laulaja Frank Sinatra juniorin kidnappaus106. 

Näiden julkisuudenhenkilöitä koskevien uutisten luokitteleminen rikosuutisiin perustuu samaan 

kuin joidenkin poliittisten uutisten, kuten John F. Kennedyn murhan mukaan nostaminen. Kyseessä 

oli rikoksen kautta välittynyt yhden ihmisen tarina, jälleen human interest -näkökulmasta. 

Julkisuuden henkilöön kohdistuneella tragedialla oli ja on edelleen erityistä sensaatioarvoa. 

 

Toinen vähäpätöisten uutisten tyyppi on ei-julkisiin henkilöihin kohdistuneiden tekojen uutisointi. 

Esimerkkeinä tästä ovat pikkutytön murha New Yorkissa107, ja valkoisen naisen murha Keniassa108. 

Henkilöihin kohdistumattomia uutisia olivat esimerkiksi: väkivaltaa jalkapallo-ottelun katsomossa 

Itävallassa109 ja postimerkkivarkaus Dublinissa110 

 

Näiden uutisten kohdalla on toden totta syytä pohtia, miksi ne ovat valikoituneet Suomen tv-

uutisten lähetykseen. Miksi esimerkiksi juuri Iso-Britannian Hertfordshirestä kadonneen Ann 

Nobletin tapaus on mukana 8.1.1958 lähetyksessä? Aivan taatusti samankaltaisia, selittämättömiä 

katoamistapauksia oli samaan aikaan meneillään kaikkialla maailmassa, Isossa-Britanniassakin 

varmasti useita. 

 

Kaikkein todennäköisin selitys on tutkielman alkupuolella esiin tuotu materiaalin hankinnan 

ongelma. Tv-uutiset siis olivat kansainvälisen materiaalin varassa, eikä valinnanvaraa ollut järin 

paljon. Jopa uutisille tarkoitetun ohjelmapaikan täyttäminen tuotti tekijöille toisinaan hankaluuksia. 

Näin ollen uutinen, jolla Suomen oloissa ei ollut juurikaan uutisarvoa, päätyi kuitenkin 

pääuutislähetykseen lähetysajan täyttämiseksi.  

 

Näiden pikku-uutisten joukosta saattoi löytää myös moraalisia kannanottoja. Selkein esimerkki 

moralisoinnista on uutinen kahden ranskalaisen naisen avioliitosta. 42-vuotias nainen oli 

pukeutunut mieheksi ja väärentänyt henkilöllisyyspaperinsa avioituakseen 24-vuotiaan naisen 

                                                 
105 11.4.1958. 
106 12.12.1963. 
107 28.2.1961 ja 7.3.1961. 
108 18.5.1961. 
109 8.5.1961. 
110 13.5.1959. 
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kanssa. Toimittajan kommentti paljastanee enemmänkin asenteista tuolloin vielä Suomen lain 

mukaan rikollisena pidettyä homoseksuaalisuutta111 kohtaan: 

 

Kumpikaan ei voi enää solmia avioliittoa miehen kanssa. Asiakirjojen väärennys vei 

molemmat vankilaan miettimään, kannattiko tällainen naimiskauppa.
112

 

 

Lopuksi on syytä suoda ajatus myös sille, minkä vuoksi tämän kaltaiset jutut alkoivat jo 

tarkastelujakson loppupuolella vähentyä tv-uutisissa. Oikeustoimittaja voisi kyseenalaistaa, 

mahtoiko kaikkien näiden uutisten luokittelu rikosuutiseksi edes olla paikallaan; tapaukset olivat 

pikemminkin outoja sattumuksia maailmalta, joilla ei ollut laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. 

Niillä oli pääasiassa vain sensaatioarvoa. 

  

Merkittävänä syynä näiden maailman ihmeistä kertovien täyteuutisten vähentymiselle oli 

varmastikin uutistoiminnan ammattimaistuminen Suomessa. Yleisradion uutis- ja 

ajankohtaistoimitus organisoitiin vuonna 1968 uudelleen113. Käytännössä se tarkoitti, että uutistyö 

erotettiin omaksi erityisalakseen, samoin urheilu- ja ajankohtaistoimitukset omikseen. Tämän 

jälkeen uutistoiminta oli suoraan ohjelmajohtajan alaisuudessa, samalla kun urheilu- ja 

ajankohtaistoimitus alistettiin ohjelmajohdolle114 On siis mahdollista, että uutisiin tuli eräänlaista 

selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Toimittajat ja kuvauskalusto lisääntyivät myös kotimaassa ja 

ammattiosaaminen parani. Kenties tätä myötä tv-uutiset eivät enää olleet niin riippuvaisia kaikesta 

”Amerikan sälästä”. 

 

Yleisradio oli myös onnistunut 1960-luvun saatossa muodostamaan uutistoimitukselleen kattavan 

kirjeenvaihtajaverkoston, jonka huomattiin hyödyttävän uutishankintaa merkittävästi. Suomalaisia 

toimittajia oli tyypillisten Moskovan, Tukholman, Lontoon ja New Yorkin lisäksi sijoitettuna 

esimerkiksi Berliiniin, Geneveen, Ateenaan, Prahaan ja Madridiin.115 On luontevaa päätellä, että 

ulkomaankirjeenvaihtajien avulla ulkomaanuutisia päästiin valikoimaan ja käsittelemään Suomelle 

sopivasta näkökulmasta. Näin ollen materiaalin puuttuminen ei enää ollut ongelmista suurin. 

 

 

                                                 
111 Homoseksuaalisuus poistui rikoslaista vuonna 1971. 
112 28.12.1960. 
113 Oy Yleisradio Ab 1967, 44. 
114 Oy Yleisradio Ab 1967, 44. 
115 Oy Yleisradio Ab 1967, 44. 
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4. Suomalainen rikos tv-uutisissa 

 

4.1. Rikollisuus Suomessa tilastojen valossa 

 

Tämän tutkielman tarkastelujaksolla maassamme elettiin rikollisuuden kannalta mielenkiintoista 

vaihetta, etenkin 1960-luvulla. Vuosikymmen oli näet sodanjälkeisen Suomen alhaisimman 

rikollisuuden kausi.116 

 

Poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta kertova tilasto osoittaa, että rikosten absoluuttinen määrä 

kasvoi tarkastelujakson aikana noin 10 000 rikoksen vuosivauhtia vuoteen 1967117 saakka. Kun 

1957 kirjattiin 258 567 rikosta118, vuonna 1967 niitä tilastoitiin 375 036119. Vuonna 1968 rikosten 

määrä väheni 343 855 tekoon120, mutta määrän on täytynyt kasvaa jälleen 1969, vaikka tilasto 

osoittaa 325 869 rikosta. Vuoden 1969 tilastoa tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että 

juopumus poistui rikoslaista tuona vuonna121. Näin ollen poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä 

kasvoi, sillä muiden vuosien luvuissa juopumuspidätykset ovat mukana ja niitä on tarkastelujakson 

alkuvuosina jopa 78 864122. Samalla voidaan havaita väkivalta- ja henkirikosten määrän kasvaneen 

suhteessa muuhun rikollisuuteen.   

 

Vuosi 1969 on myös ensimmäinen vuosi, jolloin huumausainelain ja -asetuksen rikkomista alettiin 

tilastoida omana sarakkeenaan. Huumausaineiden käyttö kriminalisoitiin Suomessa 1966123. 

Vuosina 1966–1968 huumausainerikokset tilastoitiin sarakkeeseen ”muita lakeja ja asetuksia 

vastaan tehdyt rikokset”.124  

 

                                                 
116 Laitinen 2005, 211. 
117 Virallinen tilasto 23A, 1958–1970. 
118 Virallinen tilasto 23A, 1958. 
119 Virallinen tilasto 23A, 1970. 
120 Virallinen tilasto 23A, 1971. 
121 Virallinen tilasto 23A, 1972. 
122 Virallinen tilasto 23A, 1964. 
123 Laitinen 2005, 232. 
124 Virallinen tilasto 23A, 1972. 



  30 

 

   
 

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1957-1969
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Taulukko 1. 

Lähde: Virallinen tilasto 23A, Poliisin tietoon tullut rikollisuus. Vuodet 1957-1969 

 

Erityisesti väkivaltarikollisuudessa Suomi on pitkään kulkenut omia teitään125, jos vertailukohdaksi 

ottaa maantieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisestikin jokseenkin läheiset muut 

Pohjoismaat.126 Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa elettiin väkivaltaisuuden huippua, mutta 

tämä piikki lähti tasaantumaan vuoden 1948 jälkeen. Tämän tutkimuksen rajauksen alussa, 1950-

luvun lopulla elettiin jo aikaa, jolloin väkivalta oli kansalaisille pienempi uhka kuin koskaan 

aiemmin.127 Syitä 1950-luvun rauhallisuudelle on pyritty hakemaan jälleenrakennuksesta ja Suomen 

”toisesta teollistumisesta”. Koska töitä riitti kaikille ja niin sanotusti alemmista sosiaaliluokista 

tulevillakin oli mahdollisuus työnsä avulla saavuttaa uudenkaltainen, menestyneen ihmisen asema. 

Tällaiseen arvonnousuun ei vielä maatalousyhteiskunnassa ollut mahdollisuutta, niinpä työnteko ja 

omaehtoinen, työllä ja koulutuksella saavutettava aseman parantuminen tekivät aggression 

tyhjäksi.128 

 

Historiallisesta näkökulmasta erityisen väkivallatonta aikakautta kesti 1960-luvun lopulle saakka. 

Tuolloin päättyi kaikista suurimman talouskasvun aika. Heikki Ylikangas on esittänyt teorian siitä, 

miksi väkivaltarikollisuus lähti jälleen nousuun 1960-luvun lopulla: nuoret, jotka olivat asettaneet 
                                                 
125 Törnudd 1988, 37. 
126 1980-luvun puolivälissä tehtiin tutkimus, joka osoitti suomalaisten, norjalaisten, ruotsalaisten ja islantilaisten 
alkoholikulttuureista yllättävän yhdenmukainen malli. Tämä herätti hämmästystä Suomessa, sillä maata oli aina 1900-
luvun alkuvuosikymmenistä saakka pidetty alkoholin käytön suhteen muista pohjoismaista poikkeavana. (Peltonen, 
1996, 121) Näin ollen suomalaisten väkivaltaisuutta ei voida selittää esimerkiksi poikkeavalla alkoholinkulutuksella. 
127 Ylikangas 1988, 15. 
128 Ylikangas 1988, 19. 
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tavoitteekseen saman menestyksen, kuin heidän vanhempansa olivat saavuttaneet, eivät enää 

pyrkimyksistä huolimatta voineet siihen päästä talouskasvun hidastuttua. Niin kasvupohja 

aggressiolle saavutettiin taas.129 1950–1960 luvuilla koettiin myös ennätyksellinen muuttoliike, kun 

työvoima lähti tehtaiden perässä kaupunkeihin. Uusia asumismuotoja, lähiöitä, syntyi ja 

historioitsijat ovat nähneet maaseudulta tutun yhteisöllisyyden kadonneen lähiöistymisen myötä ja 

synnyttäneen samalla pohjaa 1960-luvun lopulla nousuun lähteneelle väkivallalle.130 

Kaupungistumisen ja rikollisuuden yhteys näkyy myös tilastoissa.  

 

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on ollut kaupungeissa edelleen jo pelkästään 

absoluuttisten lukujen osalta huomattavasti suurempi kuin maaseudulla. Vielä 

jyrkemmäksi tulee kuitenkin eroavaisuus, kun verrataan rikosten lukuja väestöön. 

Maassa asuvan väestön 1000 henkeä kohden tuli vuonna 1956 poliisin tietoon 

rikoksia kaupungeissa 117,8, kauppaloissa 89,8 sekä maalaiskunnissa ainoastaan 

31,2. Koko maan osalta vastaava luku on 60.
131 

 

Väkivaltarikollisuuden määrän noususta kertovat myös tilastot. Kun tarkastelujakson alussa, 

vuoteen 1964 saakka väkivaltarikoksia, pois lukien henkirikokset, tapahtui noin 5500 vuosittain132, 

nousi määrä tästä eteenpäin vuosittain vajaalla tuhannella teolla. Vuonna 1969 poliisin tietoon tuli 

jo 9954 väkivaltarikosta.  

 

Lopuksi on kuitenkin todettava, että tässä tutkielmassa vertailuaineistona käytettävä tilasto poliisin 

tietoon tulleesta rikollisuudesta ei suinkaan anna täydellistä kuvaa rikollisuudesta. Rikollisuuden 

tarkastelun yhteydessä käytetään nimittäin termiä piilorikollisuus, jolla tarkoitetaan tapahtunutta, 

mutta poliisilta pimentoon jäävää rikollisuutta. Venla Salmi arvioi piilorikollisuuden olevan teosta 

riippuen jopa 70-99%. Näyttää kuitenkin siltä, että mitä vakavammasta teosta on kyse, sitä 

todennäköisemmin se tulee poliisin tietoon.133 Näistä puutteista huolimatta poliisin tietoon tullut 

rikollisuus on kuitenkin siltä osin toimiva vertailukohta tämän kaltaisessa tutkielmassa, että se 

muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja näin ollen luotettavan pohjan vertailulle siitä, mitä 

suomalaisessa rikollisuudessa on tarkastelujaksolla tapahtunut. Lisäksi se puoltaa paikkaansa 

sikälikin, että luotettavaa arviota kokonaisrikollisuudesta on käytännöllisesti mahdotonta esittää.  

                                                 
129 Ylikangas 1988, 19. 
130 Ylikangas 1988, 25. 
131 Virallinen tilasto 23A, 1957. 
132 Virallinen tilasto 23 A, 1960–1979. 
133 Salmi 2008, 60. 
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4.2 Kotimaiset raakuudet – henkirikokset tarkastelujaksolla 

 

Jo 1930-luvulla suomalaisen rikollisuudentutkimuksen pioneeri Veli Verkko julkaisi tutkimuksensa 

suomalaisesta kuolemaan johtaneesta väkivallasta. Hän havaitsi sen määrän olevan poikkeuksellisen 

korkea, etenkin kun vertailukohdaksi otettiin muut Pohjoismaat. Tilanne on ollut samankaltainen 

niin kauan, kuin henkirikoksista on saatavissa tilastotietoa, eli aina 1700-luvulta ja tuolloin 

kerätyistä Ruotsin valtakunnan kuolemansyytilastoista saakka134. Verkon tutkimusta voidaan pitää 

hyvänä lähtökohtana myös 1950- ja 1960-lukujen henkirikollisuuden tarkastelussa, sillä tilastot 

osoittavat tilanteen jatkuneen samanlaisena aina näihin päiviin saakka.135  

 

Suomalainen henkirikollisuus näyttäytyi tilastojen valossa poikkeuksellisena myös muuhun 

teollistuneeseen Eurooppaan verrattuna. Lisäksi poikkeuksen muuhun Eurooppaan muodostaa 

erityisen voimakas lasku alle vuoden ikäisiin lapsiin kohdistuneessa henkirikollisuudessa. Tämän 

katsotaan olevan erityisesti sidoksissa hyvinvoinnin lisääntymiseen ja modernimman ajattelutavan 

mukanaan tuomaan mahdollisuuteen säännöstellä syntyvyyttä.136 Myös alkoholin kulutuksella on 

katsottu olevan merkitystä kuolemaan johtavan väkivallan määrään.137 Sen sijaan 

tuomiokäytäntöjen ja henkirikollisuuden välillä ei ole nähty yhteyttä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että 

koventuneilla tuomioilla ei havaittu olleen tekoja vähentävää vaikutusta tai lievemmillä tuomioilla 

tekoja lisäävää vaikutusta.138 Vaikka rikollisuus usein keskittyy kaupunkeihin, Suomessa 

henkirikokset eivät ole perinteisesti olleet erityisen suurkaupunkilainen ilmiö, itse asiassa 

päinvastoin, sillä pikkukaupungeissa ja kylissä henkirikosten määrä on ollut suhteellisesti suurin.139 

 

Mitä tulee henkirikosten uhreihin, suomalainen henkirikollisuus oli 1960-luvulla selkeästi 

sukupuolittunutta siten, että naisten osuus henkirikosten uhreista on noin 25–30 prosentin luokkaa. 

Tilastot osoittavat, että naisten prosentuaalinen osuus henkirikosten uhrien määrässä laskee, mitä 

enemmän henkirikollisuuden määrä kasvaa.140 Iän puolesta suomalainen henkirikollisuus kohdistuu 

erityisesti aikuisväestöön. Vuosina 1960–1969 peräti 68,9 prosenttia henkirikosten uhreista oli yli 

                                                 
134 Laitinen 2005, 221. 
135 Lappi-Seppälä 2001, 1. 
136 Lappi-Seppälä 2001, 2. 
137 Erityiseen kasvuun henkirikollisuus lähti tämän tutkielman tarkastelujakson jälkeen 1970-luvun alussa. Keskiolut 
vapautui kauppoihin vuonna 1969 jonka jälkeen pitkään suhteellisen samana, noin kahdessa litrassa henkeä kohti, 
pysynyt suomalaisten alkoholinkulutus kasvoi merkittävästi. Peltonen, 2006, 11. 
138 Lappi-Seppälä 2001, 4.  
139 Pajuoja 2001, 70.  
140 Kivivuori 2001, 27. 
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30-vuotiaita. Kun mukaan lasketaan yli 20-vuotiaat, aikuisväestön prosenttiosuus henkirikosten 

uhreista on 86,4.141  

 

Henkirikosten määrän kehitys noudattelee samaa, nousujohteista linjaa edellä käsiteltyjen 

väkivaltarikosten kanssa. Kun 1957 poliisin tietoon tuli 99 henkirikosta, oli niitä vuonna 1969 

kirjattu jo 169. Poikkeuksena tarkastelujakson tasaisen kasvun jatkumossa on vuosi 1960, jolloin 

henkirikoksia tapahtui peräti 165, mikä on kutakuinkin saman verran kuin tarkastelujakson 

viimeisenä vuonna 1969.  
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Taulukko 2. 

Lähde: Virallinen tilasto 23A. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1957–1969. 

 

 

Suomalaisen henkirikollisuuden poikkeuksellisesta yleisyydestä ja tietyistä piirteistä on tämän 

tutkielman osalta syytä olla tietoinen erityisesti siksi, että tarkastelujakson materiaalia on kyettävä 

analysoimaan siitä näkökulmasta, puhuivatko aikalaiset tv-uutiset samaa kieltä tilastojen kanssa. 

 

Tämän tutkielman tarkastelujaksolle osuu muutama kansakunnan kollektiiviseen muistiin 

taltioitunut kotimainen henkirikostapaus. Joihinkin niistä, kuten Bodominjärven kolmoissurmaan, ei 

vieläkään ole yrityksistä huolimatta saatu ratkaisua. 

                                                 
141 Kivivuori 2001, 29. 
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Vaikka tapaukset ovat nykymittapuullakin harvinaisia ja olisivat epäilemättä ylittäneet 

uutiskynnyksen myös nykyaikaisissa tv-uutisissa, ainakaan aikalaisia tv-uutisia ei voi syyttää 

tapahtuneiden paisuttelusta tai minkäänlaisesta mässäilystä. Vaatisi rinnalleen yksittäisen rikoksen 

tarkan lehdistöseurannan, jotta voisi analysoida, millainen kokonaiskuva aikalaismedian seuraajalle 

näistä tunnetuista rikoksista jäi. Tv-uutisten kautta katsottuna kun ei millään uskoisi, että kyse oli 

Suomen rikoshistorian ikimuistoisimmista tapauksista. Toisaalta on otettava huomioon myös 

silloisen tekniikan asettamat rajoitukset: kuvailmaisu oli niukkaa. Sitä, että tapaukset pysyisivät 

vielä vuosikymmentenkin jälkeen selvittämättä, ei tietenkään voitu tietää tuolloin. 

Selvittämättömyyden voi osaltaan arvella lisäävän yksittäisen rikoksen kiinnostavuutta ja jopa 

eräänlaista myyttisyyttä, sen vuoksi tässä tutkimuksessa onkin varottava asettamasta 

Bodominjärven murhaa tai muutakaan rikosta millekään jalustalle, rikokseksi ylitse muiden. 

 

Mikäli kotimaisesta henkirikosuutisoinnista tahtoo tehdä jonkinlaisia yhteenvetoja, voi todeta 

taksikuljettajiin ja poliiseihin kohdistuvien henkirikosten nousevan materiaalissa keskeiseen 

asemaan.  Taksinkuljettajien surmia sivuavia uutisia on aineistossa kuusi142. Taksiautoilijoihin 

kohdistuneet väkivallanteot ovat uutisista päätellen olleet vakava ongelma tarkastelujaksolla. 

25.7.1967 esitetyssä uutisessa kerrotaan Vihdissä sattuneesta taksinkuljettajan murhasta. Samassa 

jutussa käy ilmi, että Suomessa on viimeksi kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut 

20 taksinkuljettajan murhaa ja useita pahoinpitelyjä. ongelman vakavuuden vuoksi tv-uutiset 

näkivät aiheelliseksi raportoida vakavaan sävyyn sekä Ruotsin143 että Ison-Britannian144 takseissa 

käytössä olevista turvatoimista. Tukholman kirjeenvaihtaja Esko Tommola ilmaisee vakavin 

äänenpainoin huolestumisensa siitä, kuinka: 

 

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa ei ole ryhdytty toimenpiteisiin lasisen 

suojalevyn saattamiseksi kuljettajan ja matkustajan välille vuokra-autoihin.145  

 

Kirjeenvaihtaja Pertti Salolainen puolestaan raportoi Lontoosta: 

 

Kaikki Lontoon taksit ovat vakuuttuneita siitä, että lasi suojelee murhilta ja takaa 

tulevilta iskuilta.
146 

                                                 
142 3.10.1960, 2.6.1963, 24.7.1967, 25.7.1967, 26.7.1967, 28.4.1968. 
143 25.7.1967. 
144 26.7.1957. 
145 25.7.1967. 
146 26.7.1967. 
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Taksimurhien yhteydessä rikosuutisista kannattaa nostaa esiin uusi piirre, jota voisi kutsua vuonna 

1989 aloittaneen Poliisi-tv -ohjelman esiasteeksi. Poliisi-tv:ssä pyritään toisinaan 

uudelleenlavastuksen keinoin virkistämään mahdollisten silminnäkijöiden muistia ja saamaan 

vihjeitä tapahtuneisiin rikoksiin ja sitä kautta auttaa poliisia niiden selvittämisessä.  Taksiryöstöjä ja 

-surmia käsittelevässä jutussa käytetään toista kertaa tarkastelujakson tv-uutisten aikana hyväksi 

rikostilanteen uudelleenlavastamista.147  Ensimmäinen kerta liittyi Bodomin murhien selvittelyyn 

vuonna 1966148. 

 

Toinen erottuva kokonaisuus tarkastelujakson suomalaisissa henkirikosuutisissa olivat siis 

poliisimurhat. Suomen kokoisessa maassa niitä näyttää tapahtuneen verraten monta. Lisäksi jakson 

viimeiselle vuodelle 1969 osuu kenties tunnetuin poliisimurha Suomen historiassa: Pihtiputaan 

poliisisurma, jossa kuoli neljä poliisimiestä. Heidät ampui sekatyömies ja pienviljelijä Tauno 

Pasanen. Tapauksen seurauksena myös tv-uutisissa koettiin aiheelliseksi käsitellä poliisiin 

kohdistuvista väkivallanteoista annettavien rangaistusten koventamista149 ja tarkastella poliisin 

menettelytapoja heidän kohdatessaan aseistettuja rikollisia150. Rikoksen vaikutuksesta aikalaisiin 

kertonee jotain myös se, että Mikko Niskanen käsikirjoitti ja ohjasi tapauksesta Kahdeksan 

surmanluotia -nimisen elokuvan. 

 

Yksittäisiä poliisimurhatapauksia mahtuu tarkastelujaksolle neljä151. Todellisuudessa poliisimurhia 

tapahtui kuitenkin enemmän152. Syitä siihen, miksi niistä ei ole kerrottu tv-uutisissa, voi olla useita: 

Ne ovat mahdollisesti osuneet niille viikonpäiville, jolloin ei ole ollut lähetyksiä. Tällöin 

Yleisradion omat radiouutiset olisivat jo ehtineet kertoa niistä ennen tv-uutisia ja mitä 

todennäköisimmin uutisapajille ehtivät ensin myös sanomalehdet, joiden oli tarpeen mukaan 

mahdollista tehdä lehdistään erikoispainoksia. Toisekseen on mahdollista, ettei surmien 

tapahtumapaikoilta ollut tarjolla kuvamateriaalia. Tällöin surmista on kyllä voitu kertoa, mutta 

pikemminkin sähkeluontoisesti, ilman kuvaa. Ja kuten aiemmin on todettu, uutistenlukijoiden 

juonnoista ei kuva- tai äänimateriaalia kaikissa tapauksissa ole jäljellä. Nämä samat syyt pätevät 

poliisisurmien ohella toki kaikkiin muihinkin uutisaiheisiin, joiden voisi olettaa näkyneen 

lähetyksissä, mutta joita ei kuitenkaan löydy arkistosta. 

                                                 
147 26.7.1967. 
148 1.4.1966. 
149 18.3.1969. 
150 8.3.1969. 
151 Jutut aiheesta: 24.9.1958, 6.10.1958, 21.2.1966, 27.2.1966, 7.3.1969. 
152 Virantoimituksessa sai surmansa ainakin konstaapeli Isossakyrössä 1957, Sääksmäellä 1958, Helsingissä 1958, 
Ähtärissä 1959. 
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Huolimatta siitä, ettei poliisisurmien määrä nouse kokonaisuuden kannalta suureksi aineistossa, on 

silti tärkeää huomioida ne erikseen tässä tutkielmassa. Vaikuttaa näet siltä, että niihin suhtauduttiin 

maassamme erityisen suurella vakavuudella. Tästä parhaana osoituksena on vuonna 1958 

murtovarkaan luodista Helsingissä surmansa saaneen konstaapeli Kauko Kauton hautajaissaattue. 

Tv-kuvissa näkyvä saatto muistuttaa liioittelematta valtionpäämiehen hautajaissaattoa. Mukana on 

satoja poliiseja, mustia autoja ja soittokunta. Katujen varret ovat täynnä ihmisiä. Pitkässä 

uutispätkässä näytetään, kuinka Kauton arkku lastataan junaan ja laitetaan matkaan kohti vainajan 

kotiseutua.153 Ainakin tv-uutisoinnin perusteella lienee perusteltua väittää, että poliisimurhat olivat, 

tapahtumapaikkakunnasta riippumatta, kansakunnan yhteinen surunaihe. Lisäksi poliisin työtä 

lienee erityisesti arvostettu tarkastelujakson aikana. Näin voi päätellä siitäkin, että myös ulkomailla 

tapahtuneita poliisimurhia seurattiin Suomen tv-uutisissa koko tarkastelujakson ajan suurella 

intensiteetillä: aina niiden tapahtumisesta murhaajan kiinniottoon saakka.154 

 

Vuosille 1957–1969 osuu siis myös jokunen kansakunnan muistiin painunut kotimainen henkirikos. 

Aivan keinotekoiselta ja perusteettomalta tuntuisi ryhtyä muodostamaan minkäänlaisia 

kokonaisuuksia näistä rikoksista, tai niputtaa niistä jälkiviisaasti jonkinlaisia ilmiöitä. Kiinnostavaa 

on kuitenkin se, että uutisissa kyettiin niiden alkuvuosina tekemään peittelemättömiä moraalisia 

kannanottoja niinkin herkistä aiheista, kuin murha ja itsemurha. Tämä tulee esiin uutisessa, joka 

käsittelee Varkaudessa tapahtunutta, poliisille kiinni jääneen murtomiehen itsemurhaa.  

 

Yhteiskuntamme lakia ja järjestystä kunnioittamaton jäsen on lopettanut eilen aamulla 

itsensä, tapahtumaketjun aloitti Joensuussa aamuyöllä tehty murto, ja se päättyi 

lähellä Varkautta poliisiemme nopean ja määrätietoisen työskentelyn tuloksena.
155 

 

Samassa jutussa näytetään kuvituksena, kuinka tien sivussa makaa murtomiehen auto, jossa on ollut 

saalista lastina. Kuvissa näkyy myös tekijän ruumis ja kuinka se kannetaan paareilla autoon. 

Tällaisen, nykykatsojan mittapuulla hämmentävän ja kyseenalaisen uutisen taustavaikuttimena voi 

arvella olleen eräänlainen kansalaisvalistus: paha saa lopulta palkkansa. Murtomiehen tekemän 

itsemurhan voi uutisen perusteella suorastaan tulkita poliisille ansioksi. 

 

                                                 
153 24.9.1958. 
154 9.11.1959, 18.9.1965, 20.9.1965, 21.9.1965, 25.9.1965, 29.7.1966, 14.8.1966 16.8.1966, 17.8.1966, 15.11.1966, 
9.1.1967, 10.1.1967, 11.2.1967. 
155 16.11.1959. 
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Mitä tv:ssä uutisoituihin kotimaisiin henkirikoksiin tulee, verrattuna samoissa uutislähetyksissä 

esitettyihin ulkomaisiin henkirikosuutisiin, Suomesta muodostui kuva rauhallisena lintukotona. 

Suomalaiset ovat pitkään pitäneet kotimaataan turvallisena asuinpaikkana.156 Onkin kiinnostavaa 

pohtia, paljonko tällaisella ulkomaille painottuneella rikosuutisoinnilla on ollut vaikutusta siihen, 

että tilastojenkin perusteella maailman väkivaltaisimpiin kuuluvassa maassa on kaikesta huolimatta 

koettu voimakasta turvallisuuden tunnetta. 

 

 

4.3 Väkivallaton tv-uutisten Suomi 

 

Maassa elettiin 1950–1960-luvulla sotien jälkeisten aikojen vähiten väkivaltaista ajanjaksoa. Tämä 

tilastollinen asia ei kuitenkaan poista sitä totuutta, että maassamme tuli poliisin tietoon 

tarkastelujakson aikana hieman yli 5000:sta hieman vajaaseen 10 000 pahoinpitelyyn vuodessa. 

Eikä luku edes vielä sisällä virkamiehiin kohdistuneita pahoinpitelyjä, sillä tuolloin käytetyn 

tilastointitavan mukaan virkamiehiin kohdistuneet väkivallan- ja haitanteot luokiteltiin omaksi 

kategoriakseen. Näiden tekojen määrä vaihteli vuosittain 1000–2500 välillä157. Kumpienkin tekojen 

määrä kasvoi tasaisesti tarkastelujakson aikana. Määrässä ei myöskään ole huomioitu henkirikoksia 

tai kuolemaan johtaneita pahoinpitelyjä, joihin luonnollisesti liittyy olennaisena osana väkivalta. 

Erottelu siitä syystä, että henkirikokset on käsitelty omana kokonaisuutenaan edellisessä luvussa 

4.2. 

 

Osaltaan pahoinpitelyrikollisuuden lisääntymistä 1960-luvun loppua kohden voidaan pitää 

normaalina ilmiönä joka selittyy väestönkasvulla. 1960-luvulla vaihtelua oli vähän, ja 

pahoinpitelyrikollisuus oli väkilukuun suhteutettuna alimmillaan vuonna 1964.158 

 

                                                 
156 Esimerkiksi suomalaisten kokema katuväkivallan (eli satunnaisen väkivallanteon uhriksi joutumisen) pelko on 
oikeusministeriön tutkimusten mukaan ollut kautta linjan alhaisempi kuin muissa EU-maissa. Pelon määrä on kuitenkin 
jatkuvasti ollut noususuuntainen, eli suomalaisia pelottaa katuväkivalta jatkuvasti enemmän. Oikeusministeriön mukaan 
median roolia pelon lisääntymisessä ei pidä väheksyä. http://www.haaste.om.fi/18543.htm, 5.7.2009.  
157 Koska virkamiehiin kohdistuvia väkivallan- ja haitantekoja ei ole jaoteltu niin, että niistä näkisi, kuinka moni teoista 
on ollut nimenomaan väkivallanteko, on vaikea arvioida, paljonko virkamiehiin kohdistuvat väkivallanteot 
kasvattaisivat väkivallantekojen kokonaismäärää.  
158 Sirén 2000, 3. 
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Taulukko 3 . 

Lähde: Suomen virallinen tilasto 23A. Poliisin tietoon tullut rikollisuus.  

 

Yllä olevien tilastojen valossa on jokseenkin hämmentävää, että tv-uutisissa väkivalta loistaa 

poissaolollaan. Kotimainen väkivalta esiintyy pääroolissa uutisessa ainoastaan pari kertaa. Kun 

murrosta epäilty on puukottanut kahta poliisia Oulunkylässä Helsingissä159 ja kun nuorisojoukko on 

väkivallalla uhaten ryöstänyt heikompiaan160. Muutoin kotimaisista väkivallanteoista on mainintoja 

vain henkirikosuutisoinnin yhteydessä, kun jokin väkivaltainen teko on johtanut uhrin 

hengenmenetykseen. Väkivalta siis noteerattiin uutisarvoiseksi vain silloin, kun sen lopputuloksen 

oli kuolema.  

 

Väkivaltauutisten puuttuminen näyttäytyy erikoisessa valossa kahdestakin syystä: taulukosta 1 

voidaan havaita väkivallantekojen lisääntyneen jatkuvasti tarkastelujakson aikana. Niiden määrä 

käytännössä kaksinkertaistui reilussa kymmenessä vuodessa. Samalla tavoin lisääntyi esimerkiksi 

huumerikosten161 ja liikennerikosten162 määrä. Seuraavassa luvussa kerrotaan huumeuutisten 

kiihtyvätahtisesta näkymisestä ruudussa. Samoin liikennerikoksista tehtiin liikennerikosilmiöitä 

                                                 
159 28.11.1968.  
160 9.12.1968. 
161 Vuonna 1969 tilastoitiin ensimmäisen kerran erikseen huumausainerikokset. Aiemmin ne oli tilastoitu osioon ”muut 
rikokset”. Oman tilastoinnin aloittaminen merkinnee sitä, että huumeisiin alettiin suhtautua suuremmalla vakavuudella,  
ja rikokset lisääntyessä ne katsottiin riittävän merkittäväksi kohdaksi omalle tilastomerkinnälleen. Vuonna 1969 
huumausainelain ja -asetuksen rikkomuksia tilastoitiin 519. Lähde: Virallinen tilasto 23A. Poliisin tietoon tullut 
rikollisuus. 
162 Liikennerikosten määrä yli kaksinkertaistui tarkastelujaksolla. Kun vuonna 1957 moottoriajoneuvon kuljettamisia 
juopuneena ja muita moottoriajoneuvoliikennerikoksia oli 77 455, tarkastelujakson lopulla vuonna 1969 määrä oli jo 
180 388.  
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taustoittavia juttuja, sillä autojen määrän lisääntyessä merkittävästi oli luonnollista, että 

rikkeidenkin määrä kasvoi suureksi. Miksi sitten väkivallantekojen määrän lisääntymisestä ei tehty 

ilmiöjuttuja? 

 

Toinen ihmetyksen aihe väkivaltauutisten osalta on se, että ulkomaiset väkivallanteot kuitenkin 

pääsivät uutisiin. Mellakoihin ja kapinoihin, joista uutisissa mielellään kerrottiin, liittyi oleellisena 

osana väkivalta. Mistä kotimaisen väkivaltauutisoinnin miltei täydellinen puuttuminen tv-uutisista 

sitten saattaa kertoa? Mitä todennäköisimmin ilmiölle on useampiakin selityksiä.  

 

Yksi mahdollisuus on rikostyypin tavanomaisuus. Vaikka tilastot kiistattomasti osoittavat 

väkivallan määrän lisääntyneen 1960-luvulla, onko niin, että perinteistä suomalaista puukotusta ei 

katsottu uutisen arvoiseksi rikokseksi? Erään selityksen saattaa tarjota myös se, että iltapäivä- ja 

sanomalehdet kertoivat palstoillaan pikku-uutisia väkivallasta, jolloin on voinut syntyä tilanne, ettei 

tv-uutisissa koettu tarpeelliseksi puuttua niihin. Kolmas selitys, johon voinee vedota varsinkin 

uutisten varhaisimpina vuosina, on kotimaisten tv-toimittajien vähäisyys. Kuten useaan kertaan on 

todettu, tv:n uutistoimituksessa oltiin riippuvaisia ulkomaisesta materiaalista.  

 

Poliisi myös onnistui 1950-luvulla ja 1960-luvun alkupuolella tehokkaasti selvittämään miltei 

kaikki tietoonsa tulleet pahoinpitelyrikokset. Tilastojen mukaan selvitetyksi merkittiin 95 prosenttia 

kaikista tapauksista.163 On mahdollista, että korkean selvitysasteensa vuoksi pahoinpitelyt saattoivat 

aikalaisten silmissä näyttäytyä harmillisina, mutta ei niin kovin yleisinä eikä varsinkaan uutisina.   

 

Viides selitys avaa väkivallan ilmiötä hieman laajempaa taustaa vasten. Kauko Aromaa on 

todennut, että väkivaltarikollisuuden niputtaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ei ole järkevä 

menettelytapa. Sen sijaan olisi järkevää erotella toisistaan eri rikostyypit, jotka 

väkivaltarikollisuuden määritelmä käsittää. Näitä ovat esimerkiksi raiskaukset, sekä törkeät että 

tavanomaiset ja lievät pahoinpitelyt. Jos nämä kaikki niputtaa yhteen, tilaston tulkinnassa voi tulla 

vääristymiä, sillä kaikista voimakkaimmin myös tarkastelujaksolla on kasvanut lievien 

pahoinpitelyjen määrä. Törkeiden pahoinpitelyjen ja raiskausten määrä ei niinkään.164 Näin ollen 

                                                 
163 Sirén 2000, 17. 
164 Aromaa 1988, 48. 
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lievien, useimmiten alkoholin siivittämien165 mukilointien lisääntymisessä ei nähty mitään 

uutisarvoista. 

 

Eräänä selityksenä voidaan myös hyödyntää Aromaan ajatusta siitä, että väkivallan uhriksi 

joutumisen todennäköisyys jakautuu väestössä voimakkaasti. On todettu, että valtaosa 

väkivaltakokemuksista kohdistuu tilastollisesti hyvin pieneen väestönosaan.166 Marginaaliryhmiin 

kuuluvat, kuten päihdeongelmaiset, asunnottomat, suljettuihin laitoksiin sijoitetut ja vangit joutuvat 

väkivaltarikosten uhreiksi yleisemmin kuin valtaväestöön kuuluvat167. Näin ollen tv-uutisissa ei 

kenties koettu tarpeelliseksi nostaa esiin esimerkiksi alkoholin suurkuluttajien keskinäistä 

väkivaltaa. Täysin vaietuksi jäi myös perheväkivalta. 

 

Väkivaltaisuus kuitenkin nähtiin selkeänä osana rikollisuutta. 1960-luvun lopulla perimän avulla 

pyrittiin selvittämään väkivaltarikollisuuden syitä. Turun lääninvankilan kuvilla kuvitettu juttu 

kertoo lääkäri Armo Hormian suulla siitä, kuinka Suomessa on onnistuttu löytämään ”uusi 

näkökohta väkivaltarikollisuuden syitä määriteltäessä”. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen XYY-

rikollinen, eli rikollinen, jolta oli onnistuttu löytämään kaksinkertainen määrä Y-kromosomeja. Voi 

vain pohtia, millaisin silmin tavallinen tv:n katsoja ryhtyi tarkkailemaan lähipiiriään, kun tv-

uutisissa kerrottiin XYY-rikollisen tuntomerkeiksi yli 180 senttimetrin pituus, älyllinen tyhmyys ja 

ruumiillisen sekä seksuaalisen kehityksen alkaminen normaalia aikaisemmin. Hormian mukaan 

   

Tällaisella yksilöllä on monikymmenkertainen alttius päätyä vaarallisiin rikoksiin, 

lähinnä henkirikoksiin, joissa seksuaalisilla teoilla on usein keskeinen osuus. 

 

Jutussa kerrotaan kromosomitutkimuksen käytöstä muun muassa Skotlannissa, josta on löydetty 

seitsemän XYY-rikollista ja Yhdysvalloista, jossa kahdeksalta seksuaalimurhaajalta oli löydetty 

samanlainen kromosomipoikkeama. Suomessa määrittelyn kanssa oltiin kuitenkin varovaisia, eikä 

jutussa vihjata millään tavalla, kuka tämä rikollinen on tai mihin tekoon hän on syyllistynyt. Turhaa 

pelkoa ei siis lietsottu myöskään tieteellisten saavutusten nimissä. Kuten Hormia sanoo: 

  

                                                 
165 Aromaan mukaan alkoholia sinänsä tarvitse pitää väkivallan syynä, mutta suomalaisessa kulttuurissa sen käytön ja 
väkivaltatilanteiden välillä näyttää olevan melko selvä yhteys. Aromaa, 1988, 58. Lisäksi Aromaa nostaa esiin 
virkamiehen väkivaltaiset vastustamiset, jotka liittyvät kiinteästi juopumuspidätyksiin. Niitä ei Aromaan mukaan 
kannata edes huomioida väkivaltarikollisuuden muutossuuntia tarkasteltaessa. 1988,49. 
166 Aromaa 1988, 51. 
167 Sirén 2000, 11. 
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Kas kun on asia niin, ettei kukaan Suomessa ole aiemmin tällaista solua nähnyt, niin 

on diagnoosin teossa oltava perusteellisen huolellinen.
168

 

 

Näiden seikkojen valossa voitaneen todeta, että tv-uutiset eivät ainakaan tarpeettomasti lietsoneet 

kansalaisten pelkoa kotimaisesta väkivallasta. Väkivaltarikosuutisoinnilla ja väkivallan pelolla kun 

on osoitettu olevan kiinteä yhteys toisiinsa169. Sen sijaan on mahdollista, että tv:n katselijat kokivat 

ulkomaanuutisten väkivaltauutisoinnin perusteella muut maat vaarallisemmiksi paikoiksi kuin 

Suomen. Varsinkin, kun kotimaan väkivaltauutisten ja ulkomailta tulevien väkivaltauutisten 

määrässä ero oli niin räikeä. 

 

 

4.4 Huumeet tulevat! 

 

Huumeiden käytön historiaa Suomen osalta on vasta aivan viime aikoina tutkittu aina 1800-luvulle 

lähtien. Aiemmin sen tiedettiin juontavan juurensa ainakin 1900-luvun alkuun, jolloin heroiinia, 

morfiinia ja amfetamiinia käytettiin laillisesti lääkinnällisiin tarkoituksiin. Käyttö oli jopa niin 

suurta, että Kansainvälisen oopiumkontrollin valvontalautakunta joutui huomauttamaan Suomea 

heroiiniin käytöstä: 1930-luvulla sitä kului vuosittain peräti seitsemän kiloa miljoonaa asukasta 

kohden.170 Mikko Ylikangas on kuitenkin tuoreessa tutkimuksessaan avannut suomalaista 

huumeiden käytön historiaa aina 1800-luvun alkuun saakka. Tuolloinkin huumaavia aineita 

käytettiin pääosin lääkintään, mutta samalla oltiin myös tietoisia siitä, että lääkekäytön ohella 

esimerkiksi oopiumiin liittyi vaara siitä, että lääkkeen sijaan sitä olisi käytetty myrkkynä ja 

”palkkamurhan välineenä”.171  

 

Tapio Onnelan mukaan heroiinin käyttö ei Suomen saamista huomautuksista huolimatta kuitenkaan 

ollut maassamme oikea ongelma 1930-luvullakaan. Etenkin sosiaalisen tason ongelma siitä tuli 

hänen mukaansa vasta 1960-luvulla, kun Suomeen saatiin entistä kireämpi 

huumausainelainsäädäntö.172 Huumetutkija Pekka Hakkaraisen mukaan 1960-luvulla 

Yhdysvalloista Suomeen saapuneen ”ensimmäisen huumeaallon” ero aiempaan, hyvin 

marginaaliseen käyttöön oli niin huomattava, että kehityksestä tulisi puhua kokonaan uudenlaisena 

                                                 
168 6.6.1968. 
169 Esimerkiksi Kivivuori jne. 2002, 47. 
170 Onnela 2001, 78. 
171 Ylikangas 2009, 22. 
172 Onnela 2001, 79. 
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huumeiden aikakautena.173 Mikko Salasuon mielestä kehitys muutti huumeiden käytön sosiaalista 

kehystä ja käytännössä sysäsi syrjään huumeisiin aiemmin liitetyn lääkinnällisen tarkoituksen.174 

Mikko Ylikangas myötäilee edellä mainittujen näkemyksiä, mutta hänen mukaansa sota-aika ja 

sodassa käytetyt huumaavat lääkkeet olivat laukaiseva tekijä sodanjälkeiselle huumeongelmalle. 

Ylikankaan mukaan huumausaineiden väärinkäytölle loivat pohjaa niin pula-aika, narkomaanien 

määrän nopea kasvu, kansainvälisen huumekontrollin tiukentuminen, muutos Suomen 

huumekulttuurissa, sekä synteettisten huumeiden ilmaantuminen perinteisten huumausaineiden 

rinnalle.175 Jotain Suomen huumetilanteesta kertonee sekin, että kansainvälisesti Suomi noteerattiin 

huumeiden kulutuksen kärkimaaksi, jossa huumausaineiden väärinkäyttäjillä oli ”parhaat 

oltavat”.176  

 

Tutkijoiden päätelmät huumeongelman lopulta melko vähäisestä merkityksestä 1950-luvulla saavat 

tukea tämän tutkielman aineistosta. Ainakin tv-uutisten osalta vielä 1950-luvulla moni suomalainen 

saattoi pitää maataan lintukotona177, jossa ainoa tapa sekoittaa päänsä oli tiputella kuusten suojissa 

pontikkaa. Tämä käsitys saatiin karistaa toden teolla 1960-luvun kuluessa. Tätä tukee myös 

uutistarjonnan tarkastelu. Koko tutkimusjakson merkittävin ja helpoimmin havaittava muutos 

tapahtuu nimittäin huumausainerikollisuutta käsittelevässä uutisoinnissa. Kun huumeista ei vielä 

1950-luvun lopulla ole ainoatakaan mainintaa uutisissa, on huumeuutisoinnin määrä 1960-luvun 

lopulla huomattava verrattuna kotimaan muihin rikosuutisiin.  

 

 

                                                 
173 Hakkarainen 1992, 58–61. 
174 Salasuo 2003, 108. 
175 Ylikangas 2009, 13. 
176 Ylikangas 2009, 182–183. 
177 Ylikangas 1988, 19. 
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Huumausainerikosuutiset tv-uutisissa 1957-1969
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Taulukko 4.  

Lähde: Yleisradion BRS-arkisto 

 

Mutta huumausaineita käsittelevän uutisoinnin lisääntymisellä oli vastineensa yhteiskunnassa myös 

tilastojen ja tutkimusten valossa. Kansainväliset vaikutteet ylettyivät Suomeen saakka, ja nuoriso 

alkoi käyttää huumeita, joita vielä 1950-luvulla ei siis juurikaan tavallisen kansan parissa tunnettu. 

Tutkimusten mukaan huumeita oli kokeillut 60-luvulla arviolta hieman alle 15 prosenttia 

varusmiehistä. Huumausaineiden käyttö oli 1960-luvun selvitysten mukaan demokraattista ja 

jakautui tasaisesti eri sosiaaliryhmissä sekä sukupuolten välillä; poikien huumekokeilut olivat vain 

hieman tyttöjä yleisempiä.178  Näin ollen voidaan arvella ainakin kymmenesosan koko ikäluokasta 

kokeilleen huumausaineita 1960-luvun lopussa.179 Määrä ei kuulosta suurelta, mutta uutisissakin 

ilmenevään huoleen oli todellinen syy: Määrä jatkoi kasvuaan seuraavalla vuosikymmenellä 

saavuttaen huippunsa 1970-luvulla.180 

 

Huumausaineita lähestyttiin 1960-luvun rikosuutisissa kahtaalta: toisaalta kuvallisesti, keneenkään 

henkilöitymättöminä takavarikkouutisina, toisaalta käyttäjien, eli nuorison kautta. 

Henkilöimättömissä uutisissa pääosassa ovat aineet. Poliisi asettelee mitä mielikuvituksellisimmin 

pakattuja takavarikoituja huumeita pöydälle ja punnitsee niitä. Näissä uutisissa tekijöinä ovat 

poikkeuksetta pidätetyt mieshenkilöt, jotka mainitaan nimettöminä. Samaten mainitaan 

poikkeuksetta myös takavarikoitujen huumeiden arvo katukaupassa. Määrät näissä 

                                                 
178 Hakkarainen 2002, 166. 
179 Hakkarainen 2002, 166. 
180 Hakkarainen 2002, 166. 
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takavarikkouutisissa ovat nykymittapuullakin merkittäviä, puhutaan useista kiloista hasista ja 

amfetamiinia. 

 

Huumeet huolestuttivat toimitustyötä tekeviä niin paljon, että poliisien pohjoismaisten 

opintopäivien kuulumisista kertovassa jutussa toimittaja siirtyy yli varsinaisen aiheen kysyäkseen 

haastattelemaltaan poliisilta kotimaisesta huumausainerikollisuudesta. Komisario Martin 

Salanderilla on kerrottavanaan, että vielä vuonna 1964 poliisi ei ole huolestunut 

huumausainerikollisuuden lisääntymisestä.  

 

– Voisitteko nyt poliisimiehen asiantuntemuksella sanoa, onko huumeiden käyttö 

muodostumassa meillä ongelmaksi? 

– Ainakaan näin poliisin kannalta se ei ole vielä ongelma, mutta tulevaisuudessa ei 

tiedä, mihin suuntaan mennään. 

 

Samassa jutussa kerrotaan, että edellisenä vuonna käyttäjiä saatiin kiinni vain 52. Näistä 46 oli 

miehiä ja 6 naisia.181     

 

Henkilöityvässä uutisoinnissa pääsevät ääneen käyttäjät. Nykymittapuullakin voidaan pitää 

poikkeuksellisen avoimena haastattelua vuodelta 1968, jossa toimittaja hämärässä luolamaisemassa 

puhuttaa kahta narkomaania, toista kasvoillaan ja toista selkä kameraan päin. Narkomaanit, myös 

tunnistettavasti esiintyvä, kertovat avoimesti huumeiden käytöstään. Kasvoillaan puhuva 

narkomaani kertoo käyttävänsä aineita joka päivä, nyt jo puolentoista vuoden ajan. Rahoituksen 

huumeita käyttävä nuoriso saa hänen mukaansa vanhemmiltaan ja:  

 

valitettavasti myös paljon on varkauksia. 182  

 

Koska uutinen on mahdollisesti yksi Suomen historian ensimmäisistä tv-jutuista, joka käsittelee 

huumeiden käyttöä niiden käyttäjien näkökulmasta, jutussa tulee ilmi hyvinkin yksityiskohtaista 

tietoa. Narkomaani esimerkiksi kertoo hankkivansa huumeensa Helsingissä asuvalta saksalaiselta, 

jolle soittaa, ja joka toimittaa huumeet huomiota herättämättömään säilytyspaikkaan. Huumeita 

käyttävä nuoriso suosi narkomaanin mukaan kokoontumispaikkanaan Snellmaninkatua ja 

elokuvateatteri Biobion ympäristöä.  

                                                 
181 24.3.1964. 
182 25.11.1968. 
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Mikäli joku vielä tuolloin arveli huumeiden käytön ja välittämisen olevan erityisen pienen piirin 

toimintaa, on katsoja saattanut yllättyä haastatellun narkomaani kertoessa tuntevansa arviolta 30–40 

huumekauppiasta Helsingistä. Nuorimmat käyttäjät ovat haastateltavan mukaan 12-vuotiaita, ja 

narkomaanin oman, tosin vahvasti liioittelulta kuulostavan arvion mukaan 60 prosenttia Helsingin 

nuorista käyttää huumeita. 

 

Samassa jutussa haastatellaan myös lääkäriä, joka peräänkuuluttaa ripeitä toimenpiteitä nuorison 

lisääntyneen huumeiden käytön pysäyttämiseksi. Huumeiden käyttö toi mukanaan uusia 

lääketieteellisiä haasteita, sillä käyttäjien hoidosta ei ainakaan Suomessa ollut kokemuksia. Jutussa 

lääkäri pohtii muun muassa sitä, olisiko narkomaaneille parasta, että heidät kaikki sijoitettaisiin 

samaan laitokseen, vai se, että heidät hajautettaisiin eri sairaaloihin.  

 

1950- ja 1960-luvuilla syntyi paitsi uudenlainen kuva narkomaanista, myös huumeiden käyttäjien 

oma kuva itsestään muuttui tämän yleiskäsityksen suuntaiseksi. Sen sijaan, että huumeiden käyttöä 

olisi pidetty sairautena tai sen merkkinä, kuten aiemmin, narkkaria alettiin pitää vastuuttomana 

henkilönä, joka hinnalla millä hyvänsä halusi heroiinia suoneensa ja siinä samalla tahallaan tahtoi 

pysyä yhteiskunnan ulkopuolella ja vältellä esimerkiksi koulutusta.183   

 

Tällaisen avoimen reportaasin tekeminen lienee ollut mahdollista, sillä huumeiden 

yleistymisvaiheessa ei ollut ollenkaan selvää, kuinka yhteiskunta olisi niihin suhtautunut. Myöskään 

kontrollista ei ollut selvyyttä. Huumeet näkyivät yhteiskunnassa, jopa kaupunkien keskustoissa ja 

niillä provosoitiin tahallaan. Opiskelijalehdet saattoivat kirjoittaa parhaista paikoista hankkia 

pilveä.184 Mikä erikoisinta, samaan aikaan juopumus julkisella paikalla oli edelleen kriminalisoitu, 

aina vuoteen 1969 saakka.185 Tutkimusaineiston perusteella tv-uutisten voidaan arvella omalta 

osaltaan vahvistaneen tämän, nykypäiviin saakka säilyneen kuvan muodostumista. 

 

Tv-uutisten perusteella huumeet siis tulivat voimalla, ja niistä oltiin huolissaan. Huumeongelma 

saavutti ensimmäisenä pääkaupunkiseudun ja siellä sen voimakkuus oli suurempi, kuin 

pohjoisemmissa kaupungeissa. Koska uutistoimituksen pääpaikka sijaitsi jo tuolloin Helsingissä, on 

aiheellista pohtia, vääristikö Helsinki-keskeinen näkökulma huumeiden käytöstä muodostunutta 

kuvaa koko maan osalta. Huumerikosuutisointi muodostaakin eräänlaisen poikkeuksen koko 

                                                 
183 Onnela 2001, 86. 
184 Hakkarainen 2002, 167. 
185 Hakkarainen 2002, 169.  
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tarkastellussa kotimaisessa rikosuutisoinnissa: Kaikki kotimaan huumeuutiset yhtä lukuun 

ottamatta186 kertoivat Helsingistä. Uutisoinnista saa vaikutelman siitä, että toimittaja on saattanut 

mieltää tarpeettomaksi lähteä merta edemmäs kalaan. Haastateltavia oli tarjolla, kun marssi vasta 

valmistuneeseen paheiden pesään, asematunneliin187. On siis mahdollista, että huumeiden käytöstä 

muodostui tv-katsojille kuva siitä, että ongelma oli laaja, mutta toisaalta taas niin, että se kosketti 

puhtaasti pääkaupunkiseutua. On kiinnostavaa pohtia, olisiko esimerkiksi huumevalistuksen osalta 

ryhdytty vieläkin varhaisempiin toimiin ympäri maan, mikäli maaseudulla ei olisi koettu kenties 

valheellista turvallisuudentunnetta huumeiden osalta. 

 

Kuten edellä mainitusta käy ilmi, huumeet tulivat kansan ja valtaapitävien tietoisuuteen hieman 

yllättäen. Niinpä huumeongelmaan alettiin Suomessa ja ylipäätään Pohjoismaissa kiinnittää todella 

huomiota vasta 1970-luvulla.188 Selkiytys huumeuutisointia ja lainsäädäntöä koskevaan tilanteeseen 

tuli virallisesti 1972, jolloin huumausainelaissa kaikki huumausaineisiin liittyvä toiminta, kuten 

käyttäminen ja myyminen, luokiteltiin laittomiksi teoiksi. Lakiuudistus kumpusi huolesta, jota 

kannettiin päitään sekoittavasta nuorisosta.189    

 

 

4.5 Kesämökkikeikat ja salakuljetuksen sesonkiaika 

 

Siinä missä pahoinpitelyt rikollisuuden muotona loistivat poissaolollaan tarkastelujakson tv-

uutisoinnissa, omaisuusrikokset, eli murrot ja varkaudet kyllä näkyivät katsojalle. Määrällisesti 

omaisuusrikoksissa painottuvat etenkin salakuljetusuutiset, mutta myös mökkimurroista uutisoitiin 

toisinaan antaumuksella. Huumausaineita käsittelevässä luvussa siteerattu narkomaani oli siis 

oikeassa, varkauksia oli valitettavan paljon. 

 

Salakuljetus perustuu tuotantovelvoitteiden laittomaan kiertoon190 ja sillä lienee pyritty vastaamaan 

esimerkiksi edullisen alkoholin kysyntään. Samaten hintanäkökulma lienee motivoinut 

tupakkatuotteiden salakuljetuksia. Esimerkiksi tupakan salakuljetuksesta jäi kiinni mieskaksikko 

merellä Kotkan edustalla. Merivartioston vene oli havainnut meressä kelluvia muovipusseja, sekä 

                                                 
186 16.4.1968 esitetty uutinen käsitteli huumeiden käyttöä Turussa. 
187 9.7.1968. 
188 Laitinen 2005, 232. 
189 Hakkarainen 2002, 169.  
190 www.tupakkaverkko.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=127. 18.7.2009. 
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muistikirjan. Pusseista löytyi 21 000 savuketta ja läheltä kelluvasta veneestä kaksi miestä, jotka 

tunnustivat syyllistyneensä salakuljetukseen191.  

 

Salakuljetusta ei ole eritelty omaksi rikostyypikseen poliisin tietoon tulleen rikollisuuden tilastossa, 

siksi tässäkään tutkimuksessa on päätellä, onko salakuljetusrikollisuus ollut määrältään 

vakiintunutta. Uutisissa salakuljetus kuitenkin näkyi enenevässä määrin tarkastelujakson loppua 

kohti, vuodesta 1967 alkaen. Rikostyypin lisääntymisen teoriaa tukee myös Heikki Kahilan juttu, 

jossa hän viettää koko yön vartiolaiva Koskelon matkassa.192 Jutussa arvellaan salakuljetuksen 

lisääntyneen, mutta muuttaneen muotoaan. Kun ennen kuljetettiin laivalasteittain alkoholia, 

tehostuneen vartioinnin myötä sellainen ei aluksen komentaja Viinamäen mukaan enää vuonna 

1962 kannattanut. Peräti kahdeksan minuutin mittaisessa raportissa Viinamäki kertoo 

salakuljetuksen vilkastuvan joulun lähestyessä ja öiden pimentyessä. Raportissa kerrotaan avuksi 

saadun uuden, rikosten paljastamista helpottavan keksinnön, tutkan. Salakuljetukseen ei ainakaan 

raportin mukaan suhtauduttu mitenkään kevyesti. Kahila kertoo jutussa, että merellä liikkuvia 

lainrikkojia vastaan tarvitaan välillä kovia otteita ja viittaa laivan kannella lepäävään 20 millimetrin 

konetykkiin. 

 

Autojen salakuljetuksesta uutisoitiin myös193, mutta aikalaiskatsojille asia saattoi jäädä hieman 

epäselväksi, sillä jutuissa ei kerrota, minkä vuoksi autoja kannatti ajaa nimenomaan Ruotsin rajan 

yli Suomeen.  Ei kerrota esimerkiksi, olivatko autot kenties varastettuja. Todennäköisesti kyse oli 

kuitenkin siitä, että autoja ei ollut maassa niin paljon, kuin niille olisi ollut kysyntää. Suomessa oli 

voimassa autoja koskeva tuontisäännöstely, joka vaikeutti autokannan kasvua. On kuitenkin arveltu, 

että maassa vallitseva köyhyys oli suurin syy siihen, että Suomi autoistui hitaimmin, jos autokannan 

kasvua verrataan esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.  

 

Säännöstely johti siihen, että autoja tuotiin laittomasti maahan ennen tuonnin vapautumista vuonna 

1963.194 Laitonta tuontia voidaan pitää laajana ilmiönä sikäli, että vuonna 1963, kun maan 

ajoneuvokanta oli vain hieman yli 100 000 ajoneuvoa195, tulli sai tarkastuksissaan kiinni ainakin 

                                                 
191 11.10.1960. 
192 15.10.1962. 
193 16.11.1962, 7.12.1963. 
194 www.kaupunkiliikenne.net/Helsinki/hehistoria.html. 18.7.2009  
195 Bergholm 2001, 79. 
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200 salakuljetettua autoa. Salakuljetusta ei otettu kevyesti myöskään lainsäädännön kannalta. 

Tullinhoitaja Thure Bergman kertoo, että salakuljettajia odottaa jopa neljän vuoden vankeus.196  

 

Ensimmäinen huumausaineiden salakuljetuksesta kertova juttu esitettiin 24.11.1967.  Kiinnostavaa 

on se, että tapaus sattui Helsingborgissa Ruotsissa, mutta siitä kerrottiin Suomen 

pääuutislähetyksessä. Uutisissa oli toki aiemminkin ollut juttuja huumelastien takavarikoista, mutta 

tässä yhteydessä, nimenomaan salakuljetuksista puhuttaessa, on kyse siitä, että lasti jäi kiinni jo 

ennen saapumistaan maahan. Uutisten katsojalle tämä saattoi merkitä ajatusta siitä, että 

huumausainerikollisuus oli toden teolla saamassa jalansijaa myös Pohjoismaissa, niinpä poliisin oli 

tehostettava myös huumeiden salakuljetuksen torjuntaa. On mahdollista, että Ruotsi esiintyi 

tapauksessa esimerkkinä: tällaista Suomeenkin vielä tulee. Ensimmäinen Suomen oma 

salakuljetusuutinen olikin tästä vajaan kahden vuoden päässä. 6.5.1969 tv-uutisissa kerrottiin, 

kuinka poliisi oli napannut suuren hasis-lastin ennen kuin se ehti Suomeen. 

 

Voitaneen siis päätellä, että salakuljetusrikollisuus heijasteli yhteiskunnan muutoksia siinä missä 

mikä tahansa muukin rikollisuus. Vapautuneen keskioluen maassa ei enää kannattanut riskeerata 

kuljettamalla tilaa vievää nestemäistä alkoholia. Tehostuneen merivartioinnin merkityksen saivat 

kokea ainakin ne salakuljetusta yrittäneet, joiden 4000 litran pirtulasti kaadettiin mereen 

Sundsvallin edustalla Ruotsissa197. 

 

Alkoholin tuonnin sijaan salakuljettajat ryhtyivät uuteen bisnekseen, joka kukoistaa yhä 

edelleenkin. Huumekauppa kun alkoi ainakin Yleisradion tv-uutisista päätelleen pyöriä oikein toden 

teolla 1960-luvun lopussa. Käsityksen vahvistavat Pekka Hakkarainen ja Osmo Kontula, joiden 

mukaan laajamittainen huumeiden salakuljetus alkoi Suomen osalta kuvaan 

huumausainelainsäädännön tiukennuttua 1950–1960-luvuilla198. Eikä tupakan salakuljetuksessa 

myöskään näy loppua. Esimerkiksi Euroopan unionin alueella arvellaan, että 30 prosenttia 

poltetuista savukkeista on edelleen salakuljetettuja.199 

 

 

 

                                                 
196 7.12.1963. 
197 3.8.1967. 
198 Hakkarainen 1992,57–58. Kontula 1988,64–65. 
199 www.tupakkaverkko.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=129. 18.7.2009.  
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5. Paha on tuolla jossain, mutta tännekin se ehtii 

 

5.1 Syylliset, vaikuttajat ja sivustaseuraajat  

 

1950–1960-luvuilla rikosten maailma oli miesten maailma. Varsinkin siltä osin, kuka uutisessa oli 

aktiivisena toimijana. Silläkään ei ole suurta eroa, onko kyse syyllisestä vai uhrista. Muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta naiset pääsevät rikosuutisiin vain uhreiksi, suremaan tai statisteiksi, 

ihmettelemään. Kaikkein voimakkain poikkeus on Jaqueline Kennedy miehensä murhan aikaan: 

vahvana ja hillittynä hän herättää ihastusta jopa miespuolisessa reportterissa200. Ajanjaksolle sattuu 

vain harvoja naispuolisia murhaajia. Näitä ovat Mustaksi leskeksi kutsuttu Marie Besnard201 ja 

Hollywood-tähti Lana Turnerin tytär Cheryl Crane, joka puukotti äitinsä miesystävän, mutta jonka 

teko katsottiin itsepuolustukseksi. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta rikokset, niiden tekeminen ja 

selvittäminen kuuluvat 1950- ja 1960-luvuilla miehille, ainakin, mikäli käsityksensä tästä muodosti 

tv-uutisten avustuksella.  

 

Mutta tässä suhteessa rikosuutisointi ei anna valheellista kuvaa naisten osuudesta rikollisuuteen. 

Koska naisten osaksi on perinteisesti mielletty synnyttäminen ja lasten hoitaminen kotona, on 

luontevaa ajatella, että samanlaisia tilaisuuksia rikosten tekemiseen ei ehkä tarjoutunutkaan, kuin 

kodin ulkopuolella liikkuneilla miehillä. Lisäksi naiseuteen liitetään usein määreet alistumisesta ja 

tottelemisesta. 1960-luvulla naiset ryhtyivät toden teolla luomaan uraa kodin ulkopuolella, mutta 

rikostilastoihin tämä kehitys ei kuitenkaan heijastunut ennen 1970-lukua. 1960-luvulla naisten 

osuus rikostilastoissa oli 5,1%.202 Tv-uutisissa osuus oli vieläkin pienempi. 

 

Ottaen huomioon sen, että eräillä tavoilla, kuten esimerkiksi äänioikeuden suhteen Suomi on ollut 

naisten aseman suhteen varsin edistyksellinen maa, naisten voisi ajatella näkyvän enemmän myös 

rikosuutisissa. Esimerkiksi 1950-luvulla suomeen yritettiin asennetasolla juurruttaa 

keskieurooppalaista kotiäitiyden mallia, mutta turhaan, sillä Suomen naiset kävivät paljon kodin 

ulkopuolisissa töissä203.  Tämä on kiinnostava tieto sikäli, että naisten töissä käyminen teki heistä 

itsenäisempiä, jolloin heidän liikkuvuutensa yhteiskunnassa olisi saattanut mahdollistaa myös 

naisten laajemman osuuden paitsi rikoksen uhreina, myös tekijöinä. Tällaista ei kuitenkaan 

                                                 
200 22.11.1963. 
201 6.12.1961. 
202 Laitinen 2005, 242. 
203 Juntto ja Vilkko 2005, 115. 
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aineiston perusteella voi havaita. Lienee kuitenkin selvää, että tv-uutisten muodostama kuva naisten 

osuudesta rikollisuudessa jää todellisuutta pienemmäksi, sillä niin vähän suomalaisten naisten 

tekemiä rikoksia on kelpuutettu mukaan tarkastelujakson tv-lähetyksiin204. 

 

Väkivaltarikosten osalta kuva naisten vähäisyydestä rikoksentekijöinä on perusteltu sikäli, että 

tarkastelujakson aikana, jolloin pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä pysyi suhteellisen vakaana, 

naisten osuus pahoinpitelijöinä väheni. Se oli tuolloin 2-3 prosenttia, mutta lähti 

kokonaisrikollisuuden kasvun myötä nousuun vuosikymmenen vaihtuessa.205 Uutisissa ei myöskään 

löydy minkäänlaista mainintaa eräästä rikollisuuden lajista, joka tyypillisesti liittyy voimakkaasti 

naisiin: nimittäin prostituutiota. Tällaista rikostyyppiä ei 50–60-lukujen televisiouutisten katsojalle 

ollut olemassakaan.  

 

1950–1960-lukujen tv-uutisissa on selvästi havaittavissa, että useimmiten, kun jostakin rikosasiasta 

uutisoitiin, epäilty tai syyllinen oli jo saatu selville. Ottaen huomioon, että melkoinen määrä 

materiaalista käsittelee jo tapahtuneen rikoksen oikeuskäsittelyä, katsojan näkökulmasta uutiset 

pitävät tällöin sisällään sellaisen olettaman, että paha on oikeudenistunnon myötä saamassa 

palkkansa. Näin ollen tutkimustulos tv-uutisten osalta tukee Pertti Hemanuksen sanomalehdistöä 

koskevaa tulosta siitä, että suurin osa rikosuutisista kertoo selvitetyistä tapauksista. Tokikaan 

kaikista oikeuskäsittelyistä ei tule syytetyn syyllisyyttä puoltavaa tuomiota, vaan osa tekijöistä 

vapautuu syytteistä. Tästä huolimatta oikeuskäsittelyn voi nähdä eräänlaisena päätepisteenä uutisen 

kaaressa. 

 

1950–1960-luvun tv-uutisissa on mielenkiintoista, että usein heti tapahtuneen jälkeen toimittajat 

ovat valmiita sälyttämään syyn jostakin tapahtuneesta mielenhäiriön kontolle. Esimerkiksi 

uutisjutuissa, jotka kertovat Rubensin taulun tuhoamisesta206, talon piirityksestä207 ja hotellihuoneen 

tuhoamisesta208 uutisissa mainitaan sumeilematta, että tekijä ”oli joutunut mielenhäiriöön”. 

Ilmaisumuoto on mielenkiintoinen siksi, että nykyisellään on oikeuden tehtävä punnita, vaikutti 

tekijän syyntakeisuus tai sen alentuminen tekoon.  

 

                                                 
204 Nainen poltti kotitalonsa mustasukkaisuuden vuoksi Tampereella, uutinen 8.3.1960. 
205 Siren 2000, 23. 
206 4.3.1959. 
207 10.11.1959. 
208 28.1.1961. 
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Poliisit ovat luonnollisesti näkyvä ryhmä rikosuutisissa. Heitä on tarkastelujaksolla karkeasti 

lajiteltuna kahta tyyppiä: siviilipukuisia, jopa stereotyyppisesti elokuvista tutun oloisia etsiviä 

piippu tai tupakka suussa. He myös pääsevät usein ääneen jutuissa. Toinen tyyppi on virkapukuinen 

poliisi, joka useimmiten näkyy jutun kuvituksena toimimassa ripeästi, mutta ”etsivätyyppiä” 

harvemmin asiantuntijana tai lausumassa mitään. Tarkastelujakson tv-uutisten synnyttämä 

mielikuva poliiseista oli varmasti omiaan lisäämään kansalaisten arvostusta ja kunnioitusta 

ammattikuntaa kohtaan. Olivathan nämä, ainakin uutisten perusteella, kovin vaarallisessa työssä. 

 

Suuren kontrastin nykyiseen rikosuutisointiin muodostaa se, että poliisien voisi kuvailla olleen 50–

60 -luvun jutuissa jopa inhimillisempiä olentoja kuin nykyisin. Tarkastelujakson uutisissa ei ole 

lainkaan tavatonta, että nahkaansa luodin saanut poliisi esiintyy omalla nimellään haastateltavana ja 

kertoo tapahtumien kulusta silminnäkijän tavoin paikalla olevalle reportterille. Näin tekee 

esimerkiksi vanhempi konstaapeli Evert Salonsaari Merikarvian ammuskelusta kertovassa jutussa. 

Mies kertoo, kuinka matkalla sairaalaan rassasi varkaan aseesta saamansa luodin pois haavasta.209. 

Samassa jutussa myös muiden rytäkässä loukkaantuneiden siviilien ja poliisien nimet kerrotaan 

julkisuuteen. On paikallaan pohtia esimerkiksi sitä, saattoiko välikohtauksessa osallisena olleiden 

nimien kertominen lisätä rikosuutisten arkipäiväisyyttä. Avoimuus ainakin saattoi olla omiaan 

vähentämään mystiikkaa rikostapausten ympäriltä, kun yleisön ei tarvinnut spekuloida uhrien tai 

paikalla olleiden poliisien nimillä. 

 

Toisin kuin 1950- ja 1960-luvuilla, poliisin nykyisen tiedotuskäytännön mukaan rikostapausten 

tiedotusvastuu on poikkeuksetta tutkinnanjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä210. Kentällä 

toimivan poliisimiehen arvokkaat ja mahdollisesti jopa tilanteen ymmärtämistä helpottavat 

kokemukset jäävät siis kansalaisilta näkymättömiin. 

 

 

5.2 Näkymätön Neuvostoliitto 

 

Yleisradiossa koettiin, että oli tärkeää muodostaa nimenomaan suomalaisista toimittajista koostuva 

ulkomaankirjeenvaihtajien verkosto maailmalle. Ensin tärkeys nähtiin perinteisen luottovälineen, 

radion näkökulmasta:  

 

                                                 
209 4.2.1967. 
210 Vilppula 2008, 326. 
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Täten voidaan saada esille nimenomaan suomalaista kuulijaa kiinnostavaa aineistoa, 

selostukset noudattavat puolueettomuutta, maailmantapahtumat voidaan suhteuttaa 

Suomen olosuhteisiin ja kuuntelijain kiinnostus on aivan toisenlainen tärkeisiin 

kansainvälisiin kysymyksiin, jos mielenkiinnon herättäjänä on suomalainen ääni.
211 

 

Periaatteet puolueettomuudesta eivät kuitenkaan päteneet aivan kaikkiin maihin, sillä kaikkein 

silmiinpistävintä on usein se, mikä puuttuu. Tämän aineiston kohdalla on erityisesti pantava 

merkille se, että aineistossa ei ole yhtäkään varsinaista rikosuutista Neuvostoliitosta. Maata sivuavia 

uutisia löytyy näillä hakusanoilla yhteensä viisi. Näistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat 

oikeudenkäyntiuutisia. Lisäksi niiden voi katsoa olevan ennen muuta poliittisia uutisia. 

Ensimmäinen uutinen käsittelee Yhdysvaltalaista vakoilulentäjää, joka on oikeuden edessä 

Neuvostoliitossa212, toinen uutinen on edellisen uutisen seurantajuttu, jossa presidentti Dwight D. 

Eisenhower kommentoi oikeudenkäyntiä213. Kolmannessa uutisessa on kyse Nikita Hrustshevin 

murhayrityksestä, jonka poliisi on onnistunut estämään214. Neljäs on neuvostoliittolaisten vakoojien 

oikeudenkäyntiuutinen Lontoosta215 ja viimeisessä Neuvostoliitto vaati entistä natsikenraalia ja 

tuolloin Naton korkeassa virassa toiminutta Adolf Heusingeria oikeuden eteen Neuvostoliittoon 

vastaamaan sodanaikaisista teoistaan216.  

 

Voi tietysti perustellusti kysyä, miksi juuri Neuvostoliiton olisi pitänyt näkyä suomalaisessa 

uutisoinnissa, jäähän tarkastelun ulkopuolelle moni muukin maa. Ottaen kuitenkin huomioon 

Neuvostoliiton tuolloisen maailmanpoliittisen aseman, sekä sen suhteen Suomeen ynnä sen, että 

maa tosiaan oli ja on Venäjänä edelleen suurin naapurivaltiomme, sen näkymättömyys 

kummastuttaa. Esimerkiksi läntinen naapurimaamme Ruotsi näkyy 1950–1960-luvun suomalaisissa 

tv-uutisissa varsin säännöllisesti. 

 

Silmiinpistävän vähäistä Neuvostoliittoa käsittelevää uutisointia selittänee osaltaan se, että juuri 

tarkastelujaksolla Suomessa elettiin hyvin voimakasta suomettumisen217 ja itsesensuurin 

                                                 
211 Salokangas 1996, 189. Alustava katsaus johtokunnalle Yleisradion ulkomaankirjeenvaihtajaverkoston luomiseksi 
23.8.1965. 
212 18.6.1960. 
213 19.8.1960. 
214 8.10.1960. 
215 15.3.1961. 
216 15.12.1961. 
217 Suomettuminen, Finnlandisierung. Länsi-Saksassa 1960-luvulla levinnyt termi, joka tarkoitti suomen kaltaiseksi 
tulemista. Se nähtiin ilmiönä, jossa ulkovalta puuttuu maan sisäisiin asioihin niin, että itsenäisyydestä tulee ikään kuin 
puolinaista. Se ilmeni lähinnä itsesensuurina ja Neuvostoliittoa kielteisessä sävyssä käsittelevän materiaalin 
voimakkaana paheksuntana. 
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aikakautta.218 Tilanne oli kiristynyt vuonna 1958 eduskuntavaalien jälkeen, kun vaalivoiton 

saavuttaneet puolueet ohittivat presidentti Urho Kekkosen hallitusneuvotteluissa ja hallitukseen 

päätyi mukaan muun muassa Suomen tunnetuimpia neuvostovastaisia poliitikkoja. Kriisiä kutsuttiin 

yöpakkasiksi. Hallitus joutui lopulta eroamaan ja presidentti Kekkosen asema hyvien 

Neuvostosuhteiden takuumiehenä vahvistui.219  

 

Voisi kuvitella, että poliittisilla tapahtumilla ja Suomen tv:ssä esitetyillä rikosuutisilla olisi hyvin 

vähän tekemistä keskenään. Näyttää kuitenkin siltä, että nimenomaan Neuvostoliiton tapauksessa 

nämä kaksi asiaa linkittyivät toisiinsa jopa voimakkaasti. Itsesensuurin ajasta kirjan kirjoittaneen 

Mikko Uolan mukaan lehdistölle oli tavanomaista ylistää Neuvostoliiton tilaa ja kaunistella sen 

yhteiskunnallisia oloja220. Rikosuutisten kohdalla tämä lienee vaikuttanut siten, että 

Neuvostoliitossa tapahtuneita rikostapauksia vältettiin käsittelemästä, jottei sitä olisi tuomittu niin 

sanotuksi ”neulanpistopolitiikaksi”221. Rikosuutiset kuin harvoin antavat kansakunnasta 

mairittelevaa kuvaa, sillä rikosuutisista on tapana tehdä yhteenvetoja ja tätä kautta muodostaa 

kullekin tarkastelualueelle ja -jaksolle tyypillisiä ilmiöitä.  

 

Tosin myös Neuvostoliiton sisäiseen propagandaan kuului vaieta negatiivisista ja järjestelmää 

kritisoivista aiheista. Itse asiassa vaikeneminen oli Neuvostoliitossa viety aivan lain tasolle, sillä 

artiklan 190 mukaan rikosoikeudessa voitiin nostaa syyte Neuvostovaltiota tai sen 

yhteiskuntajärjestelmää halventavien kirjoitusten levittämisestä ja laatimisesta. Rangaistukseksi oli 

määrätty enintään kolme vuotta vankeutta, tai vuosi pakkotyötä, tai vähintään sadan ruplan sakot.222  

Ottaen huomioon maan johdon tahdon kontrolloida ulkovalloille maasta leviävää kuvaa, on sangen 

helppo päätellä, että kovaäänisen ”epäkohtajournalismin” harjoittajan olisi hyvin nopeasti katsottu 

kuuluvan yhteiskuntajärjestelmän halventajiin. Ja koska Suomen tv-uutiset olivat ennen muuta 

riippuvaisia ulkomaisten uutistoimistojen tuottamasta materiaalista, on ilmeistä, ettei tällaista ollut 

tarjolla Neuvostoliitosta käsin.  

 

Neuvostoliitosta raportointia ei toisaalta helpotettu Suomenkaan taholta. Vuonna 1948 Suomen 

lakiin nimittäin lisättiin pykälä, jonka mukaan vieraan valtion julkisesta ja tahallisesta 

halventamisesta oli mahdollista rangaista jopa kahden vuoden vankeudella. Vieraalla valtiolla 

                                                 
218 Uola 2006, 15. 
219 Vahtola 2003, 350. 
220 Uola 2006, 14. 
221 Uola 2006, 14. 
222 Lewin 2006, 242. 
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tarkoitettiin tässä yhteydessä poikkeuksetta Neuvostoliittoa. Pykälän erikoislaatuisuutta korostaa se, 

että sen perusteella saatettiin nostaa kanne presidentin näin vaatiessa. Tämä tarjosi Kekkoselle 

mahdollisuuden uhkailla Suomen lehdistöä. 223 

 

Yleisradion kohdalla tilanne oli erityinen, sillä sen neuvostomyönteisyys on sanottu taatun sillä, että 

merkittäviin virkoihin nimitettiin ”hallitsijan linjan sisäistäneitä” työntekijöitä.224 Tämä lienee siis 

taannut sen, ettei Yleisradion suunnalta ollut luvassa neulanpistoja Neuvostoliiton suuntaan. 

Tarkastellun aineiston perusteella tämä päti täydellisesti ainakin siltä osin, mitä tulee rikosuutisiin. 

Koska Neuvostoliiton lisäksi rikosuutisista loistaa poissaolollaan miltei koko Itä-Eurooppa, on 

jälleen otattava huomioon myös se, että Yleisradio sai ensimmäisen Itä-Euroopan kirjeenvaihtajansa 

vasta vuonna 1969225. Suomen tv-uutiset olivat siis pitkään vain sen tiedon valossa, mitä 

kansainväliset uutistoimistot sille toimittivat.  

 

Neuvostoliittoon oli saatu Yleisradion päätoimisen kirjeenvaihtajan virka jo 1964226, mutta lienee 

varmaa, että rikosuutisten jahtaaminen ei ollut kirjeenvaihtajan ensisijainen tehtävä. Tätä päätelmää 

puoltaa myös se, että kymmenen vuoden mittaisen uran Moskovan kirjeenvaihtajana tehneeseen 

Aarre Nojoseen kohdistui syytöksiä jopa liiasta neuvostomyönteisyydestä. Keväällä 1967 annetussa 

arvioinnissa Nojosen arveltiin ”akklimatisoituneen asemamaahansa ehkä liiankin hyvin” ja häntä 

moitittiin ”neuvostohallitukseen päin kumartavasta asennoitumisesta”.227 

 

Vaikka Neuvostoliitto-uutisoinnin on sanottu olleen vahvasti kommunisti-taustaisten tai muuten 

Neuvostoliittoon sidottujen toimittajien käsissä, ei kaikkia Yleisradion kirjeenvaihtajia ja tätä kautta 

kaikkea ulkomaanuutisointia kuitenkaan tule leimata suomettuneiksi. Toista äärisuuntaa edustivat 

esimerkiksi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajat, joiden tulokulma maailman tapahtumiin oli hyvinkin 

erilainen.228  

 

Onkin kiinnostavaa havaita näin selkeä ero tässä tutkielmassa esille nousseen yhdysvaltalaisen 

rikosmateriaalin määrässä verrattuna neuvostoliittolaisen rikosaineiston täydelliseen puuttumiseen. 

Siinä missä itänaapurissa haluttiin vaieta kaikesta, mikä saattoi kyseenalaistaa vallalla olevan 

järjestelmän erinomaisuutta, Yhdysvallat tarjosi maailmalle nähtäväksi myös sen 

                                                 
223 Uola 2006, 15. 
224 Uola 2006, 18.  
225 Yleisradion vuosikirja 1969-1970, 145. 
226 Salokangas 1996, 189. 
227 Salokangas 1996, 191. 
228 Uskali 2007, 71. 
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yhteiskuntajärjestelmän rikollisen kääntöpuolen. Olisikin kiinnostavaa pohtia, voiko runsaalla 

yhdysvaltalaisella rikosuutisilla olla tässä kohdin yhteyttä viihdeteollisuuteen. 1950–1960-luvuista 

puhutaan usein Hollywoodin kulta-aikana. Monissa tuonkin ajan elokuvissa on taustatarinana jokin 

rikos tai huijaus, ja niiden tiedetään kiinnostavan katsojia. Saattoiko yhdysvaltalaisen avoimen 

rikosuutisoinnin taustalla olla puhdas kaupallinen ymmärrys siitä, että rikosaineistoa tarjoamalla 

saatettiin saavuttaa kansalaisten huomio? Neuvostoliitto kun ei varsinaisesti ole tunnettu 

viihdeteollisuudestaan, vaikka senkin koneisto taatusti tuotti valtion virallista linjaa tukevaa 

aineistoa. 

 

 

5.3 Rikos ja politiikka 

 

Tässä tutkielmassa on nostettu esiin politiikan merkitystä eräiden rikosuutisten perimmäisinä 

vaikuttimina. Tätä ei voi ohittaa senkään vuoksi, että juuri 1960-luku on perinteisesti kantanut 

leimaa politiikan vuosikymmenenä. Valtaa kyseenalaistettiin, opiskelijat ja kansalaisoikeus- ja 

rauhanaktivistit liikehtivät ja syntyi kokonaan uutta, hyvinvointia edistävää lainasäädäntöä.  

 

Rikosuutisten ja politiikan suhde on kiemurainen. Monien tässäkin tutkielmassa käsiteltyjen 

uutisten kohdalla tullaan sen kysymyksen eteen, kuuluvatko nämä uutiset ylipäätään 

rikosuutisoinnin tarkastelun alle. Esimerkiksi poliittisissa murhissa on selvästi kyse rikoksesta: 

murha on rikos pahimmasta päästä. Sen sijaa teon motiivit ovat mitä todennäköisimmin puhtaan 

poliittiset, vaikkei mielenterveydellisten ongelmien osuutta voidakaan täysin sulkea pois. Kyseessä 

on politiikan kriisi, jossa väkivalta on välineenä poliittiseen tavoitteeseen pääsemisessä. Näiden 

poliittisten murhien saama näkyvyys on niin suurta luokkaa, että on mahdollista niiden peittävän 

alleen monta muuta rikosta. Syytä tähän voi pohtia, mutta on mahdollista, että perinteinen käsitys 

”suurmiehistä” ja heidän edesottamustensa tärkeydestä on priorisoinut nämä teot paitsi tapahtuma-

aikaan, myös historian tulkinnoissa. Suurmieshistoria on vähä vähältä menettänyt asemansa 

historiantutkimuksen jalustalla, siksi onkin hedelmällinen näkökulma pohtia, mitä suurmies-

uutisointi on ylipäätään peittänyt alleen. Näin ollen voidaan ajatella poliittisen rikollisuuden 

hämärtävän rikollisuudesta syntyvää kokonaiskuvaa tai jopa vääristävän sitä. Poliittisten murhien 

aiheuttamat kohut saattoivat peittää alleen niin kutsuttua tavallista rikollisuutta.   

 

Sotarikosuutisten kohdalla on myös väistämättä pohdittava, olivatko kyseessä poliittiset uutiset, vai 

rikosuutiset. Niiden poliittista luonnetta puoltaa se, että kyseessä olivat oikeudenkäynnit, joiden 
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saaman suuren huomion ja näytösluonteisuuden voidaan katso toimineen eräänlaisena 

kansainvälisenä pelotteena: mitä tahansa ei voi sodankaan aikana tehdä, ei edes esimiehen käskystä. 

Taustalla on vaikuttanut myös kansainvälisen yhteisön halu saada esiin syyllisiä: tuomioiden kautta 

sorrettu kansanosa saattoi ajatella, että heidän kokemiinsa vääryyksiin suhtauduttiin riittävällä 

vakavuudella. Tarvittiin välitilinpäätös laittamalla syylliset vastuulle. Näin ollen 

sotarikostuomioiden taustat olisivat miltei kokonaan poliittiset. 

 

Kolmas kiinteästi politiikkaan kietoutuva uutisoinnin laji on myös Yhdysvaltain 

rotulevottomuuksista ja niissä tapahtuneista rikoksista kertova uutisointi, sillä rotulevottomuudethan 

pohjasivat osaltaan voimassa olleen lainsäädännön kritiikkiin. Voikin pohtia, millaisena 

rotukahakoista kertova uutisointi näyttäytyi aikalaiskatsojille? Nähtiinkö se nimenomaan 

väkivaltauutisointia, jolloin se saattoi saada enemmän rikosuutisellisia piirteitä. Vai oliko kyseessä 

sittenkin esimerkiksi mustien oikeuksien kautta nähty uutisointi, jolloin väkivalta nähtiin välineenä 

paitsi tasa-arvon tavoitteen saavuttamiseen, myös epätoivon purkautumisen kanavana, jolloin 

tarkoitus pyhitti keinot ja ajatus sinänsä tuomittavana pidetystä väkivallasta häipyi taka-alalle. 

 

Tavallisen tv:n katsojan näkökulmasta voitaneen kuitenkin ajatella, että niin sotarikostuomioiden, 

rotulevottomuuksien, kuin poliittisten murhienkin kohdalla kyseessä olivat tämän tutkielman 

kysymyksenasettelun kannalta ennen muuta rikosuutiset. Perustelen tätä sillä, että tavallisen 

katsojan lienee helpompi ymmärtää sotarikostuomiot sitä taustaa vasten, että tarkoituksena oli 

nimenomaan rangaista niitä, jotka omalla toiminnallaan olivat edesauttaneet kymmenien tuhansien 

syyttömien ihmisten aiheetonta kuolemaa. Samoin John F. Kennedyn kohtalo näyttäytyi paitsi 

Kennedyn perheen tragediana, miltei rikoksena koko Yhdysvaltoja kohtaan; Olihan heiltä riistetty 

edistyksellinen ja vaurautta tuonut maan isä. 

 

 

5.4 Nuoriso rikosuutisissa 

 

Nuorison esiintyminen rikosuutisissa on kiinnostava tarkastelun kohde erityisesti kotimaisen 

rikosuutisoinnin näkökulmasta. Niin sanotut suuret ikäluokat olivat nimittäin tutkimuksen 

tarkastelujaksolla ”parhaassa rikoksentekoiässä”.229 On erityisen mielenkiintoista, että tästä 

huolimatta 1960-luku oli erityisen alhaisen rikollisuuden aikaa monenkin rikostyypin osalta230. 

                                                 
229 Laitinen 2002, 214. 
230 Laitinen 2002, 231. 
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Tarkastelujakson tv-uutisissa nuoriso esiintyy rikosten tekijöinä, ei uhreina. Tarkastellussa 

aineistossa ei myöskään vältetä leimaamasta nuorisoa, sillä melko sumeilematta poliisi on valmis 

nimeämään jonkin rikollisuuden lajin miltei pelkästään nuorison aikaansaannoksiksi. Näin on laita 

esimerkiksi Espoon huvilamurtoja käsittelevässä jutussa231, jossa konstaapeli Urho Nikander 

tupakka huulessaan kertoo huvilamurtojen olevan nuorison tekosia. Perusteluksi Nikanderille riittää 

ainakin tässä uutisessa se, että niitä tapahtuu erityisesti koulujen loma-aikoina, kuten tässä 

tapauksessa tapaninpäivän ja uudenvuodenpäivän välisenä aikana. 

 

Tv-uutisten perusteella saa melko välinpitämättömän kuvan nuorison suhtautumisesta lain 

rikkomiseen. Hannu Karpon toimittamassa, liikennerikkomuksia käsittelevässä jutussa nuori mies, 

vuonna 1944 syntynyt Erkki Kalevi Manninen saa sakot ajettuaan ylinopeutta 62 kilometriä 

tunnissa. Nuori mies kommentoi rikettään näsäviisaasti sakkoa kirjoittavalle poliisille monessa 

vaiheessa. Mielenkiintoista on myös se, että rikoksen tekijä esiintyy ohjelmassa kasvoillaan ja jopa 

hänen syntymäaikansa tulee kaiken kansan tietoon.232  

 

Paitsi tekijöinä, nuorisoa on läsnä uutisissa myös yleisönä. Kaikille murhapaikoilla pyörii paljon 

uteliasta kansaa, ja heidän joukossaan on usein runsaasti lapsia ja nuoria, etenkin poikia. 

Bodominjärven murhia käsittelevässä jutussa selvästi lapsilta näyttävät pojat jopa osallistuvat 

alueella ketjuperiaatteella tapahtuviin, luultavasti murha-asetta koskeviin maastoetsintöihin233.  

Elävää kuvaa nauhoittava kamera näyttää olleen jännityksen aihe 1960-luvun ihmisille. Esimerkiksi 

Ruotsissa tapahtuneita yövartijoiden murhia käsittelevässä jutussa erittäin vakavahenkisen insertin 

loppuun on päässyt livahtamaan nuoria poikia, jotka hyppivät kameran eteen ja virnistelevät; 

kamera itsessään vaikuttaa olevan jännittävämpi kuin murha, jonka tapahtumapaikkoja se on tullut 

tallentamaan.234 Lisäksi nuoret siis esiintyivät tekijöinä huumausainerikollisuutta käsittelevissä 

jutuissa, kuten kohdassa 5.2 mainitaan. 

 

 

5.5 Lopuksi 

 

Rikosuutiset ovat uutisille kiitollista aineistoa, ainakin Galtungin ja Rugen klassikoksi 

muodostuneen tutkimuksen perusteella. Tutkijakaksikon mukaan uutisoinnissa näet korostuvat 

                                                 
231 2.1.1964. 
232 18.4.1963. 
233 7.6.1960. 
234 9.1.1967. 
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kielteiset muutokset.235 Jos ulkomaanuutisointia syytetään siitä, että niiden välittämä kuva 

maailmasta on liioitellun huono236, voi kai rikosuutisia syyttää samasta: tarkastelujaksolla mukaan 

ei esimerkiksi mahdu yhtäkään uutista siitä, että jokin rikollisuuden laji olisi vähenemässä. 

Uskalin237 mukaan  

 

Länsimaisen journalismin uutiskäsitys ei ole yleensä kyennyt huomaamaan hitaita tai 

myönteisiä arjen tason muutoksia.   

 

Sari Elfving on väitöskirjatutkimuksessaan luokitellut 1950-luvun television varhaiskaudeksi, kun 

1960-luku on tv:n ”aikuistumisvaihetta”. Elfvingin mukaan aikuistumisvaiheelle on tyypillistä se, 

että vasta paikkaansa vakiinnuttava tv saattoi herättää kansalaisissa myös pelkoja. Peloiksi tutkija 

listaa sen, että tv:n arveltiin toimivan poliittisen ja ideologisen taistelun välineenä ja lisäksi 

rapauttavan moraalista selkärankaa.238 Rikoksista – olivat ne sitten poliittisia tai eivät – kertovissa 

uutisissa saattoi toki olla mahdollisuus poliittiseen vaikuttamiseen. Kerrottiinko kaikista poliittisista 

rikoksista tv:ssä vai ei? Moraalin rappeuttamisen osalta rikosuutiset sen sijaan saattoivat ainakin 

pyrkiä 1950–1960-luvuilla pikemminkin estämään sitä. Vaikka moraalin rappeutumisen syiksi 

arveltiin nimenomaan tv:n seksi- ja väkivaltasisältöjä, joista etenkin jälkimmäistä esiintyi myös 

rikosuutisissa, kyse oli pikemminkin varoittavista esimerkeistä: siitä että paha saa palkkansa, eikä 

suinkaan väkivallasta viihteenä. Rikosuutisten asema pikemminkin moraalinvartijana kuin 

rapauttajana on pääteltävissä myös niistä äänenpainoista, joilla rikoksentekijöitä uutiskuvissa ja  

-teksteissä tarkastelujaksolla käsiteltiin. 

 

Moraaliset kysymykset nousevat muutenkin keskiöön tarkastelujakson aineiston analysoinnissa. 

Materiaalin perusteella voi väittää, että tv-uutisten rikoskuvasto keskittyi erityisesti sellaiseen 

materiaaliin, joka yhteiskunnan perusrakenteita romuttamalla oli omiaan järkyttämään 

keskiluokkaisen kansanosan arkipäivää. Näitä rikoksia olivat erityisesti poliisimurhat ja 

huumerikokset, jotka määrällisesti nousevat keskiöön tarkastelussa. Poliisin hengen riistäminen on 

luultavasti nähty pahimmanlaatuisena hyökkäyksenä sivistynyttä yhteiskuntaa vastaan: 

mielletäänhän poliisit turvallisuuden ja järjestyksen valvojia, eräänlaisiksi muiden puolesta 

uhrautuviksi ”sankareiksi” joiden toimivalta perustuu koko organisaatiolle annettuun valtuutukseen. 

Näin ollen yksittäisen poliisin murha oli isku koko organisaatiota vastaan. Huumeet olivat toinen 

                                                 
235 Galtung ja Ruge 1965. 
236 Uskali 2007, 27. 
237 2007, 26. 
238 Elfving 2008, 22. 
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keskiluokkaista yhteiskuntaa vaaniva mörkö: keskiluokkaisilla nuorilla oli varaa käyttää huumeita, 

joten nimenomaan keskiluokkaiset vanhemmat olivat kauhuissaan: olihan heidän jälkikasvunsa 

tulevaisuus vakavassa vaarassa.  

 

Rikosuutiset lajeittain 1957-1969

Henkirikos, 155

Väkivaltarikos, 74

Omaisuusrikos, 65

Siveysrikos, 6

Päihderikos, 27

Liikennerikos, 9

Sotarikos, 38

Muu rikos, 106

Henkirikos

Väkivaltarikos

Omaisuusrikos

Siveysrikos

Päihderikos

Liikennerikos

Sotarikos

Muu rikos

 

Taulukko 4. Rikosuutiset lajeittain tv-uutisissa 1957–1969. 

Lähde: Yleisradion BRS-arkisto 

 

Ottaen huomioon toimitustyötä tekevien sosiaalisen statuksen ja taustan, sekä mahdollisesti myös 

koulutuksen, voi arvella keskiluokkaisen ajatusmaailman heijastelleen heidän arvomaailmaansa. 

Samalla kun keskiluokkaiset ongelmat saivat näkyvyyttä, ”alaluokan” rikollisuus jäi uutisissa miltei 

totaalisesti näkymättömiin. Yhtäkään puukotusta ei uutisista löydy, vaikka moran terään on 

tilastojen valossa päättynyt hyvinkin monen suomalaisen elämä. Suomalaiseen rikollisuuteen ja 

erityisesti väkivaltarikollisuuteen ja muuhun ”perinteiseen” rikollisuuteen, kuten varkauksiin, 

kuuluu tutkimusten mukaan olennaisena osana alkoholi239.  Jos tätä tilastollista tosiasia ei tuntisi 

ennakolta, tv-uutisten perusteella sitä ei ainakaan pystysi päättelemään. Erään selityksen 

näkymättömyydelle saattaisi tarjota tulkinta siitä, että aikalaiset kokivat alaluokkaisuuden asiaksi, 

joka piti siivota pois näkyvistä, eikä heidän asemaansa ainakaan tullut korostaa tiedotusvälineissä. 

Tälle selitysmallille löytyy pohjaa esimerkiksi Pekka Kuusen aikalaisteoksesta 60-luvun 

sosiaalipolitiikka. Kuusen mukaan alkoholistien ja irtolaisten sekä rikollisten huoltoon liittyy vielä 

1960-luvun Suomessakin puhtaanapitolaitoksen leima. Irtolaiset piti siis siivota pois kunnollisten 

kansalaisten katukuvaa rumentamasta. Kehitys oli tosin hiljalleen viemässä siihen suuntaan, että 

                                                 
239 Laitinen 2005,233. 
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”epäsosiaalisten” yksilöiden kohdalla nähtiin yhä merkittävämpänä asiana heidän kohtaamisensa 

yksilöinä ja sopeuttaminen takaisin yhteiskuntaan.240 

 

Tv-uutisten ensimmäisellä vuosikymmenellä esitettyjen rikosuutisten perusteella ei tarvinnut olla 

kyse ilmiöstä, jotta rikos mahtui uutisiin. Yksittäisen ihmisen tragedia saattoi päätyä 

pääuutislähetykseen. Nykyisin vaikuttaa siltä, että pääuutisiin voi päästä korkeintaan 

kouluammuskelujen kaltaisella joukkomurhalla, tai poliittisella murhalla. Joukkomurhia uutisoitiin 

toki myös 50–60-luvuilla, mutta myös yksittäinen, vajasta löytynyt pontikkapannu241 mahtui 

uutisiin ilman, että sen kautta puhuttiin ilmiöstä laajemmin, kansallisella tasolla.  

 

Etenkin 1960-luvulla tapahtui monta rikosta, jotka elävät kansan suussa ja tarinoissa edelleenkin. 

Bodominjärven tapahtumista käytiin oikeutta vielä tällä vuosituhannella, Tulilahden kaksoissurma 

ja Mikko Niskasen Kahdeksan surmanluotia -elokuvan esikuvana toiminut neljän poliisin 

ampuminen Pihtiputaalla edustavat myös kotimaisten murhalegendojen kuuluisinta päätä. 

Ulkomailla murhattiin kummatkin Kennedyn veljeksistä, sekä ihmisoikeustaistelija Martin Luther 

King. Sarjamurhaaja Edward Geinin seksuaalissävytteiset teot ovat inspiroineet useita muusikoita ja 

elokuvantekijöitä vielä tällä vuosituhannellakin. Tarkastelujakson uutisoinnille oli tyypillistä 

seurata näitä merkittävimpiä tapauksia hyvinkin vaihe vaiheelta. Jos uutisen merkittävyyttä arvioi 

puhtaasti sen perusteella, kuinka tarkasti ja ennen kaikkea kuinka usein sen vaiheita seurattiin, 

tämän tutkielman kannalta tärkeimmiksi uutisiksi nousevat Adolf Eichmannin oikeudenkäynti ja 

tuomio sekä John F. Kennedyn murha. 

 

Erääksi peruskysymykseksi aineiston kohdalla nousee, mitä tapahtui sellaisille uutisille, joista ei 

ollut tarjolla kuvamateriaalia uutistoimituksille. Koska uutistenlukijoiden esiintymisiä ei siis ole 

tallella, ei voida tutkia, kuinka paljon tarkastelujakson uutislähetyksiin mahtoi sisältyä sähkeen 

luonteisia uutisia, joihin ei liittynyt liikkuvaa kuvamateriaalia. Sähkemateriaalin puute ja 

epätietoisuus sen sisällöstä on omiaan nostamamaan esiin kysymyksen siitä, kuinka luotettavana 

pelkästään kuvalliseen materiaaliin perustuvaa analyysia voi pitää. Samalla herää kysymys 

uutiskriteeristä: saattoiko jokin rikostapahtuma jäädä kokonaan näkymättömiin Yleisradion tv-

uutisissa sen vuoksi, ettei siitä ollut tarjolla materiaalia. Mikäli näin olisi ollut, lienee perusteltua 

väittää tällaisen horjuttavan uutisiin usein liitettyä objektiivisuuden kuvitelmaa entisestään. 

Tällöinhän journalistinen päätös ei olisi ollut Suomen Yleisradion uutistoimituksella, vaan 

                                                 
240 Kuusi 1961, 328–329. 
241 28.10.1960. 
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esimerkiksi kansainvälisellä uutistoimistolla, joka päätti olla kuvaamatta materiaalia 

tapahtuneeseen. Sama uutiskriteerien luovuttaminen toisaalta pätee myös käänteisesti: kuten usein 

on tullut esiin, muiden tuottama materiaali oli elintärkeää, eikä sitä seulottu turhan tarkkaan. 

Hyvällä syyllä voi kysyä, kenen käsissä siis lopulta olikaan se, millaista materiaalia Suomen tv-

uutiset katsojilleen tarkastelujaksolla näyttivät? 

 

Nykyaikaan verrattuna tarkastelujaksolla katsoja pääsi toden teolla rikostapahtuman keskelle. Näin 

voi sanoa olleen erityisesti Yhdysvalloista saapuneen uutiskuvamateriaalin kohdalla. Esimerkiksi 

Yhdysvaltalaisissa piiritystilanteissa242 kamera on poliisien selän takana, eräässä kuvakulmassa jopa 

näyttää siltä, että kameramies on uskaltautunut auton taakse suojautuneen poliisin ja taloonsa 

linnoittautuneen ammuskelijan väliin. Mikäli kansalaiset ovat ottaneet uutisista mallia siitä, kuinka 

rikospaikoilla liikutaan, vaarassa on ollut niin sivullisia kuin poliisejakin, niin hurjalta meno 

uutisfilmeissä näyttää verrattuna nykyisiin rikospaikkojen eristämiskäytäntöihin ja poliisin 

harkittuun tiedotuslinjaan. Suomessakin uutiset pääsivät rikospaikoille, tosin eivät aivan 

tapahtumien polttopisteeseen, vaan pikemmin tapahtuneen jälkeen. Eräs osoitus tästä on 

Bodominjärven surmista kertova materiaali, jossa silminnähden alaikäiset pojat haravoivat maastoa 

poliisin avuksi243. Rikospaikoilla kuvaamisen yhteydessä voi pohtia, selittyikö Yhdysvaltalaisten ja 

Suomalaisten tv-toimittajien reaktionopeuden ero nimenomaan sillä, että tv-kameroita on 

Yhdysvalloissa ollut 1950–1960-luvuilla ollut tiheämmin kuin Suomessa.   

 

Mitä pidemmälle tarkastelujakso etenee, sitä lähemmäs tavallista suomalaista tutkimusaineiston 

rikosuutiset tulevat. Kun vielä tarkastelujakson alussa valtaosa uutisista oli materiaaliteknisistäkin 

syistä ulkomaista, lisääntyy tarkastelujakson loppua kohden kotimaisen aineiston osuus 

lähetettävistä jutuista liki tasoihin ulkomaisen aineiston kanssa244. Toisaalta rikosuutisia ei esitetty 

suinkaan joka päivä. Kansalaisiin ei rikosuutisissa istutettu turhaa pelkoa, ja lienee perusteltua 

arvella, ettei ilmiöitä esitetty sen suurempina tai vaarallisempina, kuin ne oikeasti olivat. Poliisit ja 

toimittajat eivät pelotelleet kansalaisia turhaan. Kiinnostavaa olisi tutkia sitä, millä tavalla 

aikalaiskatsojien eri ryhmät ovat uutiset kokeneet. Sotarikosoikeudenkäynneillä lienee ollut 

erilainen vaikutus rintamalla olleeseen sukupolveen kuin heidän lapsiinsa. Samoin voisi ajatella 

rotumellakka-uutisoinnin kenties koskettaneet lähemmin ihmisoikeusajattelun läpitunkemia suuria 

ikäluokkia kuin vanhempaa kansanosaa. 

                                                 
242 Esimerkiksi 19.5.1959. 
243 7.6.1960. 
244 Liite 4. 
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Uutislähetysten rakenteesta voi todeta, ettei lähetyksessä näytettyjä uutisjuttuja järjestetty niiden 

aiheen vakavuuden mukaiseen järjestykseen. Ellei sitten aiheen vakavuus ollut suorassa suhteessa 

siihen, kuinka läheinen tai kaukainen sen tapahtumapaikka oli. Ennen ulkomailla tapahtunutta 

lapsenryöstöä saatettiin hyvinkin näyttää kevyempiä kotimaisia aiheita. Hyvin tavallinen 

uutislähetyksen rakenne vaikuttaa olleen se, että ensin esitettiin kaikki kotimainen materiaali aina 

jääkiekkotuloksia myöten, sitten siirryttiin ulkomaiden aiheisiin: ensin Eurooppaan, sieltä 

Yhdysvaltoihin ja lopulta Afrikkaan tai Aasiaan. Näkökulma siirtyi läheltä kauas. 

 

Tarkasteluvälin rikosuutisista saattoi löytää myös nykynäkökulmasta harvinaista sarkastista 

huumoria. Esimerkiksi huvilamurroista kertovassa uutisessa poliisimies ja toimittaja vitsailevat, 

kuinka varkaat ovat keittäneet kahvia ja ”sytyttäneet peräti kynttilän tunnelmaa lisäämään”245. 

Kuvaushetkellä paikan päällä ollut huvilan omistaja ei tätä huumorin pilkahdusta pane pahakseen, 

hän itsekin esiintyy varsin sarkastisesti kameralle. Tämä havainto on omiaan tukemaan sitä 

väittämää, ettei 1950–1960-lukujen uutisissa haluttu ylimitoitetusti pelotella kansalaisia 

rikollisuuden vaaroilla. 

 

Kotimaasta uutisiin pääsi siis joko erityisen vakavalla teolla, useimmiten henkirikoksella, tai 

nykymittapuulla melkoisen lievällä teolla, kuten juuri pontikankeitolla tai pienellä, huvilamurron 

tyyppisellä omaisuusrikoksella. Jos henkirikosta voidaan jonkinlaisen luokittelun mukaan pitää 

peruuttamattomien seuraustensa vuoksi rikoksista vakavimpana, seuraavaksi vakavimmat 

rikollisuuden lajit, kuten pahoinpitelyt ja seksuaaliset teot jäävät uutisissa kokonaan 

näkymättömiksi. 1960-luvun on sanottu olleen henkisesti vapautunutta aikaa ja murtaneen tabuja 

esimerkiksi seksuaalisuuden ja uskonnollisuuden saralla246. Tv:n kohdalla väitteen 

paikkansapitävyyttä on vaikea arvioida, sillä suomalaista tv-materiaalia on olemassa vasta 1950-

luvulta alkaen – pitkän aikavälin vertailua ei siis voi tehdä. Mutta ainakin rikosuutisten osalta 

seksuaalisuus näyttäisi edelleen olleen tabujen listalla. 

 

Eräs nykynäkökulmasta esiin nouseva oleellinen kysymys nimenomaan tabujen suhteen on 

suomalaisen lähisuhdeväkivallan täydellinen näkymättömyys uutisoinnissa. Sitä on kuitenkin ollut, 

sillä vain kymmenisen vuotta tarkastelujakson jälkeen tehty tutkimus osoittaa, että suomalaisista 12 

prosenttia kertoo kokeneensa perheväkivaltaa247. Ilmiö ei ole syntynyt kymmenessä vuodessa, 

                                                 
245 2.1.1964. 
246 Karisto 2005, 163. 
247 Peltoniemi 1982, 8. 
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varsinkin kun ruumiillisen kurituksen hyväksyi vielä vuonna 1981 jopa 47 prosenttia 

suomalaisista248. On todennäköistä, että tarkastelujaksolla perheiden sisäisiin väkivallantekoihin ei 

ollut eväitä puuttua samalla tavoin kuin nykyisin, vaan ne luettiin intimiteettisuojan piiriin. Suurin 

osa väkivallasta jäi myös pimentoon249. Mitä todennäköisimmin myös uhrit kokivat perheen 

sisäisen väkivallan häpeällisenä asiana, josta ei menty kertomaan poliisillekaan. On todennäköistä, 

että maailma on sitten tarkastelujakson muuttunut asenneilmastoltaan suuntaan, että siinä missä 

rikosuutisointi korostaa useiden tekojen yksityisluontoisuutta ja suojelee etenkin rikoksen uhrin 

yksityisyyttä, nähdään lähisuhdeväkivalta yhä vähemmän yksityisasiana. 

 

Eroteltaessa rikosuutisia muista uutisista, herättää väistämättä huomiota, että vuosittainen vaihtelu 

rikosuutisten määrässä on melkoista. Esimerkiksi vuonna 1961 rikosuutisia löytyy 71, mutta 

seuraavana vuonna vain 33. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, ja merkittävinä pidetyt rikos- ja 

oikeustapahtumat väistämättä kasvattavat uutisoinnin määrää. Vuonna 1961 tällainen suuri 

uutistapaus oli Adolf Eichmannin sotarikosoikeudenkäynti, lisäksi rotulevottomuudet näyttivät 

käyvän kiihkeimmillään. Kotimaiset rikosuutisia sen sijaan saa etsiä suurennuslasin kanssa sekä 

vuonna 1961 että 1962. Voi kuitenkin pohtia, millaisen mielikuvan uutisten katsojat saivat siitä, että 

rikosuutisten määrä heitteli niin suuresti vuodesta toiseen. Aivan hyvin aktiivisesta uutisten 

seuraajasta on voinut tuntua rikollisuuden vähentyneen tai lisääntyneen, vaikka tästä ei tilastollista 

näyttöä olisikaan.  

 

Tämän tutkielman tarkastelujakson viimeisenä vuonna alkoi sekä yhteiskunnallinen että rikosten 

määrään vaikuttava muutos: tilastojen mukaan väkivaltarikollisuus jatkoi vuonna 1969 

käynnistynyttä kasvuaan. itse asiassa voidaan puhua jopa piikistä, sillä esimerkiksi 

pahoinpitelyrikollisuuden kohdalla kasvu vuosina 1969–1974 oli 38 prosenttia. 250  Oma osuutensa 

oli varmasti 1969 vapautuneella keskioluen myynnillä, mutta olisi kiintoisaa tutkia, näkyivätkö 

nämä ilmiöt suomalaisissa tv-uutisissa 1970-luvulla, sillä tässä aineistossa alkoholi, väkivalta ja 

näiden yhdistelmä suorastaan loistaa poissaolollaan. 

 

Tässä tutkielmassa on nostettu esiin muutamia laajasti seurattuja tapauksia sekä tarkasteltu 

muutamia yksittäisiä esille nostettuja rikoksia. Niiden avulla on muodostunut tv-uutisista niiden 

rikosaineiston kautta nähtynä Suomesta kuva maana, jonka kansalaiset kyllä hirvittelivät tv:n 

                                                 
248 Peltoniemi 1982, 10. 
249 Peltoniemi 1982, 4. 
250 Sirén 2000, 35. 
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ääressä maailmalla tapahtuneita raakuuksia, mutta jolla yhteiskuntana on vasta hienoinen aavistus 

siitä, kuinka paljon pahaa tulevaisuus sen omalle kamarallekin vielä toisi tullessaan.251 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
251 Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto osoittaa, että  kymmenen vuotta tarkastelujakson loppumista myöhemmin, 
1980, rikoksia tuli poliisin tietoon jo  480 964. 1990 luku oli jo 848 978. Tuorein tilasto vuodelta 2008 osoittaa 
rikollisuuden nopean kasvun pysähtyneen, sillä vuodelle kirjattiin 876 177 rikosta, joka on enää noin 30 000 rikosta 
enemmän, kuin vuonna 1990 kirjattiin. Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus, 
http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/oik/polrik/polrik_fi.asp, 30.5.2009. 
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Liite 1.  

Tutkimusta varten Yleisradion sähköisestä arkistotietokannasta poimittujen uutisten etsimiseen 

käytetyt hakusanat aakkosjärjestyksessä: 

 

Alkoholi 

Ampuminen 

Haureus 

Henkirikos 

Huoltopoliisi 

Huume 

Kaksoismurha 

Kaksoissurma 

Kolmoismurha 

Kolmoissurma 

Konstaapeli 

Kriminaali 

Kätkeminen 

Käyttöön ottaminen 

Kuolema 

Laki 

Luvaton 

Murha 

Murhaaja 

Murto 

Oikeudenkäynti 

Pahoinpitely 

Pidätys 

Pirtu 

Poliisi 

Pontikka 

Prostituutio 

Rikollinen 

Rikos 

Ruumis 

Ryöstö 

Salakuljetus 

Siveetön 

Surma 

Surmatyö 

Tappelu 

Tappo 

Tuomio 

Vainaja 

Vanki 

Varas 

Verityö 

Väkijuoma 

Väkisinmakuu 

Väkivalta 
 
 
Lisäksi on haettu tunnettujen yksittäisten 

rikostapausten nimillä, kuten Bodom, 

Tulilahti ja Pihtipudas. Myös 

tarkastelujaksolla tapahtuneiden 

poliisisurmien tapahtumakaupungeilla on 

tehty haut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LIITE 2
 
Lähteenä käytetyt uutisjutut 
 
 
1957 
 
23.11.1957 Maalaismurhaaja Ed Gein 
 
1958 
 
8.1.1958 Kadonnut tyttö Iso-Britanniassa 
5.2.1958 Nebraskan murhaaja Yhdysvalloissa 
19.3.1958 Vankilasta vapautunut murhaaja Nathan Leopold 
11.4.1958 Lana Turnerin tytär Cheryl Crane syytteessä murhasta 
26.4.1958 Hlinka-oikeudenkäynti Tsekkosklovakiassa 
17.5.1958 Murhaajan etsintää Iso-Britanniassa 
5.9.1958 Englantilaisen upseerin ampuminen Nikosiassa 
24.9.1958 Murhatun konstaapeli Kauton muistotilaisuus 
1.10.1958 Kuolemaantuomitun 2 dollaria varastaneen Jimmy Wilsonin armahtaminen 
6.10.1958 Hyvinkäällä murhatun konstaapeli Matti Ilkka Tuomisen hautajaiset 
10.10.1958 Murha Kyproksella 
22.10.1958 Oikeudenkäynti Atlantan synagogan räjäyttäneitä vastaan 
25.10.1958 Oikeudenkäynti natsirikoksista syytettyä Eric Kochia vastaan 
11.11.1958 Oikeudenkäynti 15-vuotiasta murhaaja Carl Fugatea vastaan 
15.11.1958 Oikeudenkäynti Mahmoud Namoukia vastaan Kairossa 
25.11.1958 Iso-Britannian ilmailuattasean puoliso murhattu Israelin ja Syyrian rajalla 
10.12.1958 Kieltolain kumoamisen vaikutukset Yhdysvalloissa 
 
1959 
 
2.1.1959 Murha säiliölaivalla 
9.1.1959 Lapsenryöstö Yhdysvalloissa 
16.1.1959 Salakuljetusoikeudenkäynti Hangossa 
16.1.1959 Lapsenkaappaus New Yorkissa 
23.1.1959 Oikeudenkäynti Kuubassa 
17.2.1959 Oikeudenkäynti Max Merteniä vastaan 
24.2.1959 Tulitaistelu Kentuckyssa Yhdysvalloissa 
28.2.1959 Kolmoismurhaaja Guido Grassi palaa Italiaan 
4.3.1959 Peter Paul Rubensin maalauksen turmeleminen 
13.3.1959 Vankilakapina Yhdysvalloissa 
10.4.1959 Vankilakapina Marylandin osavaltiossa 
18.4.1959 Aseiden salakuljetusyritys Marokossa 
25.4.1959 Balettitanssija Margot Fonteynin pidätys Panamassa 
12.5.1959 Mielenosoitus kuolemantuomiota vastaan Iso-Britanniassa 
13.5.1959 Postimerkkivarkaus Dublinissa 
15.5.1959 Kadonneiden kylttien arvoitus ratkeaa Turussa 
19.5.1959 Murhamies Gordon Hamlinin kiinniotto Yhdysvalloissa 
22.5.1959 Intialaisen Kelso Cochranen murhan tutkimukset Iso-Britanniassa 
19.6.1959 Oikeudenkäynti neljää valkoihoista vastaan Floridassa 



 
 

 

19.6.1959 Kunnianloukkausoikeudenkäynti Iso-Britanniassa 
21.8.1959 Oikeudenkäynti kenraali Hasso von Manteuffelia vastaan Dusseldorfissa 
12.9.1959 Oikeudenkäynti poliisimurhista epäiltyä Fritz Podolaa vastaan Lontoossa 
29.9.1959 New Yorkin poliisi pidätti nuoria jengiväkivaltaisuuksien estämiseksi 
29.9.1959 Poliisin nopea väliintulo esti pankkiryöstön Ohiossa 
6.10.1959 Donald Humen oikeudenkäynti Sveitsissä 
10.11.1959 Talon piiritys yhdysvalloissa 
21.10.1959 Salaliitto-oikeudenkäynti Jordaniassa 
2.11.1959 Yhdysvaltain armeijan kersantit syytettynä mustanpörssin kaupoista 
6.11.1959 Väärennösoikeudenkäynti Lacarnossa 
9.11.1959 Murhayritys senaattori Francois Mitterandia vastaan 
9.11.1959 Poliisin murhasta tuomittu Gunter Podola teloitettu 
10.11.1959 Poliisit piirittävät taloa Alabamassa 
11.11.1959 Tanger (Marokko) ja rikollisuus 
16.11.1959 Murtomiehen itsemurha Varkaudessa 
14.12.1959 Vankilapako Pohjois-Carolinan osavaltiossa 
18.12.1959 Kuolemantuomittu Caryl Chessmanin lehdistökonferenssi  
22.12.1959 Amerikkalainen gangsteri Roger Touhy vapautui vankilasta ja murhattiin 
29.12.1959 Juutalaisen synagogan häpäisy Kölnissä 
29.12.1959 Toimittaja James Buchanan vapautettu vankilasta Kuubassa 
 
1960 
 
6.1.1960 Poliisi etsii murhaajaa Iso-Britanniassa 
19.1.1960 Tuomion julistaminen 
20.1.1960 Pommi räjähti ilmassa olleessa lentokoneessa Pohjois-Carolinan osavaltiossa 
20.1.1960 Juutalaisvastaisia toimia New Yorkissa  
21.1.1960 Oikeudenkäynti lakimies Pierre Jaccoudia vastaan 
29.1.1960 Vakoiluoikeudenkäynti kapt.ltn. Horst Ludwigia vastaan 
1.2.1960 Väkijoukko murhasi poliiseja Dubaissa 
8.2.1960 Moninkertainen vankikarkuri oikeuden edessä Belfastissa 
8.2.1960  Oikeudenkäynti juutalaisvastaisia mielenilmaisuja vastaan Saksan liittotasavallassa 
8.2.1960 Murhaoikeudenkäynti Pierre Jaccoudia vastaan Sveitsissä 
9.2.1960  Naiseksi pukeutunut poliisi houkutuslintuna Yhdysvalloissa 
16.2.1960 Murhaoikeudenkäynti Willem von Rietä vastaan 
17.2.1960 Kuolemantuomittu Caryl Chessman tapasi toimittajia 
19.2.1960 Caryl Chessman saa kahden kuukauden lykkäyksen kuolemantuomioonsa 
1.3.1960 Rotulevottomuuksia Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa 
4.3.1960 Rotulevottomuuksia Yhdysvalloissa 
8.3.1960 Hollantilainen Willem von Rie vapautettiin murhasyytteistä 
14.3.1960 Rotuvihaa Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa 
25.3.1960 Oikeudenkäynti mustien oikeudesta käyttää kirjastoa Tenneseen osavaltiossa 
28.2.1960 Vankilakapina Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa 
5.4.1960 Poliisit piirittävät aseistautunutta miestä Oklahomassa Yhdysvalloissa 
5.4.1960 Kuolemantuomitun Caryll Chessmanin teloitusta yritetään jälleen siirtää 
31.5.1960 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan alkaa Israelissa 
7.6.1960 Raaka verityö Bodominjärvellä Espoossa 
9.6.1960 Tulilahden kaksoismurhan oikeudenkäynti  
12.6.1960 Bodominjärvellä telttaan surmattujen hautaaminen 
1.7.1960 Saarijärven leirintäalue (leirintäalueturvallisuus Bodomin murhien jälkeen) 



 
 

 

12.7.1960 Oikeudenkäynti Etelä-Korean presidentti Syngman Rheen kannattajia vastaan 
12.7.1960 Syytetyt tuodaan käsiraudoissa tuomiolle 
3.8.1960 Tuhopoltto Tampereella 
10.8.1960 Tulilahden surmista syytetty Runar Holmström oikeuden edessä Heinävedellä  
17.8.1960 Yhdysvaltalaisen vakoilulentäjän Francis G. Powersin oikeudenkäynti Moskovassa 
19.8.1960 Vaatelöytö Huittisissa saattaa olla yhteydessä Tulilahden murhaan 
19.8.1960 Presidentti Dwight D. Eisenhower käsittelee Powersi oikeudenkäyntiä 
19.8.1960 Yhdysvaltalaisen vakoilulentäjän Francis G Powersin oikeudenkäynti Moskovassa 
1.9.1960 Mustien ja valkoisten välisiä yhteenottoja 
23.9.1960 Jalokivivarkaat liikkeellä Pariisissa Ranskassa 
3.10.1960 Taksinkuljettajien murhapaikalle pystytetään muistokivi Kormussa 
7.10.1960 Guatemalan diplomaatti kiinni huumeiden salakuljetuksesta 
7.10.1960 Adolf Eichmannin oikeudenkäynti 
7.10.1960 Martin Bormaniksi epäilty mies pidätetty Buenos Airesissa 
8.10.1960 Poliisi estää murhayrityksen Nikita Hrushtshevia kohtaan 
11.10.1960 Tupakan salakuljetusta Kotkan edustalla 
13.10.1960 Terrori-isku englantilaisia merimiehiä vastaan Algeriassa 
17.10.1960 Oikeudenkäynti Kairossa 
18.10.1960 Japanin sosialistipuolueen johtaja puukotettiin kuoliaaksi parlamentissa 
26.10.1960 Terroriaalto poliisiasemia vastaan Pariisissa 
28.10.1960 Pontikkatehdas Haukiputaalla 
1.11.1960 Matkustajalentokoneen kaappaus 
1.11.1960 Martin Luther King vapautuu vankilasta 
5.11.1960 Oikeudenkäynti Pierre Lagaillardea vastaan Pariisissa 
7.11.1960 Oikeudenkäynti Igor Melekhiä vastaan Yhdysvalloissa 
14.11.1960 Kaksi kuolemantuomiota pannaan täytäntöön Lontoossa 
16.11.1960 Tulli takavarikoi kaksi salakuljetettua autoa 
19.11.1960 Rosenbergin-jutun päätodistaja Davic Greenglass vapautuu vankilasta  
22.11.1960 Rotulevottomuuksia New Orleansissa Yhdysvalloissa 
10.12.1960 Oikeudenkäynti Pierre Lagaillardea vastaan Yhdysvalloissa 
12.12.1960 Adolf Eichmannin muistelmat 
17.12.1960 Pariisin Algeria-oikeudenkäynnin syytetyt saivat turvapaikan Espanjasta 
23.12.1960 Auschwitzin keskitysleirin komendantti Richard Baer pidätetty 
28.12.1960 Naisten välinen avioliitto vei tuomiolle 
 
1961 
 
28.1.1961 Hotellihuoneen tuhoutuminen New Yorkissa 
30.1.1961 Valmistellaan sotarikoksista epäillyn Adolf Eichmannin oikeudenkäyntiä Israelissa 
8.2.1961 Vakoilusta tuomittu Zarp vapaaksi vankilasta Egyptistä 
9.2.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan lähenee loppuaan 
11.2.1961 Poliisi paljasti vakoilukeskuksen Lontoossa 
17.2.1961 Belgradissa mielenosoitus Kongon pääministerin murhan vuoksi 
18.2.1961 Moskovassa mielenosoitus Kongon pääministerin murhan vuoksi 
25.2.1961 Kongon kriisi helmikuussa 1961 (pm:n murha) 
28.2.1961 Pikkutytön murha New Yorkissa Yhdysvalloissa 
4.3.1961 Oikeudenkäynti vaalivilpistä syytettyjä poliitikkoja vastaan 
7.3.1961 Neljävuotiaan tytön murhasta syytetty väkijoukon vihan kohteena 
10.3.1961 Peugeotin autotehtaan johtajan lapsenlapsen kaappaus 
15.3.1961 oikeudenkäynti viittä neuvostoliiton hyväksi vakoillutta vastaan Lontoossa 



 
 

 

22.3.1961 Eurooppalaisten murhat Angolassa 
3.4.1961 Evianin kaupungin pormestarin murha 
3.4.1961 Vakoilusta tuomittu sairastaa syöpää Kiinan kansantasavallassa 
4.4.1961 Adolf Eichmannin toimintaan liittyvä näyttely Sakasan liittotasavallassa 
6.4.1961 Murhayritys Jemenin imaamia vastaan 
6.4.1961 Gangsteripomot suojaavat buddhalaisten juhlia Kiotossa 
7.4.1961 Murhatun Evianin pormestarin hautajaiset 
13.4.1961 Oikeudenkäynti juutlaisten murhista syytettyä Adolf Eichmannia vastaan alkoi 
14.4.1961 Oikeudenkäynti massamurhista syytettyä Adolf Eichmannia vastaan jatkui 
15.4.1961 Entisen SS-miehen Adolf Eichmannin oikeudenkäynti jatkui 
21.4.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan Jerusalemissa 
22.4.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan 
28.4.1961 Adolf Eichmannin oikeudenkäynnin seitsemäs päivä 
29.4.1961 Adold Eichmannin oikeudenkäynnin kymmenes päivä Jerusalemissa 
5.5.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan Jerusalemissa Israelissa 
6.5.1961 Kapina Algeriassa 
9.5.1961 Väkivaltaa jalkapallo-ottelun katsomossa Itävallassa 
11.5.1961 Algerian sotilasvallankaappauksen johtaja antautui poliisille 
11.5.1961 Vallankaappausyritys Algeriassa 
12.5.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan Jerusalemissa Israelissa 
18.5.1961 Valkoinen nainen murhattiin Keniassa 
19.5.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan 
24.5.1961 Rotulevottomuuksia Alabaman osavaltiossa Yhdysvalloissa 
30.5.1961 Rotulevottomuudet jatkuivat Mississippin osavaltiossa Yhdysvalloissa 
1.6.1961 Oikeudenkäynti Algerian vallankaappausta yrittäneitä vastaan 
16.6.1961 Pommiräjähdys Pariisissa 
23.6.1961 Adolf Eichmannin oikeudenkäynti jatkui 
19.7.1961 Oikeudenkäynti entistä SS-upseeria Adolf Eichmannia vastaan jatkui 
24.7.1961 Oikeudenkäynti enstistä SS-upseeria Adolf Eichmannia vastaan jatkui 
31.7.1961 Maj Karlssonin murha Ruotsissa 
4.8.1961 Taksinkuljettajan murha hampurissa 
4.8.1961 Oikeudenkäyntejä Etelä-Koreassa 
11.8.1961 Leijona autossa New Yorkissa 
24.8.1961 Rotulevottomuuksia Middlesboroughissa Iso-Britanniassa 
25.8.1961 Francisco Goyan maalaus ”Wellingtonin hertta” varastettiin 
28.8.1961 Poliisin murhanneen etsinnät alkoivat Wisconsinin osavaltiossa 
1.9.1961 Soulissa Etelä-Koreassa on meneillään maanpetosoikeudenkäynti 
9.9.1961 Romahtanut seinä surmasi 24 ihmistä Soulissa 
11.9.1961 Presidentti Charles de Gaullen murhayritys 
14.9.1961 Filosofi Bertrand russel vangittu 
20.9.1961 Poliittisia oikeudenkäyntejä Turkissa 
21.9.1961 Olot Dominikaanisessa tasavallassa levottomat diktaattorin murhan jälkeen 
2.10.1961 Pikkupojan katoaminen Pohjois-Karjalassa 
6.10.1961 Tulilahden kaksoismurhan oikeudenkäynti päättyi 
19.10.1961 Alankomaisen hinaajan miehistöä oikeudessa Indonesiassa 
20.10.1961 Urundin pääministerin Louis Rwagassoren murha 
27.10.1961 Oikeudenkäynti Etelä-Korean sotilasjuntan ex-johtajaa vastaan 
30.10.1961 Levottomuuksia Dominikaanisessa tasavallassa 
2.11.1961 Siviilien laittomat aseet Englannissa 
11.11.1961 Oikeudenkäynti Lazar Vracaricia vastaan. 



 
 

 

24.11.1961 Nuoriso mellakoi Pariisissa 
27.11.1961 Italian pääministeri Kongoon italialaisten lentäjien murhan takia 
29.11.1961 Salamurhayritys Maltalla 
6.12.1961 Oikeudenkäynti mustaa leskeä vastaan 
8.12.1961 Poliisi teki ratsian ydinaseiden vastustajien toimitiloihin Lontoossa 
9.12.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan lähenee loppuaan 
12.12.1961 Vakoiluoikeudenkäynti Kairossa 
13.12.1961 Oikeudenkäynti Adolf Eichmannia vastaan Jerusalemissa 
15.12.1961 Neuvostoliitto vaatii kenraali Adolf heusingerin luovuttamista 
16.12.1961 Entinen natsiupseeri Adolf Eichmann tuomittiin kuolemaan 
18.12.1961 Oikeistolainen salaliitto Japanissa 
22.12.1961 Adolf Eichmann siirretään kuolemanselliin 
 
1962 
 
4.1.1962 Oikeudenkäynti entistä armeijan komentajaa vastaan jatkui Etelä-Koreassa 
10.1.1962 Poliisit joutuivat tulitaisteluun 18-vuotiaan nuorukaisen kanssa Minneapolisissa 
24.1.1962 Kaksi ihmistä sai surmansa muovipommin räjähdettyä Ranskassa 
3.2.1962 Ranskan poliisi pidättänyt pommi-iskun tekijäksi epäillyn 
8.2.1962 New Yorkin poliisi pidätti useita kansainvälisen huumeliigan jäseniä 
23.3.1962 James Hanratty tuomittiin kuolemaan murhasta ja raiskauksesta Englannissa 
18.4.1962  Opiskelijat ja poliisit ottivat yhteen Ateenassa 
19.4.1962 Opiskelijoiden ja poliisin yhteenotoissa kuolleiden hautajaiset Guatemalassa 
17.5.1962 Oikeudenkäynti salaisen armeijajärjestö OAS:n johtajaa vastaan Pariisissa 
19.5.1962 Oikeudenkäynti OAS:n johtajaa vastaan jatkui 
25.5.1962 Algerian eurooppalaiset riemuissaan OAS:n johtajan lievemmästä tuomiosta 
28.5.1962 Raju tappelu Länsi-Nigerian parlamentissa 
1.6.1962 Entinen natsiupseeri Adolf Eichmann teloitettiin hirttämällä Jerusalemissa 
24.6.1962 Fidel Castron kannattajien ja vastustajien joukkotappelu New Yorkissa 
20.8.1962 Poliisi etsii postiauton ryöstäjiä Massachusettsissa 
25.8.1962 Ranskan presidentti Charles de Gaulle yritettiin murhata 
26.8.1962 Charles de Gaullen turvallisuustoimenpiteitä tehostetaan 
28.8.1962 Poliisi aloitti New Yorkissa taistelun naisten ahdistelijoita vastaan 
29.8.1962 Englantilainen uusnatsijohtaja Colin Jordan oikeuden edessä Lontoossa  
1.9.1962 Charles de Gaullen murhayritykseen syyllistyneet oikeuden edessä Pariisissa    
7.9.1962 Ku Klux klaanin toiminta vilkastui Yhdysvalloissa 
12.9.1962 Oikeudenkäynti Algerian OAS:n johtajia vastaan jatkui Pariisissa 
21.9.1962 Rikokset lisääntyivät Ranskassa 
2.10.1962 Rotulevottomuudet levisivät Mississippin osavaltion Oxfordin yliopistoon 
15.10.1962 Syksy on salakuljetuksen sesonkiaikaa 
16.10.1962 Yhdysvaltain natsipuolueen jäsenet järjestivät mellakan 
17.10.1962 Oikeudenkäynti Nelson Mandelaa vastaan aloitettiin Johannesburgissa 
18.10.1962 Ajoneuvovarkaudet yleistyivät Suomessa 
22.10.1962 Guatemala Cityn poliisi löysi huomattavan määrän aseita ja propagandistista mat. 
2.11.1962 Peugeotin lapsenryöstön oikeudenkäynti 
6.11.1962 Thalidomidi-oikeudenkäynti Brysselissä 
18.11.1962 FBI:n eniten etsimä rikollinen Wilfoxson pidätettiin 
20.11.1962 Vassal-oikeudenkäynti Lontoossa 
 
 



 
 

 

1963 
 
15.1.1963 Oikeudenkäynti 26 maanpetoksesta syytettyä vastaan alkoi Tunisiassa 
23.1.1963 Viisitoistavuotias poika syytteessä kuusitoistavuotiaan tytön murhasta USA:ssa 
29.1.1963 Charles de Gaullen murhaamista yrittäneiden oikeudenkäynti alkoi Pariisissa 
21.3.1963 Poliittinen oikeudenkäynti alkoi Accrassa 
1.4.1963 Chicagon poliisi suoritti yllätysratsian uhkapelipaikkoihin 
18.4.1963  Raportti uusista liikennerikkomussakoista 
19.4.1963 Vuoden 1962 rikollistilastot Suomessa 
23.4.1963 Vankilakapinaan osallistuneita siirrettiin uuteen vankilaan 
30.4.1963 Kasvot tuntomerkkien mukaan piirtävä laite poliisin apuna New Yorkissa 
2.6.1963 Taksiautoilijoille itsepuolustuskursseja murhien ja ryöstöjen vuoksi 
9.6.1963 Pommihälytys lentokentällä Lontoossa 
25.6.1963 Ns. Profumo-skandaaliin liittyvä oikeudenkäynti aloitettiin Lontoossa 
26.6.1963 Oikeudenkäynti Nigeriassa 
9.7.1963  Vallankaappausta yrittäneet upseerit tuomiolla Etelä-Vietnamissa 
11.7.1963 Oikeudenkäynti Hans Globkea vastaan juutalaisvastaisen lainsäädännön vuoksi 
15.7.1963 Rotulevottomuudet jatkuivat Cambridgessa 
22.7.1963 Sisilian poliisi teki hyökkäyksen mafiaa vastaan 
23.7.1963 Oikeudenkäynti Stephan Wardia vastaan alkoi Lontoossa 
30.7.1963 Tohtori Stephan Wardin oikeudenkäynti läheni loppuaan  
3.8.1963 Vanki yritti paeta vartiotorniin vankilassa Yhdysvalloissa 
9.8.1963 Iso-Britanniassa tehtiin suuri junaryöstö 
14.8.1963 Poliisi paljasti junaryöstöön osallistuneiden kätköpaikan Iso-Britanniassa 
22.11.1963 Murhatun John F. Kennedyn vaiheet 
24.11.1963 John F. Kennedyn murhasta syytetty Lee Harvey Oswald murhattiin Dallasissa 
25.11.1963 Lee Harvey Oswald murhattiin Dallasissa 
7.12.1963 Autojen salakuljetusta Haaparannassa 
9.12.1963 Iso-Britannian työväenpuolueen johtajaa Harold Wilsonia on uhkailtu 
12.12.1963 Laulaja Frank Sinatra junior ryöstettiin 
12.12.1963 Kaksi ministeriä tuomittiin kuolemaan maanpetoksesta Ghanassa 
22.12.1963 Oikeudenkäynti natsi-Saksan Auschwitzin keskitysleirin vartijoita vastaan 
27.12.1963 Lee Harvey Oswaldin murhasta syytetty Jack Ruby oikeudessa 
31.12.1963 OAS:n johtajuudesta syytetty tuomittiin elinkautiseen vankeuteen 
 
1964   
 
2.1.1964 Raportti nuorten tekemistä huvilamurroista 
2.1.1964 Toinen OAS:n johtajuudesta syytetty tuomittiin elinkautiseen vakeuteen 
30.1.1964 Rotumellakat jatkuivat Atlantassa Yhdysvalloissa 
2.2.1964 Asevaraston ryöstö Montrealissa Kanadassa 
5.2.1964 Lee Harvey Oswaldin vaimo kuulusteltavana Washingtonissa 
7.2.1964 Poliisi pidätti 21 miestä murhajutun yhteydessä Mississippissä 
9.2.1964 Lee Harvey Oswaldin vaimo Marina Oswald Washingtonissa 
13.2.1964 John F. Kennedy murhasta syytetyn Oswaldin äiti antoi todistuksensa  
17.2.1964 Limasolissa Kyproksella sai 21 ihmistä surmansa 
18.2.1964 SS-upseerien oikeudenkäynti jatkui Saksassa 
19.2.1964 Lee Harvey Oswaldin ampunut Jack Ruby oikeuden edessä Dallasissa 
20.2.1964 Oikeudenkäynti mafian johtajia vastaan alkoi Sisiliassa 
21.2.1964 Laulaja Frank Sinatran kidnappausoikeudenkäynti alkoi Los Angelesissa 



 
 

 

4.3.1964 Epätoivoinen isä yritti hypätä katolta lapsen kanssa Iso-Britanniassa 
8.3.1964 Seitsemän vankia karkasi vankilasta Dallasissa 
16.3.1964 Lee Harvey Oswaldin murhannut Jack Ruby tuomittiin kuolemaan Dallasissa 
24.3.1964 Rikospoliisit palasivat pohjoismaisilta opintopäiviltä Tukholmasta  
28.3.1964 Postiryöstöoikeudenkäynnin päätös julistettiin Iso-Britanniassa 
9.4.1964 Oikeudenkäynti vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi syytettyä vastaan 
9.4.1964 Poliisit estivät tyttöä hyppäämästä ikkunasta 
1.5.1964 Jack Rubyn oikeudenkäynti jatkui Yhdysvalloissa 
10.5.1964 Opiskelijoiden ja poliisin yhteenotto Australiassa 
19.5.1964 Nuorison mellakointi Brightonissa 
7.7.1964 Pariisissa alkoi oikeudenkäynti vakoilusta syytettyä Nato-virkamiestä vastaan 
15.7.1964 Oikeudenkäynti käärmeiden vaarallisuudesta Espoossa 
19.7.1964 Poliisit kuulustelivat noitatohtoreita Keniassa 
2.8.1964 Poliisi löysi tuhansia tonneja kätkettyä viljaa New Delhissä 
16.8.1964 John F. Kennedyn murhaa tutkinut Warrenin komitea jätti raporttinsa 
14.9.1964 Oikeudenkäynti opiskelijoita vastaan alkoi Etelä-Koreassa 
26.9.1964 Warrenin komitea luovutti raporttinsa presidentti Lyndon B. Johnsonille 
22.10.1964 Oikeudenkäynti Johannesburgissa 
10.11.1964 Poliisi suoritti useita pidätyksiä afrikkalaisten keskuudessa Nairobissa 
27.12.1964 Poliisi jatkoi Tampereella sattuneiden murhien tutkimuksia 
30.12.1964 Murhatutkimukset jatkuivat Tampereella  
 
1965 
 
22.1.1965 Oikeudenkäynti 17-vuotiasta nailonsukkamurhaaja Ilkka Kiviojaa vastan alkoi 
8.2.1965 Poliisi tutkii kultalastin katoamista Iso-Britanniassa 
20.2.1965 Tiedotustilaisuus Tampereen kolmoismurhien johdosta 
23.2.1965 Yhdysvaltalainen kansalaisoikeusaktivisti Malcolm X murhattiin 
28.2.1965 Muhammed Alin haastattelu Malcolm X:n murhan johdosta 
31.3.1965 Poliisi suoritti suuren asetakavarikon Los Angelesissa 
30.4.1965 Espanjan poliisi tutkii Humberto Delgadon murhaa 
24.6.1965 Murhasta epäilty Ilkka Kivioja oikeudessa Kuopiossa 
11.7.1965 Iso-Britannian poliisi etsii junaryöstäjiä 
27.8.1965 Tietokone apuna autovarkauksien selvittämisessä New Yorkissa 
29.8.1965 Tietokoneet apuna liikennerikkomusten selvittämisessä New Yorkissa 
18.9.1965 Tanskan poliisi etsii raakoihin poliisimurhiin syyllistyneitä nuoria 
20.9.1965 Kööpenhaminan poliisi jatkoi poliisimurhaajien etsimistä 
21.9.1965 Tanskan poliisi pidätti yhden poliisimurhiin osallistuneista 
25.9.1965 Neljä murhattua poliisia haudattiin Kööpenhaminassa 
8.10.1965 Huvilavarkaan ajojahti ja pidätys Pusulassa 
26.10.1965 Oikeudenkäynti Outokumpu Oy:tä vastaan vesien likaamisesta 
2.12.1965 Suomalainen laiva pidätettiin salakuljetuksesta Tanskan rannikolla 
 
1966 
 
13.1.1966 Oikeudenkäynti 14 maanpetoksesta syytettyä vastaan 
27.1.1966 Marokkolaisen oppositiojohtajan murhan oikeuskäsittely Ranskassa 
10.2.1966 Pertti Nurmisen ruumis löytyi läheltä Keravan valtatietä 
21.2.1966 Konstaapeli Reino Harjunpää haudattiin Helsingissä 
27.2.1966 Konstaapeli Reino Harjunpään hautajaiset pidettiin Jalasjärvellä 



 
 

 

1.4.1966 Poliisi järjesti tiedotustilaisuuden Bodom-järven murhista 
15.4.1966 Murtautumiset kelloliikkeisiin 
26.5.1966 Vanginvartijan murha Iso-Britanniassa 
26.5.1966 Vanginvartijan murhanneet vankikarkurit saatiin kiinni 
16.7.1966 Richard Speck murhasi 8 sairaanhoito-opiskelijaa Chicagossa 
19.7.1966 Kiinan Hollannin asianhoitaja karkotettiin Hollannista murhasta epäiltynä  
29.7.1966 Poliisi surmattiin ryöstön yhteydessä Ruotsissa 
2.8.1966 Charles Whitman surmasi 14 Texasin Yliopistossa 
14.8.1966 Lontoon poliisimurhien selvittelyä 
16.8.1966 Lontoon poliisimurhien yhteydessä tehty epäillyn pidätys 
17.8.1966 Poliisi murhattiin ruotsissa 
5.9.1966 Oikeudenkäynti Marokon oppositiojohtajan kaappauksesta syytettyä vastaan 
6.9.1966 Etelä-Afrikan murhattu pääministeri Hendrik Werwoerd 
8.9.1966 Hendrik Wervoerdin murhan vaikutukset Iso-Britanniassa 
27.9.1966 Mielenosoittajat tunkeutuivat väkivalloin suurlähetystöön Kongossa 
19.10.1966 Ben Barka –oikeudenkäynti Pariisissa 
21.10.1966 Turun postitoimiston ryöstö 
4.11.1966 Natsioikeudenkäyntien tuomari vierailulla Suomessa 
15.11.1966 Poliisimurhat Iso-Britanniassa 
22.11.1966 Kolme vuotta J.F. Kennedyn murhasta 
11.12.1966 JFK:n murhasta epäillyn L.H. Oswaldin ampunut Jack Ruby vakavasti sairas 
 
1967 
 
9.1.1967 Kaksi poliisia ja yövartija murhattiin Ruotsissa 
9.1.1967 kahden poliisin ja yövartijan murhapaikan tutkimuksia 
10.1.1967 Kahden poliisin ja yövartijan murhien johdosta tehdyt pidätykset 
10.1.1967 Ruotsin poliisi suoritti pidätyksen poliisien ja yövartijan murhan johdosta 
29.1.1967 Chicagossa raivonneen lumimyrskyn aikana tapahtui paljon ryöstöjä 
4.2.1967 Humaltunut merimies haavoitti kahta poliisia ja siviiliä Merikarvialla 
11.2.1967 Kaksi poliisia ja yövartijan surmannut pidätettiin 
19.2.1967 Uusia todisteita Kennedyn murhaan liittyvästä salaliitosta 
26.2.1967 New Orleansin piirisyyttäjän tutkimuksen JFK:n murhaan liittyen 
9.3.1967 Suomalainen alus pidätettiin salakuljetuksesta Ruotsissa 
16.3.1967 Presidentti John F. Kennedyn murhan tutkimukset 
23.3.1967 New Orleansin piirisyyttäjä jatkoi John F. Kennedyn murhan tutkimuksia 
17.4.1967 Oikeudenkäynti algerialaista Ben Barkaa vastaan aloitettiin uudelleen Pariisissa 
24.4.1967 Huumeiden käyttö Norjassa 
15.5.1967 Sanomalehti The Timesin palkkarahojen ryöstö 
22.5.1967 New Orleansin piirisyyttäjän tutkimukset John F. Kennedyn murhasta jatkuivat 
4.7.1967 Ruotsin poliisi kiristi otettaan pornokirjallisuuden suhteen 
24.7.1967 Taksinkuljettajan murha Otalammella Vihdissä 
25.7.1967 Taksinkuljettajan murha Vihdissä, taksiautoilijoiden turvallisuus 
26.7.1967 Taksiryöstöt. Lempäälän taksiryöstön uudelleenlavastus 
29.7.1967 Helsingin Kauppatorilla useita käsilaukkuvarkauksia kesän aikana 
8.3.1967 Kultasepänliikkeeseen Jyväskylään tehtiin murto 
3.8.1967 Neljätuhatta litraa pirtua upotettiin mereen Sundsvallin edustalla Ruotsissa 
5.8.1967 Työttömyyden vaikutus nuorisorikollisuuteen Oulussa 
5.8.1967 Poliisit etsivät laittomia aseita Hong Kongissa 
8.8.1967 Kahta poliisia syytettiin mustien murhista Detroitin rotulevottomuuksissa 



 
 

 

29.8.1967 Postitoimiston ryöstö Viborgissa Tanskassa  
31.8.1967 Hong Kongin poliisi löysi kotitekoisten pommien tehtaan 
21.9.1967 Raportti nuorten huumeiden käytöstä 
15.10.1967 Rukouspäivän kahinointi Pusulassa 
29.10.1967 Ruotsalaisen salakuljetusliigan ja varasliigan pidätys 
30.10.1967 Italiassa alkamassa historian suurin mafiajärjestön vastainen oikeudenkäynti 
7.11.1967 Salakuljetusyritys Kustavissa 
11.11.1967 Noormarkun kirkon vaivaisukon ryöstö 
13.11.1967 Lontoon pankkiin tehtiin jälleen ryöstö 
14.11.1967 Regis Debrayn oikeudenkäynti 
18.11.1967 Veden alla olevien vanhojen tykkien salakuljetus Ruotsiin 
20.11.1967 Bertrand Russelin Vietnamin sotaa käsittelevän tribunaalin oikeudenkäynti jatkui 
24.11.1967 Suuri huumeiden salakuljetusyritys paljastui Helsingborgissa Ruotsissa 
9.12.1967 Huumeiden käyttö lisääntynyt runsaasti Suomessa ja Ruotsissa 
10.12.1967 Pariisilaislapsen kidnappaus 
 
1968 
 
29.1.1968 Suomalaisten tekemät rikokset Ruotsissa 
31.1.1968 Poliisit etsivät vankilaviranomaisten murhaamien vankien ruumiita Arkansasissa 
7.3.1968 Matti ”Volvo” Markkasen pidätys 
17.3.1968 Poliisit hajottivat slummikorttelin ryöstöä yrittäneen joukon Kalkuttassa 
22.3.1968 Ruotsalainen entinen huippu-urheilija syyllistyi huumeiden myyntiin 
3.4.1968 Tšekkoslovakian salaisen poliisin väitetään surmanneen ulkoministerin 20 v. sitten 
6.4.1968 Rotumellakat, ryöstöt ja tuhopoltot jatkuivat Yhdysvalloissa 
6.4.1968 Rotumellakat Martin Luther Kingin murhan seurauksena 
7.4.1968 Amerikkalainen ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King murhattiin 
11.4.1968 Chicagon poliisi taisteli sala-ampujien kanssa rotumellakoiden vuoksi 
16.4.1968 Huumeiden käyttö Turussa 
27.4.1968 Postikonttorin ryöstä Espoossa 
27.4.1968 Postikonttorin ryöstö ja ryöstäjien käyttämä varastettu auto 
28.4.1968 Taksinkuljettajan murha  
5.5.1968 Romaninuorukaisen ampuminen 
22.5.1968 Kustavin spriijuttu 
27.5.1968 Thalidomidi-oikeudenkäynti 
29.5.1968 Thalidomidi-oikeudenkäynti 
6.6.1968 Robert Kennedyn murha 
6.6.1968 Senaattori Kennedyn murhan motiivia yritetään selvittää 
6.6.1968 XYY-rikollinen 
7.6.1968 Robert Kennedyn murha 
7.6.1968 Robert Kennedyn murha 
8.6.1968 Martin Luther Kingin murhasta epäillyn vangitseminen 
9.6.1968 Martin Luther Kingin murhasta epäilty James Earl Ray pidätettiin 
10.6.1968 Huumeita takavarikoitiin Helsingissä 
11.6.1968 Martin Luther Kingin murhasta syytetty James Ray siirrettiin vankilaan 
11.6.1968 Väkivalta Yhdysvalloissa 
13.6.1968 Robert Kennedyn murha 
15.6.1968 Benjamin Spockin oikeudenkäynti 
24.6.1968 Ralph Abernathyn pidättäminen 
2.7.1968 Martti ”Volvo” Markkasen oikeudenkäynti Tanskassa 



 
 

 

2.7.1968 ”Volvo” Markkanen joutui oikeuden eteen Tanskassa 
9.7.1968 Helsingin asematunnelista muodostunut rauhaton paikka 
19.7.1968 Robert Kennedyn murha   
22.7.1968 Martin Luther Kingin murha 
31.7.1968 Huumetakavarikko Suomessa 
4.9.1968 Petäjäveden poliisilta karannut pistoolimies pidätettiin Jyväskylässä 
6.9.1968 Israelin poliisi pidätti 14 poliisia arabia Tel Avivin pommiräjähdyksistä 
22.9.1968 Koulutytön murha 
23.9.1968 Kokemäellä murhatun koulutytön murhasta epäilty pidätettiin 
23.9.1968 Kokemäen murha 
14.10.1968 BDR:n liittopresidentti eroaa natsirikosepäilyjen vuoksi 
17.10.1968 Ruotsalaiset kansaedustajat pitävät suomalaisia maailman rikollisempana kansana 
23.10.1968 Helsingin poliisin huumeryhmä paljasti suuren hasis-liigan Helsingissä 
4.11.1968 Salakuljetus pimeänä syksynä 
15.11.1968 Huumeiden väärinkäyttö esillä Helsingin lääkäripäivillä 
17.11.1968 Nurmijärven paloautonkuljettaja aiheutti humalassa kahden kuoleman 
18.11.1968 Kreikan pääministerin murhayritys 
25.11.1968 Raportti nuorten lisääntyneestä huumeiden käytöstä 
28.11.1968 Murrosta epäilty mies puukotti kahta poliisia Oulunkylässä 
28.11.1968 Sotatarvikkeiden salakuljetusoikeudenkäynti Genevessä 
2.12.1968 Sveitsiläisen asetehtaan harjoittama salakuljetus  
4.12.1968 Suuri alkoholitakavarikko Suomenlahdella 
4.12.1968 Kreikan sotilasjuntta aloitti oikeudenkäynnin säveltäjä Mikis Theodorakisia vastaan 
7.12.1968 Väite suomalaisyrityksen laittomasta aseviennistä 
9.12.1968 Nuoret kiristivät väkivallalla uhaten rahaa heikommiltaan Turussa 
27.12.1968 Oikeudenkäynti matkustajalentokonetta kohti hyökänneitä arabeja vastaan 
29.12.1969 Oikeudenkäynti matkustajakonetta tulittaneita arabeja vastaan 
 
1969 
 
2.1.1969 Entinen vanki yritti murhata Japanin keisarin Tokiossa 
13.2.1969 Sirhan Sirhanin oikeudenkäynti 
7.1.1969 Robert Kennedyn murhaajan Sirhan Sirhanin oikeudenkäynti alkoi 
10.1.1969 Koulukodista karannut nuorukainen surmasi 18-vuotiaan kotiapulaisen 
26.1.1969 Aseistautuneet miehet ammuskelivat poliiseja Sveitsissä 
28.1.1969 Sveitsin ammuskelijat antautuivat kahden päivän piirityksen jälkeen 
3.2.1969 Oikeudenkäynti Zimbabwessa 
4.2.1969 Oikeudenkäynti Palestiinalaisen vapautusliikkeen kolmea naista vastaan 
4.2.1969 Suuri huumausaine-erä poliisin haltuun Helsingissä 
11.2.1969 Japanissa oikeudenkäynti mellakoihin osallistuneita vastaan 
13.2.1969 Mies piti kahta lasta panttivankina talossa Ranskassa 
13.2.1969 Sirhan Sirhanin oikeudenkäynti keskeytettiin 
20.2.1969 Teloitettujen vakoilijoiden oikeudenkäynti Bagdadissa 
1.3.1969 Kennedyn veljesten murhien oikeudenkäynnissä vapautus 
3.3.1969 Porilaiset kauppiaat veloittavat varastetun tavaran hinnan 10-kertaisena 
7.3.1969 Neljä poliisia ammuttiin kuoliaaksi Pihtiputaalla 
8.3.1969 Poliisilaitokset suruliputtivat Pihtiputaalla surmattujen muistolle 
8.3.1969 Poliisin menettelytavat aseistetun rikollisen pidättämisessä 
18.3.1969 Poliisiin kohdistuvista väkivallanteoista vaaditaan vakavampia rangaistuksia 
19.4.1969 Poliisin huumausaineryhmä teki Euroopan suurimman takavarikon 



 
 

 

20.4.1969 Helsingissä Euroopan suurin huumetakavarikko 
24.4.1969 Vangin kuljetus 100 kilometrin päähän kesti 9 vuorokautta 
6.5.1969 Suomeen yritetyt huumeiden salakuljetukset 
6.5.1969 Sirhan Sirhanin oikeudenkäynti 
8.5.1969 Poliisin takavarikoimat huumeet 
8.5.1969 Poliisin takavarikoimat huumeet tyhjennettiin Helsingissä 
15.5.1969 Kadonneiden kylttien arvoitus ratkeaa Turussa 
24.5.1969 Poliisi tavoitti 15 rattijuoppoa yöratsiassa Turussa 
27.5.1969 Poliisit kukistivat vankilakapinan Perugiassa Italiassa 
28.6.1969 Ensimmäiset huumekoirat Ruotsissa 
6.7.1969 Keniassa maansuru ministerin murhan takia 
18.7.1969 Nestemäisten polttoaineiden kuljetukset eivät tarpeeksi turvallisia poliisin mukaan 
13.8.1969  Oikeudenkäynnit aseistakieltäytyjiä vastaan jatkuivat Helsingissä 
31.8.1969 Vähävaraiset ulkomaalaisturistit poliisin kiusana Helsingissä 
13.9.1969 Vankeinhoito 
16.9.1969 Pääministeri Koiviston virka-asuntoon murtauduttiin 
26.9.1969 Ennätysmäärä pirtua takavarikoitiin rahtilaiva Markuksesta 
7.10.1969 Vuoden suurin takavarikko Hangon vesillä 
7.10.1969 Al Aqsan moskeijan polttajan oikeudenkäynti 
23.10.1969 Vankien määrä Suomessa laski alle viiden tuhannen 
27.11.1969 Oikeudenkäynti arabiterroristeja vastaan Sveitsissä 
2.12.1969 Sharon Taten murha 
10.12.1969 Mustat pantterit ja poliisi tulitaistelussa kuoli kaksi Yhdysvalloissa 
14.12.1969 Poliisi suoritti pidätyksiä Italiassa pommiattentaattien vuoksi 
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Yleisradion tv-uutisten 1957-1969 rikosuutiset maittain lajiteltuna 
         

Mainintaa KPL        

         

124  Yhdysvallat      

94  Suomi       

44  Iso-Britannia      

32  Ranska       

26  Israel       

20  Ruotsi       

16  Saksa       

10  Sveitsi, Tanska      

8  Algeria, Etelä-Korea     

7  Italia, Kreikka      

5  Egypti, Japani      

3  Etelä-Afrikka, Guatemala, Kypros, Kongo, Neuvostoliitto, maa tuntematon 

2  Belgia, Dominikaaninen tasavalta, Espanja, Ghana, Hong-Kong, Intia,    

  Kanada, Kenia,Kuuba, Marokko, Nigeria, Tšekkoslovakia  

1  Angola, Australia, Bolivia, Hollanti, Indonesia, Irlanti, Itävalta, Irak, Jemen,  

  Jordania, Jugoslavia, Kiina, Malta, Norja, Panama, Puola, Turkki, Tunisia,   

  Urundi, Vietnam      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rikosuutiset 1957-1969            

               

  henkirikos väkivalta omaisuus siveys päihde liikenne muut sotarikos yhteensä  kotimaa ulkomaa  

1957  1 0 0 0 0 0 0 0 1  0 1  

1958  11 0 2 0 0 0 2 2 17  2 15  

1959  11 6 9 0 0 0 9 3 38  3 35  

1960  17 10 4 4 2 2 17 5 61  11 50  

1961  17 11 2 0 0 2 18 21 71  2 69  

1962  3 10 4 1 1 0 13 1 33  2 31  

1963  6 6 4 0 0 1 13 2 32  5 27  

1964  13 7 4 0 1 0 10 1 36  4 32  

1965  10 0 6 0 0 1 1 0 18  5 13  

1966  19 1 2 0 0 0 3 1 26  6 20  

1967  14 2 12 1 6 0 6 1 42  12 30  

1968  23 12 11 0 9 1 5 1 62  25 37  

1969  10 9 5 0 8 2 9 0 43  21 22 yhteensä 

  155 74 65 6 27 9 106 38 480  98 382 480 

 
 
 
LIITE 4


