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Sosiaali- ja terveysministeriölle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä esitti kokouksessaan 23.2.2006, että sosiaali- ja ter-
veysministeriö asettaisi työryhmän, jonka tehtävänä olisi selvittää väkivallan vähentämistyö-
hön liittyvän osaamisen ja kehittämistoiminnan koordinointia.  

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 8.5.2006 toimikaudeksi 8.5.2006 – 30.11.2006 työryhmän 
selvittämään väkivallan vähentämistyön osaamisen ja kehittämisen koordinointia. 

Työryhmän tehtävänä oli selvittää: 
1. Virastojen ja laitosten rooli alueellisen ja paikallisen väkivallan vähentämistyön tuke-

misessa 
2. Lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämiseen liittyvän osaamisen keskittämisen tarve 

valtakunnallisella tasolla  
3. Tehdä konkreettinen ehdotus sen organisoimisesta 
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Työryhmän tehtävänä oli tehdä selvitys siitä, miten virastot ja laitokset, joihin on valtakunnal-
lisesti keskittynyt väkivallan vähentämiseen liittyvää osaamista, voisivat tehokkaasti tukea 
alueellista ja paikallista väkivallan vähentämistyötä. Tarkasteltavaksi tulivat muun muassa 
Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Stakes ja lääninhallitukset sekä tutkimuslaitokset, ku-
ten Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Poliisiammattikorkeakoulu. Selvityksessä tulisi käydä 
ilmi, miten nämä virastot ja laitokset voisivat nykyistä enemmän tukea kunnissa tehtävää työ-
tä, tarjota asiantuntija-apua sekä levittää tietoa saavutetuista tuloksista, hyvistä käytännöistä ja 
kansainvälisestä kehityksestä. 

Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää, millä tavalla voitaisiin vahvistaa paikallista lähisuh-
de- ja perheväkivallan ehkäisytyön tukemista kokoamalla yhteen ja verkostoimalla valtakun-
nallista osaamista. 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin perhe- ja sosiaaliosaston osastopäällikkö, ylijohtaja 
Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäseniksi ylitarkastaja Marja-Leena 
Hiltunen sosiaali- ja terveysministeriöstä, poliisitarkastaja Mikko Lampikoski sisäasiainminis-
teriön poliisiosastolta, erikoissuunnittelija Minna Piispa oikeusministeriön kriminaalipoliitti-
selta osastolta, osastopäällikkö Raimo Pantti Lapin lääninhallituksesta, tutkimusprofessori 
Mauri Marttunen Kansanterveyslaitokselta, tutkimuspäällikkö Juhani Iivari Sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta ja erikoistutkija Maarit Vartia-Väänänen Työter-
veyslaitokselta. Työryhmän sihteeriksi nimettiin ylitarkastaja Helena Ewalds sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä. Osastopäällikkö Raimo Pantin ollessa estynyt häntä sijaisti yhdessä ko-
kouksessa läänin sosiaalitarkastaja Eine Heikkinen. 

 
Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006 

 
 
    Aino-Inkeri Hansson 
 
 
Marja-Leena Hiltunen      Mikko Lampikoski 
 
 
 
Minna Piispa       Raimo Pantti 
 
 
 
Mauri Marttunen      Juhani Iivari 
 
 
 
Maarit Vartia-Väänänen      
 
 
 
 
Helena Ewalds 
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1 Johdanto 
Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turval-
lisuutta. Lisäksi väkivallalla on muita monimuotoisia ja vakavia seurauksia. Väkivaltaa esiin-
tyy kaikissa sosiaaliryhmissä ja kulttuureissa. Väkivalta aiheuttaa yksilölle, perheelle ja yh-
teiskunnalle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä taloudellisia kustannuksia. Väkivalta on 
laaja ilmiö, mutta erityisesti kotona ja lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on piilossa olevaa ja 
vaikeasti tunnistettavaa.  

Suomen hallitus on pääministeri Matti Vanhasen johdolla sitoutunut tehostamaan väkivaltaan 
puuttumista sekä varaamaan resursseja sen ehkäisemiseksi.  

Mitä varhaisemmin väkivalta havaitaan ja tunnistetaan, sitä paremmin sitä voidaan ehkäistä. 
Väkivaltatilanteiden vähentäminen ja väkivallan ennalta ehkäiseminen edellyttää moniamma-
tillista yhteistyötä ja erityistä osaamista. Kansainväliset suositukset ja Suomesta saadut koke-
mukset osoittavat, että lähisuhde- ja perheväkivallan vastainen työ on tehokasta ainoastaan 
kun kaikki toimijat, sekä viranomaiset että järjestöt, tekevät yhteistyötä. Väkivallan vastaisen 
yhteistyön täytyy olla ohjattua ja koordinoitua. Useat eri hallinnonalat ja muut tahot ovat il-
maisseet eri väkivallan vähentämisen eri ohjelmien keskinäisen koordinoinnin tarpeen pääl-
lekkäisten tavoitteiden ja toimenpiteiden välttämiseksi sekä ymmärrettävien ja järkevien toi-
mintalinjojen aikaansaamiseksi. Keskittäminen on tarpeen eri hallinnonaloilla hajanaisesti to-
teutetun väkivallan ehkäisytyön tukemiseksi. Näin voidaan tarjota työkaluja käytännön toi-
mintaan. 

Taloudellisesti katsoen osaamisen keskittäminen on resursseja säästävä ratkaisu, koska tällä 
hetkellä eri ministeriöihin ja tahoihin pirstoutuneiden ohjelmien ja hankkeiden koordinointi 
vaatii huomattavia ponnistuksia eikä siten ole kustannustehokasta.  

Tällä hetkellä väkivallan vähentämiseen liittyvä osaaminen ja tutkimus ei ole keskittynyt mi-
hinkään yksittäiseen virastoon tai laitokseen. Erityisesti lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäi-
sytyön osaaminen on ainoastaan järjestöjen ja hankkeiden varassa. Mikään taho ei myöskään 
vastaa hankkeista saatujen hyvien käytäntöjen levittämisestä ja jatkokehittämisestä. Tällä het-
kellä ei ole systemaattista yhteistyötä väkivaltatyötä toteuttavien järjestöjen ja kuntien välillä, 
koska ei ole mitään keskitettyä organisaatiota, joka tätä yhteistyötä hoitaisi. Paikallistason 
toimijat kuntatasolla tarvitsevat pitkäaikaista tukea ja asiantuntija-apua, jotta väkivallan vä-
hentämistyö tulisi osaksi peruspalvelutoimintaa. Kaikkien hallinnon tasojen on välttämätöntä 
tehdä yhteistyötä sekä keskenään että alalla toimivien järjestöjen kanssa, koska monet palve-
lut, kuten uhreille akuuttia apua tarjoavat auttavat puhelimet ja turvakodit, ovat järjestöjen 
ylläpitämiä. 

Työväkivallan osalta toimijat ja vastuut on tarkemmin määritelty. Työturvallisuuslaissa on 
määräykset sekä fyysisen väkivallan uhan huomioon ottamisesta työssä että häirinnän ja epä-
asiallisen kohtelun puuttumisesta. 

Tämä selvitys ja ehdotus käsittelee erikseen lähisuhde- ja perheväkivaltaa ja työväkivaltaa.   
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2 Käsitteiden määrittely 

2.1 Väkivalta 

Maailman terveysjärjestön WHO:n käyttämän määritelmän mukaan väkivalta on fyysisen 
voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, 
toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin todennäköi-
sesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymi-
seen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen. WHO:n määritelmässä väkivalta yhdistetään 
nimenomaan itse tekoon eikä sen lopputulokseen.  

Väkivaltaa on sellainenkin toiminta, joka ei välttämättä johda vammautumiseen tai kuole-
maan, mutta joka merkitsee kuitenkin olennaista rasitusta yksilöille, perheille, yhteisöille tai 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle. Esimerkiksi monet naisiin, lapsiin tai vanhuksiin 
kohdistuvat väkivallan muodot sekä työväkivalta voivat synnyttää fyysisiä, psyykkisiä ja so-
siaalisia ongelmia, jotka eivät välttämättä johda loukkaantumiseen, vammautumiseen tai kuo-
lemaan. Nämä seuraukset voivat olla välittömiä tai piileviä, ja ne voivat kestää vuosia väki-
vallan päättymisen jälkeen. Jos väkivallan määritelmä rajoitetaan koskemaan vain fyysistä 
vammautumista ja kuolemantapauksia, jäävät väkivallan todelliset vaikutukset yksilöihin, yh-
teisöihin ja koko yhteiskuntaan käsittelemättä. 

Työväkivaltaa ovat kaikki sellaiset tilanteet, joissa henkilöä loukataan sanallisesti, uhataan tai 
pahoinpidellään työhön liittyvissä oloissa niin, että hänen turvallisuutensa, hyvinvointinsa tai 
terveytensä vaarantuu suorasti tai epäsuorasti (Wynne, Clarkin, Cox & Griffits, European 
Commission, 1997).  

 

Väkivallan typologia 

Maailman terveysjärjestö on kehittänyt väkivallan luokittelun, joka luonnehtii väkivallan 
tyyppejä ja niiden välisiä yhteyksiä. 
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Kuvio 1. 
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Väkivallan tyypit 

Tässä hahmoteltu typologia jakaa väkivallan kolmeen laajaan luokkaan väkivaltaisen teon 
suorittajan ominaisuuksien mukaan: ihmisen itseensä kohdistama väkivalta, ihmisten välinen 
väkivalta ja kollektiivinen väkivalta. Ihmisten välinen väkivalta voi olla joko toisen yksilön 
tai pienen ihmisryhmän aiheuttamaa väkivaltaa tai suurempien ryhmien kuten valtioiden tai 
järjestäytyneiden poliittisten, sotilaallisten tai terroristiryhmien tuottamaa väkivaltaa. 

 

Ihmisten välinen väkivalta 

Ihmisten välinen väkivalta jaetaan kahteen alaryhmään: 

• Perhe- ja parisuhdeväkivalta eli perheenjäsenten ja lähisuhteessa elävien välinen, yleensä, 
joskaan ei yksinomaan, kodeissa tapahtuva väkivalta. 

• Yhteisöllinen väkivalta eli yleensä kodin ulkopuolella tapahtuva väkivalta ihmisten välillä, 
jotka eivät ole sukua toisilleen ja jotka saattavat tuntea toisensa tai olla tuntematta toisiaan. 

 

Ensimmäiseen ryhmään sisältyy sellaisia väkivallan muotoja kuin lasten hyväksikäyttö, pa-
risuhteissa tapahtuva, yleisimmin naisiin kohdistuva väkivalta ja vanhusten tai vammaisten 
kaltoinkohtelu. Jälkimmäiseen ryhmään sisältyy nuorisoväkivalta, umpimähkäiset väkivallan-
teot, tuntemattomien suorittamat raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta sekä instituutioiden 
piirissä, esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla, vankiloissa ja hoitolaitoksissa esiintyvä väkivalta. 
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Väkivaltaisten tekojen luonne 

Kuvio 1 kuvaa väkivaltaisten tekojen luonnetta, joka voi olla fyysinen, seksuaalinen, psyyk-
kinen, perustarpeiden tyydyttämisen estäminen tai laiminlyönti. Vaaka-akseli esittää henkilöi-
tä, joihin väkivalta kohdistuu, ja pystyakseli kuvaa sitä, millä tavoin väkivalta ilmenee. Nämä 
neljä väkivaltaisten tekojen tyyppiä esiintyvät jokaisessa edellä kuvatussa neljässä luokassa ja 
niiden alaryhmissä. Esimerkiksi lapseen perheessä kohdistuva väkivalta voi sisältää fyysistä, 
seksuaalista ja henkistä väkivaltaa, huonoa kohtelua sekä hoivan laiminlyöntiä. Yhteisöllinen 
väkivalta pitää sisällään muun muassa nuorten välisen fyysisen pahoinpitelyn, työpaikoilla 
tapahtuvan seksuaalisen ahdistelun ja pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten kaltoinkohtelun. 

 

Työväkivallan luonne 

Työväkivallan kohteeksi joudutaan pääasiassa työpaikalla. Kymmenesosa väkivaltatilanteista 
tapahtuu työmatkalla, mutta työ voi olla syy myös muualla kohdattavaan väkivaltaan tai uh-
kailuun. Työväkivalta voidaan jaotella esimerkiksi kohdistajan perusteella. Ulkoisessa väki-
vallassa hyökkääjä tai uhkaaja on joku ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi ryöstäjä. Ulkoinen 
väkivalta on luonteeltaan tavallisesti fyysistä väkivaltaa tai uhkailua. Palveluun liittyvissä ti-
lanteissa väkivallan kohdistaja on palvelun saaja, esimerkiksi asiakas, potilas tai oppilas. Pal-
veluun liittyvä väkivalta voi olla fyysistä (esim. potkiminen, lyöminen, sylkeminen) tai uhkai-
lua tai verbaalista tai henkistä väkivaltaa (esim. nimittely, solvaaminen, pilkkaaminen). (Työ-
turvallisuuslaki 738/2002) Viime aikoina keskustelua on herättänyt oppilaiden opettajiin koh-
distama jopa vakaviin vammoihin johtanut väkivalta. Sisäistä, lähisuhdeväkivaltaa, ovat työ-
yhteisön sisällä tapahtuvat väkivaltaiset tilanteet, joissa väkivallan kohdistaja on työtoveri, 
esimies tai alainen. Työyhteisön sisäinen väkivalta on useimmiten henkistä väkivaltaa, kiu-
saamista, häirintää ja epäasiallista kohtelua. Jotkut luokitukset luokittelevat neljänneksi työ-
paikkaväkivallan muodoksi organisaation tuottaman väkivallan (vertaa kuvio 1).  

 
 

Lähisuhde- ja perheväkivallan erityispiirteet 

Lähisuhdeväkivallalle on tyypillistä, että se ei tule ulkopuolisten tietoon samalla tavoin kuin 
muu väkivalta. Sitä ei myöskään mielletä samalla tavalla rikokseksi kuin tuntemattoman te-
kemää väkivaltaa. Lähisuhde- ja perheväkivallan tapahtumapaikka on usein oma koti ja teki-
jänä oma kumppani tai läheinen, sama ihminen, jonka kanssa jakaa yhteisen kodin. Tämä te-
kee lähisuhde- ja perheväkivallasta erityisen sekä rikoksena, väkivallan muotona että koke-
muksena. Kyse ei ole yleensä ohimenevästä tapahtumasta, vaan pitkäaikaisesta prosessista, 
jossa väkivallan muodot ovat vaihtelevina yhdistelminä läsnä. Lähisuhde- ja perheväkivalta 
on usein jatkuvaa ja pahenevaa ja sitä esiintyy kaikissa sosiaaliryhmissä ja kulttuureissa. Sii-
hen liittyy paljon häpeää, salailua ja vaikenemista. Lähisuhdeväkivaltaan usein liittyvien alis-
tussuhteiden vuoksi uhri ei itse kykene tai halua saattaa asiaa viranomaisten tietoon.  
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2.2 Osaaminen 

Osaamisen käsitettä käytetään siitä näkökulmasta, mitä osaamista paikallistasolla tarvitaan. 
Kuntien näkökulmasta on kyse monen tason osaamisesta lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäi-
semiseksi: Yhteiskuntapolitiikan tason osaamisesta (mm. kunnallisten päätöksentekijöiden 
ymmärrys lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelmien merkityksestä ja niiden seurannan 
ja vaikuttavuuden osoittamisesta), palvelujärjestelmätason osaamisesta (mm. palvelutuo-
tannosta vastaavien johtajien ymmärrys palvelutuotannon kehittämistarpeista vastaamaan 
ajankohtaisia tarpeita, esimerkiksi akuuttihoidon palvelutarpeet, erilaisten tukipalvelujen pal-
velutarpeet, paikalliset ja alueelliset yhteistoimintamallit, joiden mukaan palveluprosessit ja 
palvelut järjestetään) sekä asiakastoiminnan tason osaamisesta (mm. neuvolan terveyden-
hoitajien, lääkärien, opettajien, sosiaalityöntekijöiden, poliisien, syyttäjien ja tuomarien osaa-
misesta). 

Asiakastoiminnan tason osaamista voidaan lisäksi tarkastella perus- ja erityispalvelujen näkö-
kulmasta. Peruspalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen perustyön osana 
tehtävää auttamistyötä, kuten uhrien kohtaamista, tukemista, neuvontaa ja ohjaamista tarvitta-
viin muihin palveluihin. Erityispalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla hoidetaan nimenomaan 
väkivaltaan liittyviä ongelmia, asiakkaana joko väkivallan uhreja, tekijöitä tai väkivallalle al-
tistuneita lapsia. 

Näillä kaikilla tasoilla tarvitaan palautetietoa, jonka perusteella voidaan arvioida väkivallan 
ehkäisypolitiikan vaikuttavuutta ja palvelujärjestelmän toimivuutta – sen aukkopaikkoja ja 
kehitystarpeita sekä ammatillisen osaamisen ajantasaisuutta käytännön asiakas- ja potilastyös-
sä. Palautetieto voi olla tutkimuksen tuottamaa ja se voi olla erilaista selvitys- ja itsearviointi-
tietoa, asiakaspalautetta ja niin edelleen.  
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3   Väkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys ja kustannukset 

3.1 Yleisyys 

Tilastokeskuksen, vuodet 1997–2005 kattavan tilastovertailun mukaan poliisin tietoon tullei-
den, perheväkivaltaa koskevien rikosilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti; vuodesta 1997 
vuoteen 2005 perheväkivaltailmoitukset ovat lisääntyneet 47 prosenttia ja parisuhdeväkivalta-
ilmoitukset 38 prosenttia. Vuonna 2005 naisten tai tyttöjen osuus perheväkivallan uhreista oli 
3 195; uhreista miehiä tai poikia oli 914. Vuonna 2005 parisuhdeväkivallan 2 423 uhrista nai-
sia oli 2 153, siis 89 prosenttia uhreista. 

 
Vuosi Perheväkivalta Parisuhdeväkivalta
1997 2 178 1 556 
1998 2 129 1 503 
1999 2 221 1 594 
2000 2 402 1 684 
2001 2 532 1 766 
2002 2 507 1 807 
2003 2 801 1 956 
2004 3 008 1 976 
2005 3 195 2 153 

 

Taulukko 1.  Poliisin tilastoimat perhe- ja parisuhdeväkivaltarikokset vuosina  
 1997–2005, joissa uhri oli nainen 
 

Kuolemansyytilaston mukaan väkivallan seurauksena kuolleitten naisten määrä on 2000-lu-
vulla vähentynyt keskimäärin 39:ään vuodessa. Perheväkivallan uhrina kuoli naisia keskimää-
rin 23 vuodessa. Naisten väkivaltakuolleisuus oli 1,5 naista 100 000 naista kohti vuosina 
2000–2004. Luku on korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa ja useimmissa muissa Länsi-
Euroopan maissa (WHO Mortality Database: Table, 30.5.2006). 
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Kuvio 2. Väkivallan uhrina kuolleet naiset 1996 – 2004. Lähde: Tilastokeskus, kuole-
mansyytilasto (Statfin) 
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Henkirikoskatsauksen mukaan 1.6.2002–31.12.2004 tehdyissä henkirikoksissa naisten sur-
maaja oli tavallisimmin puoliso (42 %), entinen puoliso tai seurustelukumppani (13 %), tai 
seurustelukumppani (11 %). Naiset joutuvat useammin myös sukulaisensa surmaamiksi kuin 
miehet (17 %). Surmatuista miehistä 64 prosenttia oli päätynyt ystävänsä tai tuttavansa, 
yleensä ryyppytoverin uhriksi. Itselleen tuntemattoman henkilön surmaamaksi oli katsaus-
ajanjaksolla joutunut 14 prosenttia miesuhreista ja 6 prosenttia naisuhreista. Selvitettyjen ri-
kosten pääepäillyistä oli miehiä 90 prosenttia.  
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Kuvio 3. Väkivallan uhrina kuolleet naiset 1996 – 2004, tekijän mukaan eriteltynä. 
 Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyytilasto (Statfin) 

 

Vuonna 2006 julkaistun naisuhritutkimuksen mukaan 43,5 prosenttia suomalaisista 18—74-
vuotiaista naisista oli joutunut miehen tekemän jonkinlaisen fyysisen tai seksuaalisen väkival-
lan tai väkivallan uhkailun kohteeksi ainakin kerran 15 vuotta täytettyään. Naisten väkivallan 
kokemukset olivat hieman lisääntyneet vuodesta 1997 (40 %). Parisuhteessa tapahtunut väki-
valta oli hieman vähentynyt. Nykyisen puolison tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 
tai väkivallalla uhkailun kohteeksi on joutunut 22 prosenttia vuonna 1997 ja 20 prosenttia ky-
selyhetkellä parisuhteessa elävistä naisista. Viimeisen vuoden aikana vajaa kymmenen pro-
senttia parisuhteessa elävistä naisista oli joutunut puolisonsa tekemän fyysisen väkivallan 
kohteeksi molempina tutkimusvuosina. Runsas kymmenesosa parisuhteessa väkivaltaa koke-
neista naisista oli kärsinyt pitkään kestäneestä väkivallasta, joka oli alkanut vähintään seitse-
män vuotta sitten ja väkivaltaa oli ollut myös viimeisen vuoden aikana. Runsaalla kymmenes-
osalla väkivalta oli alkanut muutama vuosi sitten ja se oli ollut jatkuvaa. 31 prosenttia pa-
risuhteessaan väkivaltaa kokeneista naisista oli hakenut apua väkivaltaan vuonna 2005. Avun 
hakeminen oli hieman yleistynyt vuodesta 1997.  
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Taulukko 2. Vähintään kerran 15 vuotta täytettyään miehen tekemän eri tyyppisen  
  väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneet 18—74-vuotiaat naiset eri  
  tekijäryhmissä sekä alle 15-vuotiaana koettu väkivalta, 1997 ja 2005  
  (%, laskettu ryhmään kuuluvista1) 
 

1997 2005

Naiset yhteensä 100,0 100,0
(n = naisia otoksessa yhteensä) (4955) (4464)

Vähintään yhden väkivallan muodon tai uhkailun 
uhri  

40,0 43,5*

Parisuhteen ulkopuolinen väkivalta 
Yhteensä  24,4 29,1*
Uhkailu  11,1 14,4*
Fyysinen väkivalta 10,4 10,6  
Seksuaalinen väkivalta ja seksuaalisesti uhkaava 
käyttäytyminen  

16,7 21,2*

Väkivalta nykyisessä parisuhteessa 
Yhteensä  22,2 19,6*
Uhkailu 9,0 7,6
Fyysinen väkivalta  20,0 17,6
Seksuaalinen väkivalta  5,9 4,3*
(n =  parisuhteessa olevat) (3495) (3172)

Väkivalta entisessä parisuhteessa 
Yhteensä 49,9 49,0
Uhkailu 33,8 31,5
Fyysinen väkivalta 46,1 44,7
Seksuaalinen väkivalta  18,7 17,3
(n = entinen parisuhde) (1365) (1497)

Kokenut väkivaltaa alle 15-vuotiaana 
Yhteensä 29,0 34,1*
Väkivalta  20,7 23,2*
Seksuaalinen väkivalta ja uhkaava käyttäytyminen  15,6 20,0*

                                                 

1  Uhriksi joutumisprosentit on laskettu tekijäryhmittäin. Vuonna 2005 avio- tai avoliitossa oli kysely-
aineistosta arvioituna 1 259 000 naista (n = 3 172), entinen puoliso oli 666 000 naisella (n = 1 497). 
Yhteensä 18—74-vuotiaita naisia oli 1 844 000 (n = 4 464).  

Lähde: Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino (2006). Naisiin kohdistuva vä-
kivalta 2005. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225 ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toi-
miva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Publication series No. 51. Helsinki.  
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Lapsiin kohdistuva väkivalta  

YK:n 11.10.2006 julkaiseman maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan Suomessa väkivaltaa 
kohtaa noin 61 000 lasta. Luvut ovat Euroopan maiden korkeimpia. Tämä siitäkin huolimatta, 
että Suomi on yksi niistä 16 maasta, joissa lapsen ruumiillinen kuritus on kielletty lailla. Kyse 
on vaikeasti mitattavasta ja tuntemattomasta ongelmasta. Tästä kertoo sekin, että hallituksen 
hyvinvointiselonteossa vuonna 2002 arvioitiin jopa 200 000 lapsen kohtaavan väkivaltaa. 
Huolestuttavaa on myös, että Lastensuojelun Keskusliiton tutkimuksessa vuodelta 2006 yhä 
noin kolmannes vanhemmista hyväksyy ruumiillisen kurituksen kasvatuskeinona.   

Seksuaalinen hyväksikäyttö on yksi lapsiin kohdistuvan väkivallan muoto. Useimmissa tapa-
uksissa hyväksikäyttäjä on lapselle tuttu tai kuuluu perheeseen. Poliisin tietoon tulleiden lap-
sen seksuaalisen hyväksikäytön rikosten määrä on kasvanut melkein kaksinkertaiseksi viides-
sä vuodessa. Vuonna 2000 tapauksia oli 504 ja vuonna 2005 tapausten määrä oli 946.  

 

Työväkivalta 

Työtehtävissä kohdattu fyysinen väkivalta ja uhkailu on lisääntynyt Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen tekemien tutkimusten mukaan. Erityisesti naisten työtehtävissä kohtaama väki-
valta on lisääntynyt viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan noin viisi 
prosenttia työvoimasta joutuu vuosittain työpaikkaväkivallan tai sillä uhkailun kohteeksi. 
Työväkivallalle ominainen piirre on sen kasautuminen tiettyihin ammatteihin. Vuoden 2003 
uhritutkimuksessa naiset kokivat eniten väkivaltaa ja uhkailua terveyden- ja sairaanhoidon 
ammateissa. Terveydenhuollossa tehdyssä kyselyssä lähi- ja perushoitajista 83 prosenttia il-
moitti joutuneensa fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi potilaiden tai asiakkaiden tahol-
ta edeltäneen vuoden aikana. Työväkivallan kohteeksi joutuminen on lisääntynyt myös sosiaa-
li-, opetus- ja myyntityössä. Väkivallan riskiammatteja ovat myös vanginvartijat, poliisit ja 
vartijat sekä ravintola-alan ammateista hovimestarit ja tarjoilijat. Väkivaltaa poliisin työssä 
selvittäneessä tutkimuksessa 96 prosenttia tutkituista oli joutunut fyysisen väkivallan koh-
teeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yksityissektorin vartijoiden keskuudessa vastaava 
luku oli 55 prosenttia. Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2006 -tutkimuksessa 
5 prosenttia (naiset 7 %, miehet 4 %) oli joutunut työssä tai työmatkalla fyysisen väkivallan 
tai uhkailun kohteeksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Vuonna 2003 vastaava 
osuus oli 4 prosenttia. Palvelu-, myynti- ja hoitotyössä vastaava luku oli 15 prosenttia. Työssä 
kohdatun väkivallan aiheuttamia kuolemia sattuu vuosittain keskimäärin 1–2.   

Sekä Työterveyslaitoksen että Tilastokeskuksen tutkimukset useilta vuosilta ovat osoittaneet, 
että noin 5 prosenttia työssä käyvistä kokee olevansa henkisen väkivallan tai kiusaamisen 
kohteena työpaikallaan. Työ ja terveys Suomessa 2006 -tutkimuksessa 6 prosenttia naisista ja 
3 prosenttia miehistä oli haastatteluhetkellä itse henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena. 
Vuonna 2003 vastaava luku oli kaikkiaan 3 prosenttia, naisten osalta 4 prosenttia ja miesten 
osalta 2 prosenttia. Kiusaamista koetaan useammin kuntasektorin työpaikoilla kuin yksityisil-
lä tai valtion työpaikoilla.  
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3.2 Kustannukset 

Väkivallasta aiheutuvat kustannukset ovat huomattavat. Kustannuksia aiheutuu sekä yksilöil-
le, perheille, yhteisöille että yhteiskunnalle. Valtakunnallisen ”Väkivallan hinta” -raportin 
aineistona on vuonna 1997 tehty naisuhritutkimus. Arviot väkivallan kustannuksista perustu-
vat uhrien raportoimien toimenpiteiden, kontaktien ja väkivallan seurausten hinnoitteluun. 
Selvityksessä arvioidaan, että naisiin kohdistuvan väkivallan välittömät yhteiskunnalliset kus-
tannukset olivat vuositasolla 49,8 miljoonaa euroa. Tästä terveydenhuollon kustannusosuus 
oli 6,7 miljoonaa euroa, sosiaalitoimen osuus 14,8 miljoonaa euroa, oikeussektorin osuus 
26,7 miljoonaa euroa ja muut kustannukset 1,6 miljoonaa euroa. Laskelmissa ei ole otettu 
huomioon väkivallasta aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Näitä ovat muun muassa sairas-
lomista aiheutuneet työpanoksen menetykset, kuolemasta aiheutunut menetetyn elämän arvo, 
hyvinvointia heikentävä haitta ja vankilassa olosta aiheutuva työpanoksen menetys. Välillis-
ten kustannusten arvoksi edellä mainitut tutkijat arvioivat 60,1–111 miljoonaa euroa vuosita-
solla. 

Hämeenlinnassa tehtiin tutkimus väkivallan kustannuksista kunnan eri sektoreilla vuonna 
2001. Tehdyn kustannustutkimuksen perusteella arvioitiin, että naisiin kohdistuvasta väkival-
lasta aiheutui Hämeenlinnassa 103 000 euron kustannukset kuukaudessa, mikä tarkoittaa vuo-
sitasolla lähes 1,2 miljoonan euron kuluja. Kustannuksista yli puolet syntyi sosiaalisektorilla, 
kun taas oikeussektorin ja terveydenhoitosektorin osuus oli noin viidennes kaikista kuluista. 
Jos Hämeenlinnaa koskevat tulokset yleistettäisiin koko maan tasolla, välittömät kustannukset 
olisivat arviolta 91 miljoonaa euroa vuodessa.  
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4 Kansainvälisiä linjauksia väkivallan vähentämisessä 
Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen on pyritty myös kansainväli-
sessä yhteistyössä 1970-luvun lopusta lähtien yhteisten tavoitesopimusten avulla. Yhdistynei-
den kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus eli YK:n 
naissopimus vuodelta 1979 velvoittaa sopimusvaltioita takaamaan ihmisoikeudet myös naisil-
le sekä kieltää niin suoran kuin epäsuorankin naisiin kohdistuvan syrjinnän. YK:n naissopi-
muksen toteutumista valvova niin sanottu CEDAW (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women) -komitea kiinnitti vuonna 2001 Suomen osalta 
huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyteen ja maahanmuuttajanaisten huonoon ase-
maan Suomessa.  

Vuonna 1993 hyväksyttiin YK:n julistus naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Julis-
tuksella on sekä historiallinen että käytännöllinen merkitys, koska se selkeästi määrittelee ja 
tekee näkyväksi naisiin kohdistuvan väkivallan yhteiskunnallisena ongelmana. YK:n määri-
telmä vahvistaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuskysymys. YK:n julistuksen 
mukaan on naisiin kohdistuvan väkivallan perussyyksi hyväksytty vallan epätasa-arvo naisten 
ja miesten välillä. Väkivalta nähdään keinona ylläpitää tätä vallan epätasa-arvoa. YK:n julis-
tus vastuuttaa jäsenvaltioita naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisessa.  

Vuonna 1995 Pekingissä järjestetyn Naisten neljännen maailmankonferenssin loppuasiakir-
jassa konkretisoitiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyön tavoitteita. Loppuasiakirja 
velvoittaa hallituksia ryhtymään laaja-alaisiin toimiin väkivallan poistamiseksi ja uhrien aut-
tamiseksi. Vaatimukset koskevat muun muassa lainsäädännön seuraamista ja kehittämistä, 
koulutuksen kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä ja eri toimenpiteiden rahoittamista. Konk-
reettisina toimina on mainittu muun muassa perusterveydenhuollon henkilökunnan koulutta-
minen väkivallan uhrien tunnistamisessa ja hoitamisessa.  

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (19 artikla) velvoittaa, että sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin 
asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin 
suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta 
ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksi-
käytöltä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun 
laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa.  

Maailman terveysjärjestö WHO on myös antanut suosituksia väkivallan vastaiseen toimin-
taan. WHO:n antamien suositusten tavoitteena on käynnistää monia sektoreita ylittävä väki-
vallan vastainen toiminta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan väkivalta on maailman-
laajuisesti suurempi naisten terveysriski kuin syöpä, liikenneonnettomuudet tai malaria. WHO 
painottaa kansanterveydellistä näkökulmaa väkivaltaan sen luonteen ja seurausten vuoksi. 
Kansanterveydellinen lähestymistapa väkivaltaan ei korvaa rikosoikeudellista tai ihmisoikeu-
dellista lähestymistapaa väkivaltaan, päinvastoin se täydentää ja antaa lisää välineitä ja yhteis-
työmahdollisuuksia.  

Myös monet Euroopan unionin ja muiden eurooppalaisten yhteistyöorganisaatioiden sopi-
mukset edellyttävät jäsenvaltioilta konkreettisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäi-
semiseksi. EU:n jäsenvaltioiden väkivaltatyön kehittämistä pyritään tukemaan muun muassa 
rahoittamalla kansainvälistä yhteistyötä (Daphne-ohjelma, Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdis-
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tuvan väkivallan torjunta). Wienissä 1998 ja Jyväskylässä 1999 järjestettyjen EU-asiantuntija-
konferenssien pohjalta on annettu jäsenmaille väkivaltatyötä koskevat suositukset, jotka kos-
kevat muun muassa perheväkivaltaan liittyviä oikeudenkäyntejä, turvakotipalvelujen järjes-
tämistä, väkivaltaa käyttäneiden miesten hoito-ohjelmia sekä aiheeseen liittyvää tutkimusta. 

Euroopan neuvoston vuonna 2002 hyväksymässä suosituksessa (Council of Europe 2002) to-
detaan, että naisten suojeleminen kaikenlaiselta väkivallalta on jäsenvaltioiden velvollisuus, 
jota ei voida kiertää vetoamalla kulttuuriin, uskontoon tai perinteisiin. Suosituksen mukaan 
valtioiden tulisi muun muassa kehittää toimenpiteitä, joiden avulla taataan uhrien turvallisuus 
ja voimaantuminen (empowerment) tukipalvelujen avulla. Niiden tulisi kehittää lainsäädän-
töä, lisätä lasten ja nuorten väkivaltaan liittyvää tietoisuutta ja koulutusta sekä taata ammatti-
laisille erikoiskoulutus väkivaltaongelmien kohtaamisessa. Ennalta ehkäisevän työn tulisi olla 
laaja-alaista. 

Euroopan neuvosto on myös selvittänyt, mihin toimiin jäsenmaat ovat ryhtyneet (julkaisu 
Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States, 
2006). Euroopan neuvoston 3. huippukokouksessa vuonna 2005 päätettiin toteuttaa vuonna 
2007 kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastustamiseksi.  

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari on Suomea koskevassa arviointiraportissaan 
vuonna 2006 kiinnittänyt huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytoimenpiteisiin. 
Arvioinnissa todetaan, että Suomessa meneillään olevat väkivaltaohjelmat eivät ole riittävän 
kohdennettuja. Arvioinnissa muun muassa kyseenalaistetaan se, kiinnittävätkö ohjelmat tar-
peeksi huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja onko niille varattu riittävä rahoitus.  

Euroopan neuvoston jokapäiväisen väkivallan ehkäisemiseen tähtäävä kolmevuotinen projekti 
antoi vuonna 2004 suositukset väkivallan vähentämiseksi. 

ILO ja WHO ovat yhdessä terveydenhuollon järjestöjen kanssa laatineet työpaikkaväkivaltaa 
koskevat suositukset terveyssektorille vuonna 2002. Suosituksissa esitetään toimenpiteitä työ-
paikkaväkivallan tunnistamiseen, puuttumiseen ja ehkäisyyn.   
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5 Valtionhallinnon toimet väkivallan vähentämiseksi 

5.1 Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen Suomessa 

Suomessa perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat kysymykset ovat olleet 
ajankohtaisia vasta viime vuosikymmeninä. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettaessa 
vuonna 1990 jaoston pohtimaan perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa olivat nämä 
asiat tabuja suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 1991 valmistuneessa mietinnössään jaosto 
esitti noin kuusikymmentä toimenpide-ehdotusta, muun muassa lähestymiskiellon säätämistä. 
Jaosto toimi aktiivisesti myös väkivaltaa käsittelevän rikoslainsäädännön uudistamiseksi. Ja-
oston aloitteesta ja tuella luotiin valtakunnallisia palveluita kuten Rikosuhripäivystys, Rais-
kauskriisikeskus Tukinainen ja Lyömätön Linja väkivallasta irti haluaville miehille. Jaoston 
jäsenten aktiivisuuden tuloksena käynnistyi monilla paikkakunnilla kyseessä olevaa asiaa 
koskevia kehittämishankkeita ja projekteja. Käsityksen väkivallan yleisyydestä antoi muun 
muassa vuonna 1994 järjestetty kirjoituskilpailu, johon lähetettiin lähes neljäsataa selviyty-
mistarinaa. Jaoston aloitteesta tehtiin myös laaja valtakunnallinen tilastotutkimus naisiin koh-
distuvasta väkivallasta, jonka tulokset tunnetaan Usko, toivo, hakkaus -nimisestä raportista.  

Vuonna 1996 hallituksen iltakoulussa käsiteltiin tasa-arvoasiain neuvottelukunnan esitys toi-
mintaohjelmasta vuodelle 1997 naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien ja 
tekijöiden hoitamiseksi. Esitettiin, että ohjelman koordinaatiovastuu olisi sosiaali- ja terveys-
ministeriöllä ja aluetasolla lääninhallituksilla. Muut keskeiset esitykset olivat: 

• sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen perustettava väkivaltainstituutti 
• ammattiauttajien koulutus järjestettävä 
• väkivaltatilastointia tulee kehittää, muun muassa uhritutkimus 

 

Suomen hallituksen päättäessä kesällä 1996 Pekingin toimintaohjelman (YK:n neljäs maail-
mankonferenssi naisten aseman edistämiseksi) toteuttamisesta se samalla hyväksyi jaoston 
laatimat suuntaviivat valtakunnallisen väkivaltaohjelman laatimiseksi. Tältä pohjalta hallituk-
sen vuonna 1997 hyväksymään tasa-arvo-ohjelmaan sisällytettiin myös valtakunnallinen vii-
sivuotinen väkivallan ehkäisyprojekti. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Stake-
sissa toteutettiin Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke (1998–2002). 
Hankkeen päätyttyä vuonna 2002 työn jatkuvuutta ei turvattu eikä pysyvää koordinoivaa ta-
hoa nimetty. 

 

5.2 Väkivallan vähentäminen hallitusohjelmassa vuosina 2003 – 2007  

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa (2003–2007) on sitouduttu tehostamaan vä-
kivaltaan puuttumista. Väkivalta on nostettu esille hallitusohjelmassa kansallista turvallisuutta 
heikentävänä ilmiönä ja sukupuolten välisenä tasa-arvokysymyksenä. Koko hallituskaudella 
2003–2007 on sitouduttu varaamaan resursseja parisuhde- ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
sekä prostituution ehkäisyyn, sekä lisäämään voimavaroja väkivallan uhrien ja prostituoitujen 
tukipalveluihin (Hallitusohjelman kohdassa 3.6). Väkivallan vähentämiseksi hallitusohjelmas-
sa sanotaan, että laaditaan väkivallan kaikki keskeiset osa-alueet kattava kansallinen väkival-
lan vähentämisohjelma. Hallitusohjelmassa mainitaan erikseen, että on tehostettava keinoja 
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puuttua perheväkivaltaan. Kansalaisten turvallisuutta lisätään laatimalla kattava, sektorirajat 
ylittävä sisäisen turvallisuuden ohjelma, missä erityisesti huomioidaan huumausaine-, väki-
valta- ja uusintarikollisuuden vähentäminen (hallitusohjelman kohdassa 14.1.).  

 
 

5.3 Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet väkivallan vähentämiseksi 

Hallitusohjelman mukaisesti on laadittu eri ohjelmia väkivallan vähentämiseksi. Suomessa ei 
tehty ministeriöiden yhteistä perheväkivallan vähentämisen toimintaohjelmaa vaan laadittiin 
laajempia väkivallan vähentämisen tai turvallisuuden ohjelmia, joihin sisällytettiin naisiin 
kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Käytännössä se tarkoittaa, että eri ministeriöissä on eri 
ohjelmia perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi, vaikkakin tavoit-
teet ovat yhdenmukaisia.   

Valtioneuvosto hyväksyi 23.9.2004 periaatepäätöksenään sisäisen turvallisuuden ohjelman 
Arjen turvaa (Sisäasiainministeriö 49/2004). Laaja poikkihallinnollinen ohjelma keskittyy 
hallitusohjelman mukaisesti kansalaisten turvallisuuden lisäämiseen ottaen erityisesti huomi-
oon hallitusohjelmassa erikseen mainitut rikoslajit kuten huumausaine-, väkivalta- ja uusinta-
rikollisuus. Ohjelman yhtenä pyrkimyksenä on toteuttaa hallituksen linjausta kehittää ja yllä-
pitää julkisia palveluja lisäämällä poikkihallinnollista yhteistyötä laajojen ja monimutkaisten 
kokonaisuuksien tehokkaammaksi hallinnoimiseksi. Ohjelman koordinoinnista vastaa sisäasi-
ainministeriö.  

Sisäisen turvallisuuden ohjelman osana rikoksentorjuntaneuvosto valmisteli luonnoksen kan-
salliseksi väkivallan vähentämisohjelmaksi. Tehtävää varten neuvosto kokosi kuuden työ-
ryhmän asiantuntijaorganisaation. Luonnos ohjelmaksi luovutettiin oikeusministerille helmi-
kuussa 2005 (Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. Oikeusministeriö. Julkaisu 
2005:2). Ohjelmaluonnoksen valmisteluperiaatteisiin kuului muun muassa, että ohjelman tuli 
kattaa kaikki keskeiset väkivaltaongelmat ja erityishuomion tuli olla seurauksiltaan vakavim-
massa väkivallassa. Ohjelma sisältää toimenpide-ehdotuksia naisiin kohdistuvan väkivallan 
sekä työväkivallan vähentämiseksi.   

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistui hallitusohjelmaan perustuva toimintaohjelma lä-
hisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi (2004–2007). Toimintaohjelman tavoitteena on 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen. Toimintaohjelman toi-
meenpano on meneillään ja siitä vastaavat lääninhallitukset. Sosiaali- ja terveysministeriöön 
on resursoitu yksi henkilö koordinoimaan toimintaohjelmaa. Myös hallituksen tasa-arvo-
ohjelmassa (2004–2007) kiinnitetään huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen. 
Asia sisältyy myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan vuosiksi 
2004–2007.  

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on laatinut oman toimintaohjelman väkivallan estä-
misessä ja vähentämisessä (raportti 10/2005). Raportin suositukset painottuvat erityisesti 
poliisin perustoiminnan laadun kehittämiseen väkivaltatyössä.  

Kaikissa ohjelmissa korostuu lähisuhde- ja perheväkivaltaa käsittelevien ohjelmien koor-
dinointi ja päällekkäisyyden välttäminen. Aikataulullisesti ohjelmien toimeenpano on eri vai-
heessa. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman toimeenpano on ollut käyn-
nissä syksystä 2004. Kansallinen väkivallan vähentämisohjelma on valmistunut vuoden 2004 
lopulla. Laajan lausuntokierroksen jälkeen ohjelmaa on muokattu ja siihen on kirjattu toimen-
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pide-ehdotukset ja vastuutahot. Toimenpide-ehdotuksia on yhteensä 65 ja niistä 29 toimenpi-
dettä on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Rikoksentorjuntaneuvosto on resur-
soinut toimintaohjelman koordinointia varten yhden henkilön keväästä 2006 alkaen. Ohjelma 
on voimassa vuoden 2008 loppuun.   

Helmikuussa 2006 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä teki päätöksen väkivaltaohjelmien 
valtakunnallisesta koordinoinnista ja yhteensovittamisesta. Rikoksentorjuntaneuvosto sai teh-
täväksi asettaa väkivaltajaoston edistämään väkivallan vähentämistyötä ja ministeriöiden 
välistä yhteistyötä.  

Vaikka poikkihallinnollisten ohjelmien koordinointiin on nimetty vastuuministeriö, vastaavat 
toimenpiteiden toimeenpanosta ohjelmissa osoitetut vastuuministeriöt. Tämä tarkoittaa, että 
esimerkiksi lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet on suurelta osin 
osoitettu sosiaali- ja terveysministeriölle. Ehkäisytyön toimeenpano vaatii selkeitä rakenteita 
ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Tällä hetkellä työ toimii ainoastaan määräaikaisten ohjelmi-
en ja hankkeiden varassa. Pysyvyyttä ja jatkuvuutta ei ole turvattu. 
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6 Pohjoismaiset mallit lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn 
koordinoinnissa 

Ruotsin kansallinen koordinaatiokeskus 

Ruotsissa on perustettu 1.10.2006 alkaen kansallinen koordinaatiokeskus miesten tekemän 
naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot 
kvinnor, NKC. Keskuksen toiminta on Rikskvinnocentrumin toiminnan uudelleen järjestelyä. 
Rikskvinnocenter, joka toimii Akateemisen sairaalan ja Upsalan yliopiston yhteydessä, on pe-
rustettu 1994 ja on toiminut kansallisena sosiaali- ja terveysalan osaamiskeskuksena naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä. Uuden kansallisen keskuksen tehtävänä on huomioida 
naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä laajemmin kuin vain sosiaali- ja terveydenhuollon 
näkökulmasta. Keskuksella on neljä päätehtävää: koulutus, tutkimus, yhteistyö ja tiedotus. 
Keskuksen toimintaan kuuluu kliinistä työtä väkivaltaa kokeneiden naisten kanssa, koulutusta 
sekä tiedon ja tutkimustulosten keräämistä ja levittämistä. Toiminta rahoitetaan valtion budje-
tista.  

Elokuussa 2006 valmistui selvitys (Mäns våldsutövande – barns upplevelser. En kartläggning 
av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Maria Eriksson, Näringsdepartementet), 
jonka tehtävänä oli selvittää osaamisen koordinoimista ja kehittämistä lähisuhteessa väkival-
taa tekevien miesten sekä väkivaltaa todistavien lasten auttamiseksi. Selvityksen tehtävänä oli 
myös ehdottaa, miten miesten ja lasten kanssa tehtävää työtä pitäisi koordinoida naisiin koh-
distuvan väkivallan ehkäisytyön kanssa. Tässä selvityksessä ehdotetaan, että koordinaatio- ja 
kehittämistehtävää hoitaisi NKC. Selvityksessä ehdotetaan myös mallia paikallisen työn tu-
kemiseksi. Alueellisesta kehittämistyöstä vastaisivat lääninhallitusten yhdyshenkilöt ja he 
myös kokoaisivat alueellisen yhteistyöryhmän ja olisivat yhteydessä NKC:hen. Alueellisen 
yhteistyöryhmän tehtävänä olisi laatia suunnitelma hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaih-
dosta sekä täydennyskoulutuksesta huomioiden paikalliset tarpeet. Yhteistyöryhmä koostuisi 
paikallisista toimijoista ja järjestöjen edustajista.  

 

Norjan valtakunnallinen koordinaatiokeskus 

Lähtökohtana työn kehittämiselle oli hallituksen yhteinen tahto tehostaa toimia perheväkival-
lan ehkäisemiseksi. Vuonna 2003 eri ministeriöistä koostuva työryhmä sai tehtäväksi laatia 
kansallisen toimintaohjelman lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan ehkäisemiseksi vuosille 
2004–2007. Toimintaohjelman toimeenpanoa varten oli tarvetta koordinoida eri osaamiskes-
kuksissa tehtävää lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tai traumaan liittyvää työtä. Näiden eri yksi-
köiden toiminta, joiden yhteinen nimittäjä oli trauman kokemus, yhdistettiin yhden katon alle. 
Kansallinen väkivallan ja trauman osaamiskeskus Nasjonalt kunskapssenter om vold og trau-
matisk stress, NKVTS perustettiin 1.1.2004. Keskuksen tehtävänä on vahvistaa tietoa ja 
osaamista väkivallasta ja traumaattisesta stressistä. NKVTS toimii osakeyhtiönä Oslon yli-
opiston yhteydessä, ja viisi ministeriötä yhdessä rahoittavat sen toimintaa. Keskuksen budjetti 
oli viime vuonna 23,4 milj. norjan kruunua (n. 2,9 milj. €). Keskuksessa työskenteli 45 työn-
tekijää (koko- tai osa-aikaista) vuonna 2005. Keskus muodostuu viidestä toimialasta: 

1. lapset ja nuoret 
2. maahanmuuttajien terveys ja pakolaiset 
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3. katastrofin ja stressin hallinta   
4. väkivalta, perheväkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö 
5. hallinto ja asiantuntija-apu 

 

Keskuksen keskeiset tehtävät ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutus ja osaamisen kehittä-
minen, ohjaus ja asiantuntija-avun tarjoaminen sekä tiedotus ja yhteistyö. Keskus ei tee klii-
nistä työtä, mutta toiminta on kytketty käytännön asiakastyöhön. 

Viiden ministeriön edustajista koostuva seurantaryhmä tapaa kaksi kertaa vuodessa NKVTS:n 
johtokunnan, ja silloin arvioidaan keskuksen toimintaa ja laaditaan suuntaviivoja työlle. Pai-
kallisen työn tukemiseen valtio myönsi vuonna 2005 15 milj. norjan kruunua (n. 1,8 milj. €) 
viiden alueellisen osaamiskeskuksen perustamiseen. Alueellisten keskusten tehtävänä on vah-
vistaa ja tukea paikallista osaamista väkivallan ja trauman alueella. Keskusten tehtävänä on 
myös saada aikaan kokonaisvaltainen toimiva palveluketju, edesauttaa yhteistyötä eri toimi-
joiden kesken sekä ohjata ja välittää tietoa.  
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7 Virastojen ja laitosten rooli alueellisen ja paikallisen väkivallan 
vähentämistyön tukemisessa 

Työryhmä on kuullut toimeksiannossa lueteltuja virastoja ja laitoksia sekä keskeisiä tällä alal-
la toimivia järjestöjä. Suurin osa kuultavista tahoista piti tärkeänä valtakunnallista koordinoin-
tia, vaikuttamista, linjauksia ja työmuotojen kehittämistä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäi-
semiseksi. Alueellisen ja paikallisen väkivallan vähentämistyön tukemisen tarve nousi keskei-
sesti esille erityisesti läänien edustajien ja paikallisen tason toimijoiden näkökulmasta. Yh-
teenvetona voi todeta, että lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi tehdään asioita, mut-
ta kokonaissuunnittelu ja seuranta sekä itse substanssin kehittäminen on projektin jälkeen vaa-
rassa jäädä sikseen, ellei sitä vastuuteta yhdelle toimivaltaiselle yksikölle. 

Kuultavat tahot saivat tehtäväkseen vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä väkivallan ehkäisytyön toimintaa ja tutkimusta teillä on ollut käynnissä vuosina 
2004–2006? Miten tämä toiminta tukee alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisytyötä? 

2. Onko teillä suunnitteilla toimintaa, joka tukisi alueellista ja paikallista väkivallan ehkäi-
sytyötä? 

3. Miten näette oman roolinne alueellisen ja paikallisen väkivallan ehkäisytyön tukemises-
sa? 

4. Onko teidän mielestänne tarvetta valtakunnallisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön 
liittyvää osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 

5. Onko teidän mielestänne tarvetta alueellisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön liittyvää 
osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida?2 

 

 

Kansanterveyslaitos (KTL) 

KTL on tehtävänsä mukaisesti kiinnostunut koko väestön terveyteen liittyvästä väkivallan ja 
väkivallan riskitekijöitä koskevasta tutkimuksesta käytettävissä olevien voimavarojen puit-
teissa. Kansanterveyslaitoksen Koti ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön työ painottuu 
tapaturmiin, mutta useimmat seurannassa käytetyt aineistot sisältävät tietoa myös väkivallas-
ta. Hoitoilmoitusrekisteristä ja kuolemansyyrekisteristä seurataan kuolemaan tai sairaalahoi-
toon johtaneita henkilövahinkoja, joita käyttämällä aineistosta saadaan tieto väkivallan seura-
uksena hoidetuista henkilöistä. Kansallinen uhri -tutkimus, tapaturmia ja väkivaltaa koskeva 
väestöhaastattelu, toteutetaan vuonna 2006 ja mahdollisuuksien mukaan kolmen vuoden vä-
lein toistettuna Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa yhdessä koordinoituna. Nuorten 
mielenterveysyksikössä on tutkittu sekä nuorten depressiotutkimuksessa että koululaisaineis-
tossa yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen kanssa nuorten väkivaltaista 
käyttäytymistä, mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä.  

Alueellisessa koordinaatiossa olisi mietittävä yleisemminkin terveyden edistämisen ja kansan-
terveystyön alueellista vastuuta.   

                                                 
2 Vastausyhteenveto liite 1 ja vastaukset liite 2 
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Työterveyslaitos (TTL) 

TTL:ssä on viime vuosina tehty useita työväkivaltaan liittyviä tutkimuksia. Työssä kohdatta-
van väkivallan osalta on tutkittu sekä fyysistä väkivaltaa, jossa väkivallan kohdistaja tai uh-
kailija on työn kohteena oleva tai ulkopuolinen henkilö, että työyhteisöjen sisäistä väkivaltaa, 
joka ilmenee pääasiassa henkisenä väkivaltana, kiusaamisena ja epäasiallisena kohteluna. 
Tutkimusten yhteydessä ja erikseen on tehty monenlaista väkivallan vähentämiseen ja ehkäi-
syyn liittyvää kehittämistyötä yhteistyössä työpaikkojen ja organisaatioiden kanssa. Työter-
veyslaitos tarjoaa myös monenlaista tutkimukseen pohjautuvaa työväkivaltaa käsittelevää 
koulutusta.  

 
 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) 

Stakesissa on käynnissä tutkimusta ja kehittämishankkeita, joista osa liittyy väkivallan vähen-
tämiseen välittömästi (Lähisuhdeväkivalta sovittelussa -tutkimus 2004; Tuomittu maahan-
muuttaja -tutkimus 2006) ja osa välillisesti. Vuonna 2002 kansallisen naisiin kohdistuvan vä-
kivallan ehkäisyhankkeen päättymisen jälkeen Stakesilla ei juurikaan ole ollut roolia lähisuh-
de- ja perheväkivallan ehkäisyn alueellisen ja paikallisen työn tukemisessa.  

 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (OPTL) 

Tutkimuslaitoksen kriminologisen yksikön toimintaan kuuluu väkivaltaan kohdistuva jatkuva 
seuranta ja tutkimus. Yksikkö ylläpitää esimerkiksi henkirikollisuuden seurantajärjestelmää, 
joka antaa kuvan kuolemaan johtavasta väkivallasta. OPTL tuottaa ja levittää laaja-alaista tie-
teellistä tutkimus- ja seurantatietoa väkivallasta kaikissa muodoissaan. Yksikön tutkimustu-
loksia ja väkivaltaa koskevaa seurantatietoa pyritään levittämään laajasti julkaisujen ja tiedo-
tusvälineiden kautta. Yksiköllä ei ole resursseja toimia alueellisen ja paikallisen väkivallan 
ehkäisytyössä varsinaisena koulutuksen ja/tai neuvontatuen järjestäjänä. 

 

Poliisiammattikorkeakoulu 

Tutkimusyksikkö tekee aktiivisesti väkivallan ehkäisytyöhön liittyvää tutkimusta. Tutkimus-
yksikön tehtävänä on tiedon tuottaminen ja levittäminen väkivallan esiintymisestä ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Koulutusyksikkö vastaa siitä, että poliisipäällystö saa koulutuksensa 
yhteydessä riittävän ymmärryksen väkivaltarikollisuudesta ja sen torjunnan tarpeesta. Koulu-
tusyksikön tehtävänä on paikallisen poliisijohdon kouluttaminen siten, että se osaa tunnistaa 
väkivallan paikalliset erityispiirteet.   

 

Lääninhallitukset 

Lääninhallitukset ovat vastanneet alueellisesta toimeenpanosta sosiaali- ja terveysministeriön 
toteuttamassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelmassa vuodesta 2004. 
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Lääninhallitukset ovat myös alueellisesti koonneet keskeiset väkivallan ehkäisyn toimijoiden 
edustajat maa- tai seutukunnittain sekä koordinoineet väkivallan ehkäisyn yhteistyötä läänin-
hallituksen tasolla muiden hallintosektoreiden kanssa sosiaali- ja terveystoimen lisäksi. Tätä 
työtä varten lääninhallitukset ovat saaneet hankerahoitusta noin 230 000 € vuositasolla. Hank-
keen ajaksi lääninhallitukset ovat palkanneet tätä työtä varten hankekoordinaattorin joko ko-
kopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Hanke päättyy vuoden 2007 lopulla. Hanke on hyvin käynnis-
sä, ja monessa kunnassa ja seutukunnassa on tehty suunnitelmia siitä, miten lähisuhde- ja per-
heväkivallan ehkäisytyö järjestetään paikallisesti. Hankkeen avulla on pystytty turvaamaan ja 
vakiinnuttamaan paikallista työtä.  
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8 Työryhmän ehdotukset 
Työryhmän ehdotukset keskittyvät pääasiassa lähisuhde- ja perheväkivaltaan. Erikseen työ-
ryhmä ehdottaa työväkivallan tutkimuksen, koulutuksen ja tiedonvälityksen koordinoimista 
Työterveyslaitoksen tehtäväksi, jonne se luontevasti kuuluu. 

Työryhmän käsityksen mukaan lähisuhde- ja perheväkivallan tehokkaaseen ehkäisyyn tarvi-
taan pysyvä valtakunnallinen toiminnallinen yksikkö. Lisäksi alueellisen ja paikallisen työn 
tukemiseen tarvitaan pysyvät rakenteet ja koordinoitu yhteistyö kaikilla tasoilla. Nykyisen 
hajanaisen järjestelmän ja määräaikaisten hankkeiden tilalle tarvitaan sellainen organisatori-
nen ratkaisumalli, jossa otetaan kokonaisvastuu alan kehittämisestä ja koordinoidaan toimin-
taa. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja vakiintuneita rakenteita sekä valtakunnan että alueellisella 
tasolla. Tulosten saavuttaminen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä edellyttää, että 
ongelman vakavuus ja laajuus tunnustetaan ja että ehkäisytyölle varataan riittävät voimavarat 
niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla.  

• Väkivalta loukkaa ihmisen perusoikeuksia eikä sitä tule hyväksyä missään muodossa. Ky-
se on vakavasta ja laajasta ongelmasta, jolla on pitkäaikaisvaikutuksia ihmisen terveydel-
le, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Koetulla ja nähdyllä väkivallalla on traumatisoiva 
vaikutus ja sillä on taipumusta siirtyä sukupolvelta toiselle. On vaikutettava sekä asentei-
siin että käyttäytymiseen, ja väkivaltaan on puututtava mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa.   

• Väkivalta aiheuttaa yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia kustan-
nuksia. Väkivallan ehkäiseminen on kansantaloudellisesti kannattavaa. Vähentämällä lä-
hisuhde- ja perheväkivaltaa 10 prosentilla jäisi noin 9 miljoonan euron säästö.  

• Suomea velvoittaa ja sitoo kansainväliset sopimukset ja suositukset lähisuhde- ja perhevä-
kivallan vähentämiseen ja ehkäisemiseen.  

• Julkisen vallan on otettava päävastuu lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön toimeen-
panosta ja resursoinnista. Vastuuta ei voi jättää ainoastaan järjestöjen ja vapaaehtoistoi-
minnan tai yksittäisten projektien varaan.   

• Väkivallan uhreille, väkivallalle altistuneille lapsille ja väkivallan tekijöille on varmistet-
tava palveluiden saatavuus sekä asianmukainen apu ja tuki. Palveluiden tuottajilla ja autta-
jilla on oltava erityistä tietoa ja taitoa väkivaltatyöstä. Tehokas tuki edellyttää moniamma-
tillista otetta ja palveluketjun saumattomuutta.   

 
 

 
Vastuuyksikön perustaminen  

Vastuuyksikön tehtävät ja toiminta 

Perustetaan pysyvä kansallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn vastuuyksikkö. 
Yksikön päätavoitteena olisi koordinoida lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä ja vah-
vistaa siihen liittyvää tietoa ja osaamista sekä vastata alan parhaan asiantuntemuksen ylläpi-
dosta.  

Keskeisiä tehtäviä olisivat kehittämis- ja tutkimustoiminta, koulutus ja asiantuntija-apu, yh-
teistyön koordinointi ja verkostoitumisen kehittäminen, kansainvälinen yhteistyö ja alan seu-
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ranta sekä viestintä ja julkaisutoiminta. Tehtävänä olisi myös tehdä tarvittaessa ehdotuksia 
lainsäädännön kehittämiseksi.    

Vastuuyksikkö toimisi tiiviissä yhteistyössä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen kanssa sekä osallistuisi keskeisiin hankkeisiin asiantuntijaroolissa, mutta ei harjoit-
taisi laajamittaista tutkimustyötä. Vastuuyksikkö myös keräisi ja levittäisi tutkimustietoa, nos-
taisi esille uusia tutkimusalueita sekä kehittäisi ja tuottaisi yhteistyössä muiden laitosten kans-
sa lähisuhde- ja perheväkivallan koulutukseen liittyvää materiaalia. Yhteistyön ja verkostojen 
rakentaminen olisivat myös ensisijaisen tärkeitä vastuuyksikön tehtäviä. Verkostoja tulisi ra-
kentaa ja yhteistyötä luoda sekä valtakunta-, alue-, seutukunta- että paikallistason välillä niin 
viranomaisten kuin järjestöjenkin kesken. (Liite 3.) Vastuuyksikön tulisi toimia myös alan 
neuvonta- ja tukipisteenä. Vastuuyksikön tulisi toimia kansallisena kontaktina kansainvälisis-
sä yhteyksissä sekä tarjota asiantuntija-apua kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden seu-
rannassa ja raportoinnissa. Viestinnän ja julkaisutoiminnan avulla pyrittäisiin vaikuttamaan 
kansalaisten tietoisuuden lisäämiseen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä ja tuke-
maan kansalaisvastuun kehittymistä erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin koh-
distuvassa väkivallassa.  

 

Vastuuyksikön sijoittuminen 

Realistisin ja toimivin malli olisi perustaa vastuuyksikkö jonkun nykyisin toimivan organisaa-
tion yhteyteen. Nykyisillä resursseilla laitokset eivät kuitenkaan kykene ylläpitämään vastuu-
yksikön toimintaa, vaan siihen tarvitaan lisäresursseja.    

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn vastuuyksikkö ehdotetaan sijoitettavaksi sosiaali- ja 
terveysministeriön sektoritutkimuslaitoksista joko Stakesin tai Kansanterveyslaitoksen yhtey-
teen.  

Stakesiin sijoittuminen olisi perusteltua sen vuoksi, että Stakes on sosiaali- ja terveysalan asi-
antuntijaorganisaatio, jonka ydintoimintoja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kos-
keva tutkimus, kehittäminen ja tilastotuotanto. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ja vä-
hentämisen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat keskeisessä asemassa. 
Kansanterveyslaitos olisi perusteltua sen vuoksi, että toiminnalla on yhtymäkohtia koti- ja va-
paa-ajan tapaturmien torjuntatyön yksikköön ja Kansanterveyslaitoksen tehtäviin kuuluu koko 
väestön terveyteen liittyvien riskitekijöiden tutkimus. Väkivaltailmiö on tunnistettava kansan-
terveyden näkökulmasta.  

 
 

Vastuuyksikön voimavarat 

Vastuuyksikön toiminta edellyttää asiantuntijoilta eri tieteenalojen osaamista ja lähisuhde- ja 
perheväkivallan eri osa-alueiden tuntemusta. Työryhmä esittää vastuuyksikköön palkattavaksi 
riittävän määrän henkilöstöä sekä osa-aikaisia asiantuntijoita ja tutkijoita yhteistyössä järjestö-
jen ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä sopimista teh-
tävien jakamisesta ja painottumisesta muiden alan toimijoiden kesken. 

Vastuuyksikölle olisi välttämätöntä saada pysyvä rahoituspohja.Vastuuyksikön toiminta tulisi 
rahoittaa ensisijaisesti valtion talousarviosta.  
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Alueellisen ja paikallisen työn tukeminen 

Alueellisen ja paikallisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön tukeminen edellyttää 
koordinoitua yhteistyötä ja selkeitä vastuutahoja. (Liite 3.) 

Alueellisella tasolla lääninhallituksen tehtävää vakiinnutetaan alueellisen lähisuhde- ja perhe-
väkivallan ehkäisytyön koordinoijana sekä paikallisen työn tukijana voimavaroja kohdenta-
malla. Meneillään olevasta valtakunnallisesta lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyhankkees-
ta on saatu hyviä kokemuksia lääninhallitusten vahvasta alueellisesta koordinaatiovastuusta. 
Hankkeen avulla läänien koordinaatiovastuuta on resursoitu, mikä on myös tuottanut tuloksia 
paikallisen työn tukemiseksi.   

Tehtävän hoitaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen li-
säksi myös poliisi-, pelastus- ja sivistystoimen kesken. Tarvittaessa resursointia lähisuhde- ja 
perheväkivallan ehkäisytyössä tulisi vahvistaa voimavaroja uudelleen kohdentamalla. Poikki-
hallinnollisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia yllä mainitun hankkeen aikana. Lä-
hisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö on määrätietoisesti kytketty kuntien turvallisuussuun-
nitteluprosessiin sekä läänin tasolla että myös paikallisesti. Yhteistyön koordinointi on var-
mistettava myös muiden aluetason toimijoiden kesken kuten sosiaalialan osaamiskeskukset, 
yliopistot ja ammatillista koulutusta järjestävät organisaatiot sekä sairaanhoitopiirit ja maa-
kuntaliitot.   

Seudullisen ja paikallisen tason lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä voidaan tukea ja 
vahvistaa kehittämällä seudullisia lähisuhde- ja perheväkivallan kehittämisyksiköitä. Kehit-
tämisyksiköt olisivat alansa osaavia asiakaspalveluyksiköitä, jotka toimisivat tiiviissä alueelli-
sessa yhteistyössä alueen kuntien, alan järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Yhteistyö ter-
veydenhuollon toimijoihin on turvattava. Vastaavia sosiaalialan kehittämisyksiköitä on jo pe-
rustettu muutamille aloille esimerkiksi lastensuojelun, vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuk-
sen alueelle palveluketjun varmistamiseksi eri toimijoiden kesken ja poikkihallinnollisen toi-
mintaohjelman laatimiseksi kunta-/seutukuntatasolla.  

 

Työväkivallan tutkimuksen, koulutuksen ja osaamisen koordinointi 

Työssä tapahtuviin väkivaltatilanteisiin voidaan varautua ja niitä voidaan vähentää järjestel-
mällisellä suunnittelulla. Huomioon otettavia ovat työympäristön ja työtilojen suunnittelu, 
työjärjestelyt sekä käytännön toimintatavat ja ohjeet. Aggressiivisen ja uhkaavan henkilön 
(ryöstäjän, asiakkaan, potilaan jne.) kohtaamiseen voidaan valmentaa koulutuksen avulla. Oi-
keanlainen toiminta uhkaavassa tilanteessa voi estää uhkailun eskaloitumisen fyysiseksi hyök-
käykseksi. Työterveyshuollon henkilöstön kyky tunnistaa työpaikkaväkivalta on tärkeää.  

Työsuojelupiirit valvovat työoloja ja niiden riskejä. Työsuojelun piirihallinnon toiminnassa on 
viime vuosina keskitytty kolmelle painoalueelle: henkinen hyvinvointi työssä, tuki- ja liikun-
taelinsairauksien ehkäisy sekä työtapaturmien torjunta. Henkisen hyvinvoinnin painoaluee-
seen kuuluvat muun muassa asiakasväkivallan hallinta ja häirinnän ja epäasiallisen kohtelun 
toimintakäytäntöjen hallinta. Valvonnan lisäksi työsuojelupiirien tehtävänä on neuvonta ja 
ohjaus työpaikkojen turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi. 
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Työssä kohdattavan väkivallan tutkimusta tehdään tällä hetkellä muun muassa Työterveyslai-
toksella ja Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Jonkin verran tutkimusta on myös muissa 
tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Erityyppisen työväkivallan sekä työväkivallan vähen-
tämiseen ja ennalta ehkäisemiseen liittyvä koulutus- ja neuvontatyö on hajallaan.  

Työterveyslaitos kouluttaa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita työyhteisön sisäistä väkivaltaa, 
kiusaamista, häirintää ja epäasiallista kohtelua koskevissa kysymyksissä. Jonkin verran koulu-
tusta järjestetään myös fyysisen väkivallan hallintaan. Työelämän riskien hallintaan koulutus-
ta järjestää myös muun muassa Työturvallisuuskeskus.  

Työryhmä ehdottaa, että Työterveyslaitoksen tehtävää työväkivaltaa koskevan tutkimuksen, 
osaamisen, koulutuksen ja tiedotuksen koordinoinnissa vahvistetaan. Työryhmä pitää tärkeä-
nä, että tarvittavia voimavaroja suunnataan työväkivallan ehkäisemiseksi. Keskeisiä tehtäviä 
ovat työssä tapahtuvan väkivallan tutkimus- ja kehittämistyö ja sen koordinointi muiden tut-
kimuslaitosten kanssa, koulutus ja asiantuntija-apu, yhteistyön koordinointi ja verkostoitumi-
sen kehittäminen, kansainvälinen yhteistyö ja alan seuranta sekä tiedotus ja julkaisutoiminta.    
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            LIITE 1  
 
YHTEENVETO ASIANTUNTIJOIDEN KUULEMISTILAISUUDESTA 25.8.2006 
 

1. Mitä väkivallan ehkäisytyön toimintaa ja tutkimusta teillä on ollut käynnissä vuosina 2004–
2006? Miten tämä toiminta tukee alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisytyötä? 

2. Onko teillä suunnitteilla toimintaa, joka tukisi alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisy-
työtä? 

3. Miten näette oman roolinne alueellisen ja paikallisen väkivallan ehkäisytyön tukemisessa? 
4. Onko teidän mielestänne tarvetta valtakunnallisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön liit-

tyvää osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 
5. Onko teidän mielestänne tarvetta alueellisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön liittyvää 

osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 
 

1 - kriminologisen yksikön väkivaltaan kohdistuva jatkuva seuranta ja 
tutkimus (Espoon perheväkivaltamallin ja Lyömättömän linjan 
prosessiarviointi, nuorten uusintarikollisuus, raiskausten käsittely 
rikosprosessissa) 

2 - väkivaltailmiön laaja-alaista seurantaa ja tutkimusta jatketaan ja 
tehostetaan 

- seuraamusjärjestelmän tutkimusta jatketaan 
3 - OPTL tuottaa ja levittää laaja-alaista tieteellistä tutkimus- ja seu-

rantatietoa väkivallasta kaikissa muodoissaan 
4 - uusien tutkimusyksiköiden perustaminen ei ole perusteltua 

- jos osaamista keskitetään valtakunnallisesti, perustettavan toimijan 
olisi oltava laaja-alainen ja monipuolinen, ja sen työn olisi nojau-
duttava korkeatasoiseen arviointitutkimukseen 

- olisi tarpeen selventää, mitä väkivallan ehkäisytyön osaamisella 
tarkoitetaan 

Oikeuspoliittinen 
tutkimuslaitos 
Janne Kivivuori 

5 - ks. kysymys 4 
1 - tutkimusyksikkö tekee aktiivisesti väkivallan ehkäisytyöhön liit-

tyvää tutkimusta (mm. rikosuhritutkimus, perheväkivalta) 
- koulutusyksikkö vastaa siitä, että poliisipäällystö saa koulutuksensa 

yhteydessä riittävän ymmärryksen väkivaltarikollisuudesta ja sen 
torjunnan tarpeesta 

2 - suunnitteilla lapsiuhritutkimus, kysely työpaikkaväkivallasta ja 
selvitys turvallisuusyhteistyön organisoitumisesta 

3 - tutkimusyksikön tehtävänä on tiedon tuottaminen ja levittäminen 
väkivallan esiintymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä 

- koulutusyksikön tehtävänä on paikallisen poliisijohdon kouluttami-
nen siten, että se osaa tunnistaa väkivallan paikalliset erityispiirteet 

4 - paikallisen turvallisuussuunnittelun tueksi tarvitaan valtakunnal-
lista ohjausta  

- rikoksentorjuntaneuvoston nykyistä roolia tulisi vahvistaa 
- poliisihallinnon osalta väkivallan ehkäisytyön osaamista voidaan 

kartoittaa, koordinoida ja kehittää 

Poliisiammatti-
korkeakoulu 
Eero Koljonen 

5 - tarve vaihtelee alueittain 
- lääninhallitusten poliisiosastojen työn tehokkaampi hyödyntäminen
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1 - Kuntaliiton asiantuntijoita on mukana laaja-alaisessa turvallisuus-
työssä  

- palvelujen kehittämishankkeissa tuotettu työvälineitä myös väki-
vallan seulontaan, tutkimukseen ja hoitoon  

2 - toimintaa jatketaan olemassa olevissa verkostoissa 
3 - Kuntaliitto toteuttaa perustehtäviään kolmella tavalla: huolehtii 

kuntien edunvalvonnasta, tuottaa kunnille palveluja ja panostaa 
kuntien kanssa tehtävään kehittämistyöhön 

- väkivallan vähentämistyössä Kuntaliitto toimii erityisesti tiedon-
välittäjänä (mm. www.kunnat.net) 

4 - kansallisen osaamisen verkoston kokoaminen olisi tarpeen kansal-
listen tukirakenteiden luomiseksi 

- verkoston ”solmut”, jotka keskittyvät erilaisten väkivallan teemo-
jen tutkimiseen, kehittämiseen ja tiedon välittämiseen 

- kunnille on tarjottava toimintaan motivoivaa tutkimustietoa 

Suomen Kunta-
liitto 
Sirkka Rousu 

5 - em. verkoston alueelliset ja paikalliset/seudulliset ”solmut”, joihin 
voidaan keskittää alan erityisosaamista 

1 - maaliskuussa 2004 alkaneen lähisuhdeväkivaltaan painottuneen 
Joku raja! -kampanjan yhteydessä on laadittu suositukset naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi, järjestetty vetoomuskam-
panja ja toteutettu selvitys koskien kuntien työtä lähisuhdeväkival-
lan ehkäisemiseksi 

2 - järjestö rohkaisee kuntalaisaloitteisiin, joiden tueksi on laadittu ns. 
kuntalaisaloitepaketti 

- kampanjan www-sivuille on koottu kuntatietokanta 
3 - järjestö pitää aihetta esillä alueellisesti ja paikallisesti 

- paikallisryhmät keskeisessä asemassa kunnissa tapahtuvassa työssä
4 - tarve kansallisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toiminta-

ohjelman laatimiselle ja työtä koordinoivan pysyvän elimen perus-
tamiselle 

- tärkeää elimen poikkihallinnollisuus ja pysyvyys, riittävä resur-
sointi ja asiantuntemus 

- tehtävänä väkivaltaa koskevan tiedon kerääminen ja levittäminen 
(ml. tilastointi), perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäminen, 
tietopankin perustaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen 

- taustana ihmisoikeussopimusten vaatimukset 

Amnesty /  
Joku raja! -kam-
panja 
Niina Laajapuro 

5 - suuressa osassa kuntia työhön tarvitaan tukea, joten myös alueelli-
sen osaamisen keskittäminen olisi perusteltua  

- olemassa olevien rakenteiden ja asiantuntemuksen hyödyntäminen 
ja läänien vahvistaminen 
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1 - kirkon perustyössä kohdataan ja autetaan ihmisiä erilaisissa elä-
mäntilanteissa, perheasioiden neuvottelukeskukset auttavat perheen 
ongelmissa 

- Väkivallasta sovintoon -projektin (2004–2006) painopisteinä ovat 
olleet väkivaltakulttuuri, väkivalta perheessä sekä rasismi ja muu-
kalaisviha: Väkivallaton viikko (lokakuussa), lisäksi projekti on 
mukana useissa väkivallan ehkäisyä tukevissa verkostoissa 

- muita projekteja: Virtaa välillämme -parisuhdekurssit, Varhainen 
puuttuminen (Varpu), Sopuavain 

2 - varhaisen puuttumisen toimintamuotoja ulotetaan ja levitetään 
hiippakuntiin ja seurakuntiin 

- Väkivallasta sovintoon -projektin suunnitellaan jatkuvan vuosina 
2007–2010; keskeisenä tavoitteena väkivallan vähentäminen pai-
kallistasolla mm. tiedonvälityksen ja koulutuksen avulla 

3 - Kirkkohallitus tukee väkivallan ehkäisytyötä erityisesti tiedotuk-
sen, julkaisujen ja koulutuksen avulla ja edistää yhteistyötä kirkon 
ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välillä 

4 - väkivallan ehkäisyn osa-alueiden asiantuntemusta yhdistävälle 
koordinoinnille on selkeästi tarvetta 

- olennaista koordinoivan tahon itsenäisyys ja resursointi; huomioi-
tava myös asiantuntijuus ja kansalaisjärjestöjen tietotaito 

- keskeisinä tehtävinä moniammatillinen yhteistyö, tiedotus, koulu-
tus, materiaalin tuotanto, tutkimus, kehittämistoiminta ja kansain-
välinen yhteistyö 

Kirkkohallitus / 
Väkivallasta  
sovintoon -kam-
panja 
Kati Jääskeläinen 

5 - myös alueellisen tason koordinointi on tärkeää 
- lääninhallitukset luonteva taho vastaamaan toteutuksesta 
- uusien verkostojen ja yhteistyöelinten tarvetta arvioitaessa on huo-

mioitava STM:n väkivaltahankkeen aikana saadut kokemukset ja 
hyödynnettävä kuntiin ja seutukuntiin rakennettuja yhteistoiminta-
malleja 

1 - väkivallan ehkäisytyö on rakennettu liiton toiminnan sisään 
- turvakotien tavoitteena on ehkäistä perheväkivaltaa ja estää siitä 

syntyviä haittoja; työskentely myös lasten kanssa 
- tapaamispaikkatoiminnan avulla lasten tapaaminen erotetaan väki-

valtaisesta parisuhteesta 
- Jussi-työssä autetaan miestä väkivallattomuuteen 
- Nettiturvakoti tarjoaa varhaisvaiheen apua internetissä 
- projekteja ja hankkeita: Miesten kriisikeskus (2002–2006), Vaiettu 

naiseus (2004–2008), Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden oikeudelli-
set palvelut (2004–2007), Miehen tie (2005–2007), Perheväkivaltaa 
kokeneet nuoret (2006–2010), Nuoret näkyviin (2006–2008), Toi-
mintamallien kehittäminen ikääntyviin kohdistuvan perheväkival-
lan ehkäisyyn (2006–2010), Miesten asema (2005–2010) 

- tutkimustoiminta ja tiedotus 
2 - em. hankkeet  

- miesten kanssa tehtävän työn laajentaminen 
- väkivaltatyön kytkeminen myös ensikotityöhön 

Ensi- ja turva-
kotien liitto ry 
Ritva Karinsalo 

3 - liitto toimii asiantuntijana perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy- ja 
hoitotyössä pohjanaan asiakastyön tuoma käytännön kokemus 

- vahvuutena kyky reagoida nopeasti uusiin haasteisiin 
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4 - väkivaltatyön käytännön tasolla on tarvetta moniammatilliseen ja 
poikkihallinnolliseen koordinointiin: palveluketjujen selkeytys, 
panostus ehkäisevään työhön, osaamisen vahvistaminen peruspal-
veluissa 

- valtakunnallisen tason koordinointia, vaikuttamista, linjauksia ja 
työmuotojen kehittämistä tarvitaan myös 

- väkivaltatyöhön omaksuttava laaja, käytännön työhön ja tutkimuk-
seen perustuva näkökulma 

 

5 - ks. kysymys 4 
1 - väkivaltaobservatorio järjestäytyi vuoden 2005 alussa 

- observatorio on antanut lausunnot kansallisesta väkivallan vähentä-
misohjelmasta ja sovittelulaista, laatinut tiedotteen sovittelulain 
epäkohdista sekä järjestänyt seminaarin ajankohtaisista lainsäädän-
töön liittyvistä kysymyksistä 

2 - observatorion tehtävänä on monitoroida naisiin kohdistuvan väki-
vallan ehkäisytyötä ja nostaa esille epäkohtia 

- observatorioon kuuluu myös palveluja tuottavia järjestöjä 
- observatorio pitää esillä naisnäkökulmaa väkivallan vähentämis-

työssä 
3 - observatorio on naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntija 

- observatorio seuraa ja arvioi valtionhallinnon ja järjestökentän toi-
mintaa ja välittää tietoa ja aktivoi paikallistasoa verkostojensa 
kautta 

4 - on erittäin tärkeää perustaa pysyvä koordinointikeskus vastaamaan 
väkivaltatyön valtakunnallisesta kehittämisestä ja seurannasta 

- keskuksessa oltava riittävä asiantuntemus naisiin kohdistuvan väki-
vallan erityiskysymyksissä: sukupuolinäkökulma 

- luonteva sijoituspaikka sosiaali- ja terveysministeriö 
- tehtävät: tilastoinnin kehittäminen, tiedon kerääminen ja välittämi-

nen, viranomaisten seuranta, työmenetelmien kehittäminen, hyvien 
käytäntöjen levittäminen, www-sivuston perustaminen, moni-
ammatillisen koulutuksen koordinointi, tiedottaminen 

Kansallinen väki-
valtaobservatorio 
Pirjo Pehkonen 

5 - lääneihin tulisi perustaa pysyviä moniammatillisia työryhmiä sekä 
turvata pysyvä korvamerkitty rahoitus riittävälle henkilöstölle 

- alueelliselle koordinaatiotyölle tulisi laatia yhteiset tehtävät 
1 - kaupungin turvallisuusstrategian päivittäminen ja seuranta 

- vuonna 1997 käsitellyn perheväkivallan ehkäisyohjelman päivittä-
mistä käsitellään valtuustossa vuonna 2006 

2 - turvallisuusstrategian mukaan eri hallintokunnilla on tehtävänä 
toteuttaa omaan toimialaansa kuuluvia turvallisuutta edistäviä toi-
menpiteitä 

- perheväkivaltatyöryhmä tarjoaa täydennyskoulutusta kaupungin ja 
sen sidosryhmien työntekijöille 

3 - aktiivinen toimija muiden joukossa 
4 - keskittämistä tärkeämpää on verkostoituneen yhteistyön lisääminen

- poikkihallinnollisen ja moniammatillisen viranomaistyön lisäämi-
nen 

Helsingin kaupun-
gin väkivallan 
ehkäisyn työ-
ryhmä 
Marjo Ruismäki 

5 - ks. kysymys 4 
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Työryhmän jäsenorganisaatioiden vastaukset  
 

1 - rikoksentorjuntaneuvoston Kansallinen väkivallan vähentämis-
ohjelma (2005) 

- kansallisen naisuhritutkimuksen koordinointi 
- väkivaltaan liittyvä tutkimus tuottaa tietoa väkivallan yleisyydestä, 

ennaltaehkäisystä ja uhrin asemasta 
- Järvenpäässä toteutettava väkivallan vähentämisen pilottihanke 

2 - väkivallan vähentämisohjelman suositukset sopivat toteutettaviksi 
myös paikallistasolla (Järvenpään pilottihanke) 

- rikoksentorjuntaneuvosto kehittää yhdyshenkilöverkostoaan  
- poliisipäällystöä kannustetaan kirjeitse turvallisuussuunnitteluun 

kunnissa 
3 - keskeisesti asetetun väkivaltajaoston kautta, jonka tehtävänä on 

edistää väkivaltatyötä, koordinoida väkivallan vähentämisohjelmaa 
ja toimia alueellisen ja paikallisen väkivallan vähentämistyön tu-
kena 

4 - tarve koordinaatiokeskuksen perustamiselle on 
- keskittämisessä olisi tärkeää kokonaisvaltainen näkemys väkival-

lasta: laaja tietämys erilaisesta väkivallasta 
- väkivaltajaoston ja koordinaatiokeskuksen roolien pohtiminen 
- kaikki keskeiset ministeriöt mukaan 

Oikeusministeriö 
Minna Piispa 

5 - keskittäminen läänitasolla: joka lääniin koordinaattori väkivallan 
ehkäisyyn 

1 - koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön työssä käytetyt 
aineistot sisältävät tietoa myös väkivallasta 

- tilastotiedon seuraaminen väkivallan seurauksena hoidetuista hen-
kilöistä 

- kansallinen uhritutkimus 2006 
- kehittämistoiminta Kymenlaakson ja Kouvolan seuduilla 
- mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osaston (MAO) tutkimus 

nuorten aggressiivisuuden ja päihteiden käytön yhteyksistä sekä 
itsemurhista ja niiden yrityksistä 

- koululaisaineiston pohjalta on Tampereen yliopiston terveystieteen 
laitoksen kanssa yhteistyössä tutkittu nuorten väkivaltaista käyt-
täytymistä, mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä 

2 - mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osaston tutkimus jatkuu 
- muuta nuoria koskevaa tutkimustoimintaa 
- väestötasolla tämäntyyppistä tutkimusta jatketaan resurssien sal-

liessa 
3 - KTL on kiinnostunut koko väestön terveyteen liittyvää väkivaltaa 

ja sen riskitekijöitä koskevasta tutkimuksesta voimavarojensa mu-
kaan 

4 - tarvetta keskittämiseen on 
- koordinaation ja kansanterveysnäkökulman vahvistaminen 
- organisointi esim. perustamalla johonkin STM:n laitokseen väki-

vallan ehkäisyyn erikoistuva yksikkö 

Kansanterveys-
laitos 
Mauri Marttunen 

5 - alueellista koordinointia pohdittaessa otettava huomioon yleisem-
min terveyden edistämisen ja kansanterveystyön alueellinen vastuu 
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1 - laitoksessa on tutkittu työssä kohdattavaa sekä fyysistä että hen-
kistä väkivaltaa  

- kehittämistyö: väkivaltariskejä on arvioitu TIKKA- ja KAURIS-
menetelmillä, yritysten ja organisaatioiden kanssa on kehitetty 
malleja epäasiallisen kohtelun tilanteisiin 

- laitos antaa koulutusta häirintään ja epäasialliseen kohteluun liitty-
vissä asioissa sekä uhka- ja väkivaltatilanteiden analysoinnissa 

2 - ks. kysymys 1 
3 - TTL on valtakunnallinen toimija; tutkija ja asiantuntija; kehittäjä ja 

konsultti; kouluttaja sekä tiedottaja 
4 - tarvetta taholle, josta saisi tietoa tutkimuksesta, toimivista malleis-

ta, ohjeista ym.  

Työterveyslaitos 
Maarit Vartia 

5  
1 - Stakesissa on käynnissä tutkimusta ja kehittämishankkeita, joista 

osa liittyy väkivallan vähentämiseen välittömästi (Lähisuhdeväki-
valta sovittelussa -tutkimus 2004; Tuomittu maahanmuuttaja -tut-
kimus 2006) ja osa välillisesti (Recognition and treatment of sexual 
abuse of a child; Huumeet ajankuvana ja Normaalin rajan molem-
milla puolilla -tutkimukset; Paikallinen alkoholipolitiikka PAKKA-
hanke) 

2  
3  
4 - tarvetta koordinointiin on 

- valtakunnallisen tason koordinoinnin voisi keskittää esim. rikok-
sentorjuntaneuvostoon 

- ammattilaisten koulutus väkivallan ehkäisyyn ja käsittelyyn voi-
taisiin antaa jonkun ammattikorkeakoulun erityisvastuulle, esim. 
Mikkelin 

Stakes 
Juhani Iivari 

5 - jotkut lääninhallitusten vetämät alueryhmät ovat toimineet hyvin ja 
saaneet aikaan palveluja kunnissa – tätä mallia voisi elvyttää 

1 - tutkimus: Poliisi ja perheväkivalta (PAKK) 2005, PAKE-hanke 
(PAKK), Rikollisuus kunnissa (PAKK) 2003, Vaikuta varhain – 
Poliisin hyvät käytännöt varhaisen puuttumisen alueella 2006, 
Poliisin toimenpiteet väkivallan estämisessä ja vähentämisessä 
2005 

- työryhmä on valmistellut ohjelman poliisin toimenpiteistä väki-
vallan estämisessä ja vähentämisessä 

- väkivaltarikollisuuden vähentäminen on poliisitoiminnan painopis-
teenä vuonna 2006 – ohjelman sisältöön on otettu väkivallan vä-
hentämisohjelman poliisia koskevien suositusten toimeenpanon 
turvaaminen 

- laadittu toimintalinjat poliisitoiminnan eri sektoreille (rikostorjunta, 
järjestyspoliisitoiminta, koulutus) 

- suositusten toimeenpano turvataan mm. tulosohjauksen avulla 

Sisäasiainminis-
teriö, poliisiosasto 
Mikko Lampikoski 

2 - organisaation kaikilla tasoilla ja koulutuksessa toteutetaan väki-
vallan vähentämistä koskevia toimenpiteitä 

- paikallisten turvallisuussuunnitelmien tarkastustyön pohjana toimii 
Paikallisen turvallisuusyhteistyön kehittäminen -julkaisu  

- lähipoliisitoiminnan strategiaa ollaan valmistelemassa 
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3 - poliisi toimii yhteistyössä useiden eri viranomaisten, yhteisöjen ja 
alueensa asukkaiden kanssa sekä antaa tehtäväpiiriinsä kuuluvaa 
apua 

- poliisin perinteisiä tehtäviä ovat väkivallan ennalta estäminen, 
väkivaltatilanteen katkaisu, rikoksen selvittäminen ja rikoksen 
uhrin auttaminen 

- poliisin puuttumista tulisi paremmin voida käyttää auttamistyön 
käynnistämiseen ja auttamisketjun toimivuudesta tulisi huolehtia 
yhdessä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa 

4 - lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämiseen liittyvän osaamisen 
keskittäminen on tarpeen  

- vastuu STM, yhteistyössä RTN väkivaltajaoston ja muiden toimi-
joiden kanssa 

 

5 -  
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Suomen Kuntaliiton näkemyksiä 
25.8.2006 kokosi Sirkka Rousu  
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön Väkivallan vähentämistyön osaamisen ja kehittämisen koordi-
nointia selvittävän työryhmän kuulemistilaisuus organisaation väkivallan vähentämiseksi 
tekemästä työstä perjantaina 25.8.2006 klo 10-11 osoitteessa Snellmaninkatu 13, 5. kerros 
(kokoushuone). 
 
 
 
1. Mitä väkivallan ehkäisytyön toimintaa tai tutkimusta teillä on ollut käynnissä vuosina 
2004–2006? Miten tämä toiminta tukee alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisy-
työtä? 
 
Suomen Kuntaliiton eri toimialojen asiantuntijoita on ollut ja edelleen on mukana laaja-
alaisessa turvallisuustyössä: Muutaman viime vuoden teemoja ovat olleet mm. paikallisen tur-
vallisuustyön kehittäminen (Markku Haiko sihteerinä, SM:n sisäisen turvallisuuden julkaisu 
19/2006) ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien laadintaprosessien tuki 2004 (Sirkka 
Perttu), palvelualan työpaikoilla kohdatun fyysisen väkivallan ehkäiseminen, 2005 kehittä-
misraportti (Sirkka Rousu), sosiaalipäivystyspalveluiden kehittäminen (Sirkka Rousu mm. 
sos.päivystysopas 2005), VIRVE-turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittäminen (Sirkka 
Rousu STM VIRVE-työryhmä ja SM:n VIRVE-pääkäyttäjäryhmä), TURVE-työryhmä 
(Markku Haiko).   
 
Lisäksi erilaisissa palvelujen kehittämishankkeissa on tuotettu työvälineitä myös väkivallan 
seulontaan, tutkimukseen ja hoitoon: mm. SERI – seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten tut-
kimus- ja hoitomalli Keski-Suomen maakuntaan (www.harava.net), seudullisia yhteistoi-
mintamalleja väkivaltaan puuttumiseksi, äitiys- ja lastenneuvoloissa on käytössä ns. väki-
valtaseula (Sirkka Perttu). 
 
Kuntien väkivaltatyön nykyistä tilannetta peilaavaa ajankohtaisselvitystä emme ole tekemäs-
sä. Viimeksi kuntien näkökulmaa on selvittänyt Amnestyn Suomen osasto kyselytutkimuk-
sessaan (2006). Poliisin toimesta ollaan selvittämässä turvallisuussuunnitelmien nykytilaa 
kunnissa.  
  
 
2. Onko teillä suunnitteilla toimintaa, joka tukisi alueellista ja paikallista väkivallan eh-
käisytyötä? 
 
Kuntaliitto jatkaa toimintaansa olemassa olevissa verkostoissa, mutta ei ole käynnistämässä 
tämän aihealueen erillishankkeita. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on yksi keskeinen väkivallan 
ilmenemismuoto, mutta myös esim. työntekijän työssään kohtaaman väkivallan ehkäisyyn 
tulee panostaa – työnantajan velvoitteet työsuojelulainsäädännössä ovat ankarat, ja enemmän-
kin tulisi yhteiskunnassa kiinnittää voimavaroja siihen, ettei kukaan joudu väkivallan uhriksi 
työssään, varsinkin mikäli erilaisia uhka- ja riskitekijöitä voidaan työpaikoilla vähentää. Mm. 
palvelutilanteissa kohdatun väkivallan vähentämiseksi on tehty aloitteet turvallisuuskoulutuk-
sen ja koulutusaineiston tuottamiseksi sekä rakenne- ja turvallisuussuunnitteluohjeiden laati-
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miseksi (ns. RT-suunnittelukortit toimitilojen suunnittelulle) (SM, Turvallisuusalan neuvot-
telukunta > aloitteet elokuussa 2006). 
 
 
3. Miten näette oman roolinne alueellisen ja paikallisen väkivallan ehkäisytyön tukemi-
sessa? 
 
Kuntaliiton perustehtäviä toteutetaan kolmella tavalla: huolehtimalla kuntien edunvalvonnas-
ta, tuottamalla erilaisia palveluja kunnille sekä panostamalla kuntien kanssa tehtävään kehit-
tämistyöhön. Väkivallan ehkäisemistyössä toimimme erityisesti tiedonvälittäjänä (mm. 
www.kunnat.net -portaali on erittäin laaja ajankohtainen tietovaranto, jota kunnat osaavat 
hyödyntää). Kuntaliiton rooliin kuuluu toimia kannustavana, kunnan ja eri toimijoiden kehit-
tämistyötä sparraavana. Olemme edelleen mukana kansallisen tason turvallisuutta eri näkö-
kulmista kehittävässä työssä. Käynnistämme vain erityisen perustelluista syistä erillisiä hank-
keita, joita väkivaltateeman osalta ei ole nyt suunnitelmissamme. 
 
 
4. Onko teidän mielestänne tarvetta valtakunnallisesti keskittää väkivallan ehkäisy-
työhön liittyvää osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 
 
Mistä osaamisesta puhutaan? Kuntien näkökulmasta on kyse mm. yhteiskuntapolitiikan tason 
osaamisesta (mm. kunnallisten päätöksentekijöiden ymmärrys turvallisuussuunnitelmien mer-
kityksestä ja niiden seurannan ja vaikuttavuuden osoittamisesta), palvelujärjestelmätason 
osaamisesta (mm. palvelutuotannosta vastaavien johtajien ymmärrys palvelutuotannon kehit-
tämistarpeista vastaamaan ajankohtaisia tarpeita, esimerkiksi akuuttihoidon palvelutarpeet, 
erilaisten tukipalvelujen palvelutarpeet, paikalliset ja alueelliset yhteistoimintamallit, joiden 
mukaan palveluprosessit ja palvelut järjestetään) sekä asiakastoiminnan tason osaamisesta 
(mm. neuvolan terveydenhoitajien, lääkärien, opettajien, sosiaalityöntekijöiden jne. osaami-
sesta väkivaltatilanteissa).  
 
Näillä kaikilla tasoilla tarvitaan palautetietoa, jonka perusteella voidaan arvioida väkivallan 
ehkäisypolitiikan vaikuttavuutta, palvelujärjestelmän toimivuutta – sen aukkopaikkoja ja ke-
hitystarpeita, ammatillisen osaamisen ajantasaisuutta käytännön asiakas- ja potilastyössä. Pa-
lautetieto voi olla tutkimuksen tuottamaa, se voi olla erilaista selvitys- ja itsearviointitietoa, 
asiakaspalautetta jne. Jollakin tavalla tieto on tarkoituksenmukaisesti koottava ja keskeisten 
asioiden osalta mielellään kansallisesti sovituilla tavoilla (mitä esim. asiakas- ja potilasrekis-
tereihin erilaisissa palvelu- ja hoitotilanteissa merkitään, kun palvelun käyttö johtuu selvästi 
väkivallasta > tarvitaan yhdenmukaiset määritelmät ja tietokentät tietojärjestelmiin, joista 
tieto voidaan koota ja hyödyntää toiminnan kehittämisessä). 
 
Suomen väitetään olevan väkivaltainen maa. Väkivallan inhimilliset ja taloudelliset kustan-
nukset huomioon ottaen olisi kansallisesti panostettava enemmän väkivallan ehkäisytyöhön ja 
myös ryhdyttävä kokoamaan kansallista osaamisen verkostoa, jossa verkostossa on vahvoja, 
isompia solmuja, jotka keskittyvät erilaisten keskeisten väkivallan teemojen tutkimiseen ja 
kehittämiseen sekä tiedon välittämiseen (vrt. koti- ja tapaturma-asioiden keskitetty yksikkö 
KTL:ssä, Liikenneturva, SPEK yms., jotka kukin pyrkivät samaan tapaturmia ehkäisevään 
päämäärään vastaten omalla erityistoimialallaan alansa parhaan asiantuntemuksen ylläpidosta 
(tietoa, osaamista, erilaista tutkimusta, kehittämistä).   
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Jokaiselle nykyisin väkivaltatyötä tekevälle yksikölle löytyy oma vahva ”solmunsa”, esim. 
OPTULA, Stakes, KTL, poliisin amk jne. Jonkun tahon tulisi ottaa vastuu tämänkaltaisen 
väkivaltaosaamisverkoston kansallisesta kokoamisesta – OPTULA?  
 
Kansallisesti tulisi olla myös sähköinen tietoportaali www.väkivalta.net, jonka kautta löytyy 
mm. ”solmu”- teemayksiköt ja eri alojen tuottama väkivaltatieto.  
 
Väkivaltatyön kehittäminen ja erityisesti ehkäiseminen vaatii vakiintuneet kansalliset tuki-
rakenteet – ne tulee luoda. Asia ei tule kuntoon sillä, että kunnille säädetään asiassa palvelu-
velvoitteet. Kunnille on tarjottava mieluummin selkeää tutkimustietoa, joka auttaa kuntien 
päätöksentekijöitä tekemään kustannusvaikuttavia päätöksiä (vrt. liukastumisselvitys, joka 
osoitti, että liukastumisen aiheuttamat kustannukset ovat xx Meuroa ja että tietoisilla täsmä-
ehkäisevillä panostuksilla voidaan saada säästöjä jopa 90 %; oikeanlainen hiekoitus ja hiekka, 
kenkälaput ikä-ihmisille jne.) – kunnissa on motivaatio tehdä kustannuksiltaan järkevää tur-
vallisuustyötä.  
  
 
5. Onko teidän mielestänne tarvetta alueellisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön 
liittyvää osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 
 
Edellä mainittuun kansalliseen väkivallan osaamisverkostoon sisältyy alueelliset ”solmut” 
eli tulevaisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltopiirit (kuntayhtymät, jotka jatkossa 
tulevat vastaamaan erikoissairaanhoidon, erityishuollon ja keskeisten laajempaa väestöpohjaa 
edellyttävien sosiaalitoimen erityispalvelujen tuottamisesta), sekä paikalliset/seudulliset 
”solmut” kansanterveystyön ml siihen läheisesti liittyvät sosiaalipalvelut, kuntien yhteis-
toiminta-alueet, ovat niitä palveluntuottajia, jotka voivat olla paikallisia ja alueellisia yksi-
köitä, joihin voidaan keskittää tämän alan erityisosaamista, tutkimusta ja kehittämistä (esim. 
jokaisen työntekijän ei voi olettaa omaavan sellaista tietotaitoa, että seksuaalisesti hyväksi-
käytetyn lapsen tutkimus- ja hoitoprosessia hoidettaisiin jokaisessa palveluyksikössä, vaan 
tällainen korkeaa erityisosaamista vaativa työ on keskitetty siihen erikoistuneille yksiköille).  
 
Näissä verkostoissa tehdään kiinteää yhteistyötä poliisin kihlakuntien kanssa sekä alueen am-
mattikorkeakoulujen ja yliopiston kanssa.  
-----------------------  
 
Kirjallinen yhteenveto suullisesti annetusta puheenvuorosta 
Sirkka Rousu  
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Oikeusministeriö  
Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö 
Minna Piispa 
 
 
 
1. Mitä väkivallan ehkäisytyön toimintaa tai tutkimusta teillä on ollut käynnissä vuosina 

2004—2006? Miten tämä toiminta tukee alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisytyötä? 
 
Rikoksentorjuntaneuvoston ehdotus Kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta julkaistiin 
vuonna 2005. Kansallisella ohjelmalla pyritään vakavan väkivallan seurausten vähentämiseen. 
Tavoitteena on vaikuttaa niin humalahakuiseen juomiseen ja syrjäytyneisiin väkivallan käyt-
täjiin ja uhreihin kuin madaltaa parisuhdeväkivaltaan puuttumiskynnystä ja ehkäistä työssä 
koettua väkivaltaa. Keskeisenä on henkirikosten vähentäminen. 
 
Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö on koordinoinut kansallisen naisuhritutkimuksen, ja 
henkilöstön edustaja osallistuu tutkimuksen analysointiin ja raportointiin. 
 
Liitteenä on listaus oikeusministeriön hallinnonalalla tehdyistä väkivaltaan liittyvistä tutki-
muksista. Tutkimukset tuottavat valtakunnan tasolla tietoa väkivallan yleisyydestä, väkivallan 
ennaltaehkäisystä ja uhrin asemasta. Valtakunnallista tietoa voidaan käyttää hyväksi alueelli-
sessa ja paikallisessa ehkäisytyössä. 

 
Järvenpäässä toteutettavaan väkivallan vähentämisen pilottihankkeeseen liittyy myös arvioin-
ti, josta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää muillakin paikkakunnilla. Pilottihankkeessa etsi-
tään hyviä käytäntöjä, joita muuallakin voitaisiin toteuttaa. Väkivallan vähentämisen hank-
keeseen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn paikallistasolla liittyy se, että varmistetaan palveluket-
jujen toimivuus, palveluiden saatavuus ja niistä tiedottaminen. 
 

 
2. Onko teillä suunnitteilla toimintaa, joka tukisi alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisy-

työtä? 
 
Väkivallan vähentämisohjelmaan kootut suositukset väkivallan vähentämiseksi sopivat toteu-
tettaviksi myös paikallistasolla. Järvenpäässä toteutetaan pilottina paikallista väkivallan vä-
hentämishanketta kansallisen väkivallan vähentämisohjelman mallin mukaan. 
 
Rikoksentorjuntaneuvosto myöntää rahoitusta paikallisiin rikoksentorjuntaa ja väkivallan vä-
hentämistä tukeviin hankkeisiin. 

 
Rikoksentorjuntaneuvosto pyrkii kehittämään yhdyshenkilöverkostoaan turvallisuussuunnitte-
lua kehittelevän työryhmän työn yhteydessä. Kyseinen sisäasiainministeriövetoinen työryhmä 
lähettää tänä syksynä kaikille Suomen poliisipäälliköille kirjeen, jossa poliisipäälliköt määrä-
tään kutsumaan koolle kunnan johto ja pelastusjohto keskustelemaan paikallisen/alueellisen 
turvallisuussuunnittelun kehittämisestä. Tämän yhteydessä rikoksentorjuntaneuvoston sihtee-
ristö aikoo lähettää poliisipäälliköille kirjeen, jossa pyydetään nimeämään yhdyshenkilö tai 
päivittämään yhdyshenkilöiden tiedot. Rikoksentorjuntaneuvosto lähettää yhdyshenkilöilleen 
tiedotteita ja tarjoaa koulutusta (seminaareja).  



 68

 
 

3. Miten näette oman roolinne alueellisen ja paikallisen väkivallan ehkäisytyön tukemisessa? 
  
Rikoksentorjuntaneuvosto on tehnyt päätöksen väkivaltajaoston asettamisesta edistämään 
väkivaltatyötä ja koordinoimaan kansallista väkivallan vähentämisohjelmaa. Jaosto toimii sa-
malla alueellisen ja paikallisen väkivallan ehkäisytyön tukena. Jaoston tehtävinä on seurata 
väkivallan kehitystä ja kehittää väkivallan kehityksen seurantajärjestelmiä, seurata ja edistää 
väkivallan vähentämisohjelman toteutusta ja tarvittaessa tehdä ehdotuksia eri toimijoiden yh-
teistyön kehittämiseksi, kehittää väkivallan ehkäisemisen osaamista ja edistää tietoisuutta hy-
vistä ehkäisykäytännöistä ja tehdä ehdotuksia väkivallan ehkäisyä palveleviksi tutkimuksiksi. 
Väkivaltajaoston yhtenä tehtävänä on sovittaa yhteen eri ministeriöiden väkivallan ehkäisy-
toimet. Jaosto on aloittanut tehtävänsä työryhmänä. Työryhmään on valittu väkivallan ja sen 
ehkäisyn asiantuntijoita, jotka ovat rikoksentorjuntaneuvoston varsinaisia tai varajäseniä ole-
vista väkivallan ja sen ehkäisyn asiantuntijoista. Työryhmään kuuluvat Kauko Aromaa 
(Heuni), Helena Ewalds (STM), Martti Lehti (Optl), Kari Tolvanen (Helsingin poliisi) ja pu-
heenjohtajana toimii Marita Ruohonen (Suomen Mielenterveysseura). Väkivaltajaostoon koo-
taan STM:n, SM:n, poliisin ym. keskeisten ohjelmien koordinaattorit.  
 
Rikoksentorjuntaneuvosto on ehdottanut Internet-sivuston perustamista, jolta suoraan tai yh-
teyksien kautta löytyisi väkivallan ehkäisyn keskeinen materiaali. Neuvosto pyrkii edistämään 
väkivaltaan liittyvää koulutusta ja oppimateriaalien sekä väkivallan ehkäisyn oppaiden tuotta-
mista. 

 
Jaoston työssään tuottama materiaali on kaikkien väkivallan ehkäisytyötä tekevien käytettä-
vissä.  

 
Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman osana toteutetaan pilottihanketta Järvenpäässä. 
Hankkeessa lähdetään paikallisista lähtökohdista suunnittelemaan toimenpiteitä väkivallan 
vähentämiseksi ja arvioidaan niitä. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö osallistuu koordi-
noivana tahona paikallistason suunnitteluun ja tukee sen toteuttamista. 
 

  
4. Onko teidän mielestänne tarvetta valtakunnallisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön 

liittyvää osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 
 
Kehittämisen ja keskittämisen tarvetta on. Luonnoksessa kansallisesta väkivallan vähentämis-
ohjelmasta oli ehdotus koordinaatiokeskuksen perustamisesta. Osaamisen valtakunnallisessa 
keskittämisessä ja kehittämisessä olisi tärkeää, että siinä otettaisiin huomioon kokonais-
valtainen näkemys väkivallasta. Osa uhrien auttamiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä ja väki-
vallan vähentämisen keinoista on samoja kaikentyyppiselle väkivallalle, osa taas eriytyy väki-
vallan erityispiirteiden mukaan. Lähisuhdeväkivallalla on omia erityispiirteitä, jotka vaativat 
omanlaisensa lähestymistavan ja erilaisia toimenpiteitä väkivallan vähentämiseksi, mutta ei 
pidä myöskään unohtaa muita väkivallan muotoja eikä uhreja. Näin ollen osaamiskeskuksessa 
pitäisi olla laaja tietämys erilaisesta väkivallasta, niiden erityispiirteistä ja yhteisistä piirteistä, 
väkivallan vaikutuksista ja seurausten hoidosta sekä tutkimuksen että käytännön auttamistyön 
puolelta. Valtakunnallista osaamiskeskusta perustettaessa pitäisi tarkkaan miettiä, mikä rooli 
väkivaltajaostolla on ja mikä rooli osaamiskeskuksella on. Organisoinnissa on tärkeää, että 
kaikki keskeiset ministeriöt ovat siinä mukana, jotta asialle saadaan mahdollisimman laaja hy-
väksyntä ja asiaa voidaan viedä eteenpäin myös ministeriöiden kautta. 
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5. Onko teidän mielestänne tarvetta alueellisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön liittyvää  
osaamista? Jos on, niin miten se organisoidaan? 

 
Läänintasolla keskittäminen voisi olla paikallaan. Jokaisella läänillä voisi olla yksi henkilö 
koordinoimassa väkivallan ehkäisytyötä. Koordinaattorit perustaisivat keskenään verkoston. 
STM:n lähi- ja perheväkivallan ehkäisyhanke toimii tällä hetkellä näin. Ennen hankkeen um-
peutumista olisi mietittävä, voisiko lääneissä olla kokonaisvaltaisesti väkivallan torjuntaan 
suuntautuvia elimiä, verkostoja tai toimihenkilöitä.  
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OIKEUSMINISTERIÖ 
Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö / Kansallinen väkivallan vähentämisohjelma 
 
10.8.2006 
 
 
 
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TEHTYJÄ VÄKIVALLAN 
EHKÄISYTYÖHÖN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA 
Yhteenveto 
 
 
Väkivallan yleisyyttä kuvaavia tutkimuksia 
 
Kansainvälinen rikosuhritutkimus (PAKK, Heiskanen) 

Uhriutuminen ja rikollisuuden pelko eri väestöryhmissä ja näiden ilmiöiden ke-
hitys toistuvilla poikkileikkaustutkimuksilla. 
 

Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Aromaa, Kauko: (2004) Suomalaisten turvallisuus 
2003. Vuoden 2003 haastattelututkimuksen ennakkotuloksia suomalaisten tapaturmien ja ri-
kosten kohteeksi joutumisesta ja pelosta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedon-
antoja 458 / Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Helsinki: Edita. 
 
Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Aromaa, Kauko: (2004) Victimisation and fear in 
Finland 2003. Interim report of the 2003 national survey of victimisation to accidents, 
violence, property crime, and fear. National Research Institute of Legal Policy Research 
Communications 59 / The Police College of Finland Communications 35. Helsinki: Edita. 
 
Piispa, Minna (2004). Väkivalta ja parisuhde. Nuorten naisten kokeman parisuhdeväkivallan 
määrittely surveytutkimuksessa. Tilastokeskuksen tutkimuksia 241. Helsinki. 
 
Sirén, Reino & Honkatukia, Päivi (toim.) (2005). Suomalaiset väkivallan uhreina. Tuloksia 
1980–2003 kansallisista uhrihaastattelututkimuksista. OPTL:n julkaisuja 216. Helsinki. 
 
Uhritutkimus 2006 

Vuosien 1983–2003 tutkimussarjan jatko. Sisäisen turvallisuuden ohjelma koor-
dinoinut rahoituksen. Raportointi väkivallan ja rikosten osalta: OPTL, tapatur-
mien osalta: KTL (koordinoivat tahot). Valmisteluvaihe. 
 

Usko, toivo, hakkaus -uusinta 2005 
Vuonna 1997 toteutetun naisuhritutkimuksen uusinta. Rikoksentorjuntaneuvosto 
on koordinoinut rahoituksen, raportoinnin ja tutkimuksen ohjauksen. Raportoin-
tiin osallistuvat oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, Heuni, Oikeus-
poliittinen tutkimuslaitos ja Poliisiammattikorkeakoulu. Raportti valmis syksyllä 
2006. 
 

Lehti, Martti (2004): Henkirikoskatsaus 2002. OPTL 206. 
Katsaus henkirikollisuuden tämänhetkiseen rakenteeseen ja rikososapuolten taustaan henki-
rikostietokannan sisältämien tietojen perusteella. Selvitys törkeän väkivallan ennaltaehkäisyn 
mahdollisuuksista ja metodeista. Rikollisuuden rakenne poikkeaa maassamme olennaisesti 
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esim. Yhdysvalloissa vallitsevasta, ulkomaiset ehkäisymallit eivät siten sellaisenaan sovellet-
tavissa Suomen oloihin. Rikollisuuden ongelmaryhmä meillä suhteellisen helposti tunnistetta-
vissa ja pääosaan rikoksista liittyy pitkään jatkunutta ennalta oirehtimista. Ennaltaehkäisylle 
periaatteessa edellytyksiä. 2004. 
 
Heiskanen, Markku & Siren, Reino & Aromaa, Kauko (2004). Suomalaisten turvallisuus 
2003. OPTL tta 58. 

Vuoden 2003 väestökyselyn ennakkoraportti. Naisten työtehtävissä kokema 
väkivalta on lisääntynyt, kun taas perhe- ja läheisväkivalta vähentynyt. Vam-
maan johtivat miehillä erityisesti ravintola- ja muu huvipaikkaväkivalta, jonka 
määrä on lisääntynyt aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Yhteishanke OPTL 
ja PAKK. 2004. 
 

Lehti, Martti (2005): Henkirikoskatsaus 
Henkirikollisuuden seurantajärjestelmän ensimmäinen verkkokatsaus. Yhteishanke OPTL, 
PAKK, SM. Sisältää keskeisimmät tiedot henkirikollisuuden määrällisestä ja rakenteellisesta 
kehityksestä sekä rikosten selvittämiseen liittyvistä seikoista. 2005 (jatkuva hanke). 
 
Kivivuori, Janne & Salmi, Venla (2005). Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995–2004. OPTL 
214 

Nuorisorikollisuuskyselyjen (15–16-vuotiaisiin kohdistettu kokonaisrikollisuu-
den osoitinjärjestelmän) raportti. Väkivalta pysynyt suhteellisen vakaana 1995–
2004, omaisuus- ja vahingontekorikollisuus vähentynyt. 2005. 

 
Honkatukia, Päivi (2005) Väkivalta maahanmuuttajien kokemana ja kertomana. Kirjassa Paa-
nanen, Seppo (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Tilastokeskus.  

Artikkelissa on analysoitu maahanmuuttajien elinolotutkimuksen aineistosta ve-
näläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten maahanmuuttajien koke-
man väkivallan yleisyyttä ja piirteitä, tapausten tuloa viranomaisten tietoon sekä 
kokemusten yhteyttä näiden ryhmien viihtyvyyteen Suomessa. Valmistuu vuo-
den 2005 aikana. 
 

Nuoret henkirikosten tekijöinä 1980–2003. (Martti Lehti, OPTL) 
Tutkimus nuorten henkirikollisuudesta 1980–2003 mielentilatutkimusaineistojen 
perusteella. Erityispaino rikoksiin syyllistyneiden taustassa tapahtuneissa muu-
toksissa ja vuosien 1998–2002 väkivaltapiikin taustatekijöissä. Aineistonkeruu-
vaihe. 
 

Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja 2006. (Janne Kivivuori, OPTL) 
Itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimus. Valmisteluvaihe. 
 

Rikollisuustilanne-katsaus koostaa yhteen maamme rikollisuustilanteen. Ainoa katsaus, jossa 
virallistilastoja tulkitaan lähdekriittisesti ja systemaattisesti kokonaisrikollisuuden osoitinjär-
jestelmien valossa. 2005 (jatkuva hanke, ilmestyy vuosittain). 

 
Kemppi, Sari & Kivivuori, Janne (2004). Rikosuutisoinnin määrä Yleisradion television pää-
uutislähetyksessä 1985–2003. OPTL tta 63. 

Rikosuutisointi lisääntyi voimakkaasti 1990-luvulla. Tutkimus relevantti, koska 
se käsittelee väkivallan pelkoa ja turvallisuuden subjektiivista kokemista. 2004. 

 
Rikollisuustilanne-katsaukset (1997–2004). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 
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Ennalta ehkäisevää työtä käsitteleviä tutkimuksia 

 
Keisala, Hertta (2006). Parisuhdeväkivalta moniammatillisen työn kohteena. Arviointitutki-
mus Espoon yhteistyöverkoston ja Lyömättömän linjan toiminnasta parisuhdeväkivallan lo-
pettamiseksi. Helsinki: OPTL tiedonantoja 68. 
 
Rikosseuraamusviraston monisteita 2/2006. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä toiminta vankeuden 
aikana. Työryhmän mietintö.  

 
 

RIKOKSEN UHRIN ASEMAN PARANTAMINEN 
 
Kainulainen, Heini (2004). Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. 
Helsinki: OPTL 212 & Tilastokeskus Oikeus 2004:16. 

Tietoa poliisin tietoon tulleiden raiskausten piirteistä ja raiskausrikosten käsitte-
lemisestä rikosprosessissa. 2004. 
 

Lappi-Seppälä, Tapio & Hinkkanen, Ville (2004). Selvityksiä raiskausrangaistuksista ja ran-
gaistuskäytännön yhtenäisyydestä. OPTL tta 61. 

Seksuaalirikosten rangaistuskäytäntöä koskeva yleisselvitys. 
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Kansanterveyslaitos  
Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto  23.8.2006 
Nuorten mielenterveysyksikkö 
Mauri Marttunen     
 
 
 
Vastaukset Väkivallan vähentämistyön osaamisen ja kehittämisen koordinointia selvittävän 
työryhmän kysymyksiin Kansanterveyslaitoksen osalta  
 
 
1. Mitä väkivallan ehkäisytyön toimintaa tai tutkimusta teillä on ollut käynnissä vuosina 

2004–2006? Miten tämä toiminta tukee alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisytyötä? 
 
Kansanterveyslaitoksen Koti ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikön työ painottuu tapa-
turmiin, mutta useimmat seurannassa käytetyt aineistot sisältävät tietoa myös väkivallasta. 
Hoitoilmoitusrekisteristä ja kuolemansyyrekisteristä seurataan kuolemaan tai sairaalahoitoon 
johtaneita henkilövahinkoja, joita käyttämällä aineistosta saadaan tieto väkivallan seurauk-
sena hoidetuista henkilöistä. Kansallinen uhritutkimus, tapaturmia ja väkivaltaa koskeva väes-
töhaastattelu, toteutetaan vuonna 2006 ja mahdollisuuksien mukaan kolmen vuoden välein 
toistettuna Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa yhdessä koordinoituna. 
 
Paikallisella tasolla Koti ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö on osallistunut Pohjois-
Kymenlaaksoon rakennettavan ns. henkilövahinkoja tutkivan anturikeskuksen synnyttämises-
sä. Kouvolan seudulle on rakennettu erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja so-
siaalitoimeen sekä tulevan vuoden aikana myös koulutoimeen kattava henkilövahinkojen seu-
ranta. Terveydenhuollon aineisto sisältää vuodeosastohoitoa vaativat väkivallan aiheuttamat 
henkilövahingot kuin myös polikliinisesti sekä hammashoitoloissa hoidetut. 
 
Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osastolla nuorten mielenterveysyksikössä on tehty 
tutkimusta 15–16-vuotiaiden nuorten aggressiivisen käyttäytymisen ja päihteiden käytön yh-
teyksistä. Tämä tutkimuslinja perustuu siihen, että merkittävä osa muihin ihmisiin kohdistu-
vasta väkivaltaisesta käyttäytymisestä liittyy päihteiden käyttöön.   
 
 
2. Onko teillä suunnitteilla toimintaa, joka tukisi alueellista ja paikallista väkivallan 

ehkäisytyötä? 
 
Yllä kuvattu nuorten aggressiivisen käyttäytymisen ja päihteiden käytön yhteyksiä koskeva 
tutkimus jatkuu ja sitä on resurssien niin salliessa mahdollista lisätä. KTLssa on myös muita 
edustavia nuoria koskevia väestötutkimusaineistoja, joita analysoimalla on mahdollista sel-
vittää nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen yleisyyttä ja luonnetta ja yhteyksiä mm. päihde-
käyttöön ja psykopatologiaan. Näihin liittyvän tutkimuksen osaamista ja päihdeasiantunte-
musta on KTL:ssä. 
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3.  Miten näette oman roolinne alueellisen ja paikallisen väkivallan ehkäisytyön tukemisessa? 
 
Pääjohtaja Pekka Puskan kanssa käydyn alustavan keskustelun perusteella KTL tehtävänsä 
mukaisesti on kiinnostunut koko väestön terveyteen liittyvän väkivallan ja väkivallan riski-
tekijöitä koskevasta tutkimuksesta käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. 
 
 
4. Onko teidän mielestänne tarvetta valtakunnallisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön 

liittyvää osaamista? Jos on, niin miten se tulisi organisoida? 
 
Tarvetta väkivallan ehkäisytyöhön liittyvän osaamisen valtakunnalliseen keskittämiseen on. 
Koordinaatiota ja kansanterveysnäkökulmaa voisi vahvistaa. Organisointi voisi tapahtua esi-
merkiksi perustamalla johonkin STM:n alaiseen laitokseen väkivallan ehkäisyyn erikoistuva 
yksikkö.  
 
 
5. Onko teidän mielestänne tarvetta alueellisesti keskittää väkivallan ehkäisytyöhön liittyvää 

osaamista? Jos on, niin miten se organisoidaan? 
 
Alueellista koordinaatiota pohdittaessa olisi tarpeen yleisemminkin terveyden edistämisen ja 
kansanterveystyön alueellisen vastuun miettiminen. Organisaatioon ei erityistä kantaa. 
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Maarit Vartia 
Työterveyslaitos 
24.8.2006 
 
 
Työväkivallan tutkimus, kehittämistyö ja koulutus Työterveyslaitoksella 
 
Työterveyslaitoksella on viime vuosina tehty useita työväkivaltaan liittyviä tutkimuksia. Tut-
kimusten yhteydessä ja erikseen on tehty monenlaista väkivallan vähentämiseen ja ehkäisyyn 
liittyvää kehittämistyötä yhteistyössä työpaikkojen ja organisaatioiden kanssa. Työterveys-
laitos tarjoaa myös monenlaista tutkimukseen pohjaavaa työväkivaltaa käsittelevää koulu-
tusta.     
 
 
Tutkimus 
 
Työssä kohdattavan väkivallan osalta on tutkittu sekä fyysistä väkivaltaa, jossa väkivallan 
kohdistaja tai uhkailija on työn kohteena oleva tai ulkopuolinen henkilö, että työyhteisöjen si-
säistä väkivaltaa, joka ilmenee pääasiassa henkisenä väkivaltana, kiusaamisena ja epäasialli-
sena kohteluna.  
 
Seuraavassa esitellään työväkivaltaa koskevia tutkimuksia viime vuosilta:  
 

• Työ ja terveys Suomessa -haastattelututkimukset vuosilta 1997, 2000 ja 2003. Uusi ai-
neisto kerätty keväällä 2006 (ei vielä julkaistu). Työ ja terveys Suomessa -tutkimuk-
sissa selvitetään uhkailun tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutumista työssä tai työ-
matkalla sekä henkisen väkivallan ja kiusaamisen kohteeksi joutumista työssä. Tutki-
muksen kohderyhmä edustaa Suomen työikäistä väestöä. Tutkimus antaa tietoa väki-
vallan kohteeksi joutumisen määrästä, ja tutkimuksen säännöllinen toistaminen mah-
dollistaa tulosten vertailun eri ajankohtina.     

 
• Väkivallan luonnetta ja määrää sekä uhka- ja väkivaltatilanteiden syitä ja seurauksia 

on tutkittu poliisipartiotyössä ja yksityissektorin vartiointityössä (Selin & Leino 2005). 
Meneillään on tutkimukset rajavartijoiden ja tullitarkastajien työstä. Tutkimusten ta-
voitteena on mm. kehittää keinoja työturvallisuuden parantamiseksi. Haastatteluaineis-
toa  ja kyselyn tuloksia käytetään myös koulutuksen tukena.          

 
• Väkivaltaa vankeinhoitotyössä selvittävässä tutkimuksessa (Vartia & Hyyti 1999) tut-

kimuksen kohteena oli sekä vankien vankeinhoitohenkilöstöön kohdistama väkivalta 
verbaalisesta väkivallasta aseella uhkailuun että työyhteisön sisäinen väkivalta. Tutki-
mus osoitti, että työn piirteet ja työyhteisön toimivuus olivat yhteydessä vankien hen-
kilöstöön kohdistamaan väkivaltaan.   

 
• Asiakkaiden taholta kohdistuvaa väkivaltaa on tutkittu kaupoissa, kioskeissa, huolto-

asemilla ja apteekeissa (Isotalus & Saarela 2000, Isotalus, Saarela & Vartia-Väänänen 
1999). Tutkimuksissa selvitettiin myös mm. turvallisuuden kannalta oleellisia tilarat-
kaisuja, valvonta- ja hälytyslaitteita sekä väkivaltatilanteissa toimimiseen saatua kou-
lutusta.  
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• Koulujen henkilöstön hyvinvointiin kohdistuneessa tutkimuksessa (Hakanen & Hon-

kanen 2001) selvitettiin sekä oppilaiden kohdistamaa sanallista ja fyysistä väkivaltaa 
että itse koettua ja havaittua henkistä väkivaltaa henkilöstön keskuudessa.     

 
• Parhaillaan meneillään olevassa monikulttuurisia työyhteisöjä ja maahanmuuttajatyön-

tekijöiden integroitumista suomalaisille työpaikoille selvittävässä tutkimuksessa kar-
toitetaan myös sekä asiakkaiden että työyhteisön jäsenten työntekijöihin kohdistamaa 
epäasiallista ja loukkaavaa kohtelua sekä kiusaamista.  

 
• Kaikkiaan työyhteisön sisäiseen henkiseen väkivaltaan ja työpaikkakiusaamiseen liit-

tyvää tutkimusta on tehty 1980–90-lukujen taitteesta alkaen. Yksinomaan henkistä 
väkivaltaa, mm. laajuutta, ilmenemismuotoja, taustoja ja seurauksia on tutkittu mm. 
valtionhallinnon työpaikoilla ja kuntasektorilla.  

 
Henkisen väkivallan ja kiusaamisen kohteeksi joutumista ja mm. kiusatuksi joutumi-
sen vaikutusta depressioon on puolestaan tutkittu sairaaloissa toteutetussa pitkittäis-
tutkimuksessa (Kivimäki ym. 2003). 

 
Kiusatuksi itsensä kokeneiden omakohtaisia tarinoita on kerätty tammi-kesäkuun ai-
kana 2006 yhteistyössä Johtamistaidon opiston, Suomalaisen Kirjallisuuden seuran ja 
TJS opintokeskuksen kanssa. Keräyksessä koottiin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä keinoja 
kiusaamistilanteen ratkaisemiseksi. Tavoitteena on tuottaa koulutus- ym. materiaalia 
työsuojeluhenkilöstölle ja muille kiusaamistilanteiden selvittämisprosesseissa toimi-
ville.     

 
• Nykyisin työoloja ja työn piirteitä kartoittavat tutkimukset sisältävät usein myös 

työväkivaltaa koskevat osiot.  
 
 
Kehittämistyö 
 
Väkivaltariskien arviointi 
"Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA" on kehitetty työhön liittyvien erilaisten riski-
tekijöiden arvioimiseksi. Väkivallan uhka on yksi työturvallisuuteen liittyvistä arvioitavista 
tekijöistä. Epäasiallisen kohtelun (työpaikkakiusaamisen) ja häirinnän esiintymistä työyhtei-
sössä arvioidaan TIKKA-menetelmässä yhtenä työn sosiaalisena kuormitustekijänä.  
 
KAURIS (KAUpan RISkit) -menetelmä työväkivaltariskien kartoitukseen ja hallintaan on tar-
koitettu työpaikan väkivaltavaarojen ja varautumistason arviointiin. Menetelmä sisältää tar-
kistuslistan, jota voidaan käyttää työpaikan turvallisuustason arviointiin ja kehittämiseen. Mu-
kana on toimintatapoja ja ohjeita väkivaltatilanteiden torjumiseksi. Menetelmä on kehitetty 
kaupan sektorilla, mutta sitä voidaan soveltaa myös muilla sektoreilla.  
 
Poliisien ja vartijoiden keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa on kehitetty systemaattista mallia, 
joka auttaa havaitsemaan ja analysoimaan työssä kohdattuja uhka- ja väkivaltatilanteiden 
kriittisiä vaiheita ja työntekijän toimintaa näissä eri vaiheissa.   
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Toimintamallien rakentaminen  
Yritysten ja organisaatioiden kanssa on rakennettu yrityskohtaisia toimintamalleja ja -ohjeis-
tuksia, miten työpaikalla menetellään, jos joku kokee joutuneensa kiusaamisen tai epäasialli-
sen kohtelun kohteeksi. Yritysten kanssa laaditut ohjeistukset ja toimintamallit auttavat ja tu-
kevat työpaikkojen esimiehiä ja työyhteisöjä ottamaan esiin ja selvittämään syntyneet kiusaa-
miskokemukset. Toimintamallien olemassaolon koetaan myös ennalta ehkäisevän kiusaa-
mista.  
 
 
Tiedonvälitys 
 
Työterveyslaitoksen julkaisemassa kirjassa "Huumeiden käyttäjän kohtaaminen työssä"  
(Lusa S. toim. 2000) käsitellään myös väkivaltaisen henkilön kohtaamista. 
 
Opas tilannearvion tekemiseen ja väkivaltatilanteiden hallintaan vartiointisektorilla ilmestyy 
syksyllä 2006. Opas soveltuu myös muille sektoreille.  
 
 
Koulutus 
 
Työterveyslaitoksella tehtävien tutkimusten tuloksia välitetään monenlaisessa koulutuksessa. 
Koulutuksen kohteena ovat sekä työyhteisöt ja esimiehet että eri toimijat kuten työterveys-
huolto-, työsuojelu- ja luottamushenkilöstö.  
 
Koulutusta annetaan mm. seuraavista työväkivaltaan liittyvistä teemoista:  
 
- Epäasiallinen kohtelu ja häirintä, henkinen väkivalta ja kiusaaminen työssä   

- kiusaamisen kokemuksen laajuus työelämässä ja eri sektoreilla 
- epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen juuret ja taustat  
- kiusaamisen kierteen eteneminen työyhteisössä  
- kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy ja selvittäminen työpaikalla  
- epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen tukeminen 
- esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelun rooli ja keinot tilanteen selvittämi-

sessä 
 
Koulutus auttaa kaikkia osapuolia tunnistamaan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun työpai-
kalla ja ymmärtämään sen syntyyn liittyviä erilaisia tekijöitä ja prosesseja sekä helpottaa ja tu-
kee kiusaamistilanteiden puheeksiottamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulutus 
tukee toimijoita selvittämään kiusaamistilanteita omassa roolissaan.  
 
- Uhka- ja väkivaltatilanteiden analysointi – miten työpaikalla sattuneita kriittisiä tilanteita 

voidaan arvioida ja käsitellä käytännössä.  Koulutus lisää koulutettavien taitoja toimia eri-
tyyppisissä uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä auttaa välttämään samanlaisten tilanteiden 
toistumista.  

 
- Koulutusta, jossa kartoitetaan työpaikan väkivaltariskejä ja laaditaan konkreettisia toimen-

pidesuunnitelmia.  
 
- TIKKA työkuormituksen arviointimenetelmän käyttö. 
      
- Huumeiden käyttäjän kohtaaminen työssä.  
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Työterveyslaitoksen rooli paikallisessa ja alueellisessa väkivallan ehkäisytyössä 
 
Työterveyslaitos toimii valtakunnallisesti. Toimipisteitä on Helsingin lisäksi Uudellamaalla, 
Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Oulussa.   
 
Tutkija ja asiantuntija: kerää tietoa työväkivallasta ja sen vaikutuksista työntekijöihin ja orga-
nisaatioihin, jakaa tietoa tarvitsijoille päättäjistä yksittäisiin työntekijöihin.  
 
Kehittäjä ja konsultti: auttaa ja tukee työpaikkoja väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisemiseen 
tähtäävässä työssä.  
 
Kouluttaja: kouluttaa työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstöä, luottamusmiehiä, esimiehiä 
ja johtoa ja työyhteisöjä.  
 
Tiedottaja: raportteja, artikkeleita ja muita julkaisuja työväkivallasta. 
 
 
Tarve  
 
Tarvetta on taholle/paikalle, josta tarvitsijat, niin yksittäiset ihmiset kuin eri toimijat kuten 
työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstö saisivat tietoa esimerkiksi olemassa olevista tutki-
muksista, ohjeista ja käytännössä toimivista malleista sekä apua sopivan kehittäjän tai koulut-
tajan löytämiseen jne.    
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Juhani Iivari 
 
 
VÄKIVALTAAN LIITTYVÄSTÄ TUTKIMUSTOIMINNASTA STAKESISSA 
 
 
Teema 
 

Tutkimuksen nimi ja tekijä, 
organisaatio 

Liittymisestä väkivallan 
ehkäisytoimintaan 

Valmistu-
misajan- 
kohta 
 

Muuta 

Ennalta estävän työn 
tehostaminen rikosten ja 
häiriöiden ennalta estämi-
seksi 

Paikallinen alkoholipolitiikka 
(PAKKA). Alkoholiongelmien ehkäisy 
Hämeenlinnan ja Jyväskylän seuduilla. 
Tutkimus- ja kehittämisprojekti vv. 
2004–2008.  
http://www.pakka.fi/ 
 

Välillisesti 2008 
 
 
 
 
 
 

 

Väkivaltarikollisuuden 
vähentäminen 
 

Lähisuhdeväkivalta sovittelussa. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeen 
realistinen arviointi. FinSoc 5/2004 
STAKES. 
Tekijät: Aune Flinck ja Juhani Iivari 
 
 
 
 
 
Recognition and treatment of sexual 
abuse of a child. In: Evidence - Based 
Medicine Guidelines. Duodecim / 
Wiley & Sons. 2004 
Tekijä: Sirpa Taskinen   
 

Väkivallan katkaiseminen ja en-
nalta ehkäiseminen. Keskeinen 
tulos: Lähisuhdeväkivallan sovitte-
luun soveltuvia tapauksia ei voida 
rajata ulkopuolelle rikoksen vaka-
vuuden mukaan. Tärkein kriteeri 
sovitteluun soveltuvuudelle ovat 
osapuolten henkiset, taloudelliset ja 
sosiaaliset voimavarat. 
 
Välillisesti 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
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Huumausainerikollisuuden 
vähentäminen 
 

Normaalin rajan molemmilla puolilla 
Stakes, tutkimuksia 144, 2004 
Tekijä: Elina Vironkangas  
 
Huumeet ajankuvana, Stakes, tutkimuk-
sia 149.  
Tekijä: Mikko Salasuo 
 

Välillisesti 
 
 
 
Välillisesti 

2004 
 
 
 
2005 

 

Uusintarikollisuuden 
vähentäminen 

Tuomittu maahanmuuttaja. Tilastollinen 
ja kvalitatiivinen tutkimus maahan-
muuttajien päärikostuomioista ja van-
kilarangaistuksen saaneista. SA:n Sy-
reenihankkeen loppuraportti, 
Helsingin yliopisto ja Stakes 2006  
Tekijä: Juhani Iivari 

Maahanmuuttajien väkivaltarikos-
tuomiot ovat lisääntyneet nopeam-
min kuin heidän muissa rikoksissa 
saamansa tuomiot ja ne ovat yli 
kaksinkertaiset maahanmuuttajien 
väestöosuuksiin verrattuna. 
Tutkimuksessa otetaan kantaa myös 
seuraamusjärjestelmän kehittämi-
seen rikoksiin syyllistyneiden maa-
hanmuuttajien kotouttamispolitii-
kan kehittämiseksi 
 

2006  

 









Kihlakunnat 

Hätäkeskukset

Maakuntaliitot

Kuntaliitto

Valtakunnallise
t

järjestöt
Sos.alan kehit-tämiskeskukset Sairaanhoitopiirit

LÄHIPALVELUT

Yliopistot

Keskussairaalat

Lääninhallitukset

KriisikeskuksetTurvakodit

TTL

RTN:n väkivalta-
jaosto

Kansanterveys-

laitos
Stakes

Lähisuhde- ja perheväki-
vallan ehkäisyn 
vastuuyksikkö

Tilastokeskus

Opetushallitus

STM
OM SM

OPM

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖN TOIMIJOISTA JA VASTUUTAHOISTA

PAKK

OPTL

AMK ja 

ammatilliset

oppilaitokset

Seudulliset erityis-
palvelut

Perhekeskukset / Väki-
vallan ehkäisemistyön 
kehittämisyksiköt

LIITE 3Esimerkkinä:

Sosiaali-
päivystys
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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN SELVITYKSIÄ 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS RAPPORTER 
REPORTS OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH ISSN 1236-2115 
 
 
2006: 1 Anita Haataja, Maija-Liisa Järviö, Esko Mustonen. Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi. 

Pilottihanke sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta.  
ISBN 952-00-1928-6 (nid.) 
ISBN 952-00-1929-4 (PDF) 
 

2 Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma vuodelle 2006. (Moniste) 
ISBN 952-00-1933-2 (nid.) 
ISBN 952-00-1934-0 (PDF) 
 

3 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulossopimukset kaudelle 2004-2007. 
Tarkistusvuosi 2006. (Moniste) 
ISBN 952-00-1937-5 (nid.) 
ISBN 952-00-1938-3 (PDF) 
 

4 Seppo Tuomola. Kansallisen terveyshankkeen piiriin kuuluvan hankerahoituksen vaikuttavuuden 
arviointi. (Ainoastaan verkossa www.stm.fi)  
ISBN 952-00-1939-1 (PDF) 
 

5 Ehkäisevää huumetyötä nuorten työpajoilla kehittävän hankkeen loppuraportti. 
ISBN 952-00-1940-5 (nid.) 
ISBN 952-00-1941-3 (PDF) 
 

6 Rikoksista rangaistujen tuen tarve. Suositukset yhteistoiminnalle. Vankien jälkihuoltotyöryhmän 
raportti. 
ISBN 952-00-1942-1 (nid.) 
ISBN 952-00-1943-X (PDF) 
 

7 Lasten tuetut ja valvotut tapaamiset. (Moniste) 
ISBN 952-00-1944-8 (nid.) 
ISBN 952-00-1945-6 (PDF) 
 

8 Terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin periaatteet. Alueellisista 
ratkaisuista kansalliseen kokonaisuuteen. 
ISBN 952-00-1948-0 (nid.) 
ISBN 952-00-1949-9 (PDF) 
 

9 Christel Lamberg-Allardt, Heli Viljakainen ja työryhmä. D-vitamiinitilanteen seurantatutkimus 
2002-2004. 
ISBN 952-00-1952-9 (PDF) 
 

10 Päivähoitopaikkojen tilat ja turvallisuus. Helsingin ja Oulunsalon päivähoitohenkilökunnalle sekä 
lasten vanhemmille ja huoltajille suunnattujen kyselyjen tulokset. Toim. Airi Palosaari ja Olli 
Saarsalmi. 
ISBN 952-00-1953-7 (nid.) 
ISBN 952-00-1954-5 (PDF) 

 
11 Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten. Kansallisen 

pandemiavarautumisen työryhmän ehdotus. 
ISBN 952-00-1985-5 (nid.) 
ISBN 952-00-1986-3 (PDF) 
 

12 Niilo Färkkilä. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudistaminen. 
Lausuntoyhteenveto toimikunnan mietinnöstä. (Ainoastaan verkossa www.stm.fi) 
ISBN 952-00-1987-1 (PDF) 

 



2006: 13 Kansallisen terveydenhuollon hankkeen seurantaryhmän raportti sosiaali- ja terveysministeriölle 
vuoden 2005 toiminnasta. (Moniste) 
ISBN 952-00-1988-X (nid.) 
ISBN 952-00-1989-8 (PDF) 
 

14 Hallituksen tasa-arvo-ohjelman (2004-2007) seurantaraportti. Maaliskuu 2006. (Ainoastaan 
verkossa www.stm.fi) 
ISBN 952-00-1960-X (PDF) 
 

15 Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon talousarvioehdotuksen rakenteen ja 
selvitysosien sisällön uudistamiseksi. (Moniste) 
ISBN 952-00-2000-4 (nid.) 
ISBN 952-00-2001-2 (PDF) 
 

16 Niilo Färkkilä, Tarja Kahiluoto, Merja Kivistö. Lasten päivähoidon tilannekatsaus. Syyskuu 2005. 
(Moniste) 
ISBN 952-00-2002-0 (nid.) 
ISBN 952-00-2003-9 (PDF) 
 

17 Perhepäivähoidon kehittämishaasteita. Toim. Sanna Parrila. 
ISBN 952-00-2008-X (nid.) 
ISBN 952-00-2009-8 (PDF) 
 

18 Terveydenhuollon varautumiskoulutuksen haasteita. Selvitys häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
koulutuksesta ammattikorkeakouluissa ja lääketieteellisissä tiedekunnissa. (Moniste) 
ISBN 952-00-1962-6 (nid.) 
ISBN 952-00-1963-4 (PDF) 
 

19 Alkoholiolot EU-Suomessa. Kulutus, haitat ja politiikan kehys 1990-2005. 
ISBN 952-00-2089-6 (nid.) 
ISBN 952-00-2090-X (PDF) 
 

20 Alkoholförhållandena i EU-Finland. Konsumtion, skadeverkningar och policyramar 1990-2005. 
ISBN 952-00-2012-8 (inh.) 
ISBN 952-00-2013-6 (PDF) 
 

21 Alcohol Issues in Finland after Accession to the EU. Consumption, Harm and Policy Framework 
1990-2005. 
ISBN 952-00-2014-4 (print.) 
ISBN 952-00-2015-2 (PDF) 
 

22 Carita Lahti, Sini Jämsén, Saara Tarumo. Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin. 
Työn vaativuuden ja henkilön pätevyyden arviointi Suomessa. 
ISBN 952-00-2016-0 (nid.) 
ISBN 952-00-2017-9 (PDF) 
 

23 Valtioneuvoston vammaispoliittisen selonteon tausta-aineisto. (Moniste) 
ISBN 952-00-2020-9 (nid.) 
ISBN 952-00-2021-7 (PDF) 
 

24 Työurat pitenevät? Veto-ohjelman indikaattorit. (Moniste) 
ISBN 952-00-2030-6 (nid.) 
ISBN 952-00-2031-4 (PDF) 
 

25 Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän muistio. (Moniste) 
ISBN 952-00-2032-2 (nid.) 
ISBN 952-00-2033-0 (PDF) 
 

26 Liisa Heinimäki. Varhaisen tuen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa. VarTu -hankekuvaus 
2004-2005. (Moniste) 
ISBN 952-00-2041-1 (nid.) 
ISBN 952-00-2042-X (PDF) 



2006:  27 Rakennusalan terveystarkastusten seurantarekisteri. (Moniste) 
ISBN 952-00-2043-8 (nid.) 
ISBN 952-00-2044-6 (PDF) 
 

28 Petri Virtanen, Janne Jalava, Mari Ruuth. Valtakunnallisen työtapaturmaohjelman arviointi. 
Tammikuu 2006. 
ISBN 952-00-2045-4 (nid.) 
ISBN 952-00-2046-2 (PDF) 
 

29 Arja Rimpelä, Susanna Rainio, Lasse Pere, Tomi Lintonen, Matti Rimpelä. Use of Tobacco 
Products, Alcohol Use and Exposure to Drugs in 1977-2005. 
ISBN 952-00-2047-0 (paperback) 
ISBN 952-00-2048-9 (PDF) 
 

30 Sirkka-Liisa Kivelä. Geriatrisen  hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. 
(Moniste) 
ISBN 952-00-2068-3 (nid.) 
ISBN 952-00-2069-1 (PDF) 
 

31 Lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehittäminen. Koordinaatioryhmän yhteenvetoraportti. 
ISBN 952-00-2070-5 (nid.) 
ISBN 952-00-2071-3 (PDF) 
 

32 Jyrki Korkeila. Psykiatrian opetuksen kehittämistarpeet perusterveydenhuollossa. (Ainoastaan 
verkossa www.stm.fi) 
ISBN 952-00-2072-1 (PDF) 
 

33 Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio. (Moniste) 
ISBN 952-00-2079-9 (nid.) 
ISBN 952-00-2080-2 (PDF) 
 

34 EVO-tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistaminen. Työryhmän raportti. (Moniste) 
ISBN 952-00-2085-3 (nid.) 
ISBN 952-00-2086-1 (PDF) 
 

35 Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2006. (Ainoastaan verkossa www.stm.fi)  
ISBN 952-00-1966-9 (PDF) 
 

36 Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2005. 
ISBN 952-00-2034-9 (nid.) 
ISBN 952-00-2035-7(PDF) 
 

37 Kliinisten laboratorioiden korvausten määräytymisperustetta selvittävän työryhmän raportti. 
(Ainoastaan verkossa www.stm.fi) 
ISBN 952-00-2091-8 (PDF) 
 

38 Pirjo Näkki. Vankien velkaantuminen ja yhteiskuntaan integroituminen. 
ISBN 952-00-1967-7 (nid.) 
ISBN 952-00-1968-5 (PDF) 
 

39 Raimo Kärkkäinen, Marie Reijo, Keijo Tanner, Timo Tähtinen. Lapsiperheiden asumisen 
muutokset 1995–2004. 
ISBN 952-00-2092-6 (nid.) 
ISBN 952-00-2093-4 (PDF) 

 
40 Maatalouslomituksen kehittämismahdollisuuksia selvittäneen työryhmän muistio. (Moniste) 

ISBN 952-00-2102-7 (nid.) 
ISBN 952-00-2103-5 (PDF) 
 

41 Longer careers? The Veto Programme Indicators. (Moniste) 
ISBN 952-00-2104-3 (paperback) 
ISBN 952-00-2105-1 (PDF) 



2006: 42 Anita Haataja. Ikääntyvät työmarkkinoilla 1989-2005. 
ISBN 952-00-2107-8 (nid.) 
ISBN 952-00-2108-6 (PDF) 
 

43 Anita Haataja. Pohjoismainen ansaitsijahoivaajamalli. Ruotsin ja Suomen 
perhevapaajärjestelmän vertailu. 
ISBN 952-00-2109-4 (nid.) 
ISBN 952-00-2103-5 (PDF) 
 

44 Ulkomailla asuvien sairaanhoidosta Suomessa aiheutuvien kustannusten korvaaminen. EU:n 
sosiaaliturvan koordinaatioasetusten mukaisten sairaanhoitokustannusten korvaamista 
selvittäneen työryhmän muistio. (Moniste) 
ISBN 952-00-2111 6 (nid.) 
ISBN 952-00-2112-4 (PDF) 
 

45 Jukka Kumpuvuori. Perusoikeuksien rajoittamisesta kehitysvammapalvelujen toteuttamisessa. 
ISBN 952-00-2114-0 (nid.) 
ISBN 952-00-2115-9 (PDF) 
 

46 Petri Virtanen, Janne Jalava, Tuomas Koskela, Janne Kilappa. Syrjäytymistä ehkäisevien EU-
hankkeiden arviointi. 
ISBN 952-00-2116-7 (nid.) 
ISBN 952-00-2117-5 (PDF) 

 
47 Peppi Saikku. Asiakasyhteistyötä uudella lailla? Kuntoutuksen asiakasyhteistyön arviointia. 

ISBN 952-00-2124-8 (nid.) 
ISBN 952-00-2125-6 (PDF) 
 

48 Rintamaveteraanikuntoutus vuonna 2005. Selvitys veteraanikuntoutusmäärärahojen käytöstä. 
(Moniste) 
ISBN 952-00-2118-3 (nid.) 
ISBN 952-00-2119-1 (PDF) 
 

49 Maria Rautio. Terveyden edistämisen koulutus sosiaali- ja terveysalalla. 
ISBN 952-00-2142-6 (nid.) 
ISBN 952-00-2143-4 (PDF) 
 

50 Kansallisen terveydenhuollon hankkeen seurantaryhmän raportti sosiaali- ja terveysministeriölle 
kevään 2006 toiminnasta. (Moniste) 
ISBN 952-00-2150-7 (nid.) 
ISBN 952-00-2151-5 (PDF) 
 

51 Aulikki Rautavaara, Jouko Kokko. Kuulo- ja puhevammaisten verkostoituvat tulkkipalvelut. 
Selvitys alueyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikutuksista. 
ISBN 952-00-2157-4 (nid.) 
ISBN 952-00-2158-2 (PDF) 
 

52 National reports on Strategies for Social Protection and Social inclusion – Finland. 
ISBN 952-00-2160-4 (paperback) 
ISBN 952-00-2159-0 (PDF) 
 

53 Kansallinen raportti sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden strategioista. 
ISBN 952-00-2161-2 (nid.) 
ISBN 952-00-2162-0 (PDF) 
 

54 Huumausainepolitiikan kertomus vuodelta 2005. (Moniste) 
ISBN 952-00-2165-5 (nid.) 
ISBN 952-00-2166-3 (PDF) 
 

55 Sosiaali- ja terveysministeriön kustannuslaskennan kehittämistyöryhmän musitio. (Moniste) 
ISBN 952-00-2167-1 (nid.) 
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