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Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia sähköisen valvonnan käytön mahdollisuutta lähesty-
miskieltojen yhteydessä Suomessa. Pyrimme työssämme selvittämään erityisesti sitä, miten 
nykyiset suomalaiset lähestymiskiellot toimivat ja miten tehokasta niiden valvonta on, ja 
voisiko sähköisestä valvonnasta olla hyötyä suomalaisissa lähestymiskielloissa. Opinnäyte-
työmme tilaajana toimi Viola – väkivallasta vapaaksi ry. Toivomme työmme hyödyttävän myös 
muita tahoja, jotka työskentelevät esimerkiksi lähestymiskieltojen ja lähestymiskielloilla 
suojattujen henkilöiden parissa.  

Opinnäytetyömme viitekehyksenä toimii lähestymiskieltoja ympäröivä lainsäädäntö ja lähes-
tymiskieltojen sähköisen valvonnan kansainväliset kokemukset. Opinnäytetyömme on laadulli-
nen tutkimus, joka koostuu kolmesta ryhmähaastattelusta, joissa haastattelimme kolmea 
Viola ry:n työntekijää ja kolmea heidän asiakastaan, sekä kahta Rikosuhripäivystyksen työnte-
kijää.   

Opinnäytetyössämme ilmeni, että nykyiset lähestymiskiellot nähtiin joko pääasiassa tai osit-
tain toimivina, mutta niiden valvonta nähtiin erityisen ongelmallisena tai puutteellisena. Suu-
rimpana ongelmana näyttäytyi se, että lähestymiskiellon valvonnasta vastaa käytännössä kiel-
lolla suojattu henkilö. Haastateltavat myös nimesivät tekijöitä, joiden kohdalla lähestymis-
kieltoja pidettiin pitkälti tehottomina. Sähköisellä valvonnalla koettiin olevan mahdollista 
vaikuttaa nykyisten lähestymiskieltojen valvonnan ongelmiin ja uhrin aseman parantamiseen 
etenkin kaikkein vaikeimmissa lähestymiskieltotapauksissa, muttei ratkaisevan kaikkia lähes-
tymiskieltojen ongelmia. Ratkaisevaa valvonnan onnistumiselle ja kannattavuudelle olisi myös 
se, miten valvonta toteutetaan. Verrattuna ulkomailla käytettyihin järjestelmiin, Suomessa 
on ainakin osittaiset valmiudet toteuttaa sähköistä valvontaa lähestymiskieltojen yhteydessä, 
sillä sähköistä valvontaa sovelletaan jo osassa suomalaisia rikosseuraamuksia. Haastateltavat 
nostivat esiin myös lähestymiskieltoon määrättyjen henkilöiden, ja etenkin lähestymiskielto-
jen rikkojien kuntoutustarpeen. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to examine the possibility of utilising electronic 
monitoring in enforcing restraining orders in Finland. We especially aimed to discover how 
effective the current restraining orders and their supervision in Finland were perceived to be, 
and if electronic monitoring could be beneficial in Finnish restraining orders. Our thesis was 
commissioned by Viola- väkivallasta vapaaksi ry. However, we hope that our thesis will also 
serve other parties, who for example work with restraining orders and the people protected 
by restraining orders.  
 
In the theoretical framework of our thesis we familiarized ourselves with the legislation 
around restraining orders in Finland, and how other countries have applied and used electron-
ic monitoring as a part of restraining orders. Our thesis is a qualitative study and it consists of 
three group interviews, in which we interviewed three employees of Viola ry and three of 
their clients, as well as two employees of Rikosuhripäivystys.  
 
In our study the current restraining orders appeared to be for the most part, or at least part-
ly, as effective as expected. However, the supervision of the current restraining orders was 
seen either particularly problematic or inefficient. According to the study, the biggest issue 
was that the person protected by the restraining order is also responsible for the supervision 
of the restraining order. Our interviewees also identified different types of perpetrators with 
whom the restraining orders were seen to be ineffective. Electronic monitoring was seen as a 
way to improve some of the issues in the current surveillance and as a way to ease the vic-
tims position at least in the most difficult restraining order cases, but not as a way to fix all 
of the current difficulties faced in connection with restraining orders. The means and ways of 
executing the electronic monitoring was also seen to be a crucial factor for the outcome of 
the monitoring. Compared to the systems used abroad, Finland already has at least the basic 
requirements to use electronic monitoring as a part of restraining orders, since the same 
technology is already used in other sanctions in Finnish corrections. It was also brought up in 
all the interviews that there should be more efforts to rehabilitate perpetrators who are 
served and who breach the restraining orders continuously. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee suomalaisia lähestymiskieltoja, sekä lähestymiskieltojen säh-

köistä valvontaa. Lähestymiskieltojen sähköisellä valvonnalla tarkoitetaan lähestymiskieltoon 

määrättyjen henkilöiden reaaliaikaista valvontaa ja paikantamista sähköisin menetelmin. 

Sähköistä valvontaa hyödyntää tällä hetkellä Suomessa eri rikosseuraamusten täytäntöönpa-

nossa ja valvonnasta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Opinnäytetyömme tavoitteena on tutkia 

sähköisen valvonnan käytön mahdollisuutta myös lähestymiskieltojen yhteydessä Suomessa.  

Lähestymiskieltoja on mahdollista valvoa sähköisen valvonnan avulla jo Yhdysvalloissa, Aust-

raliassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa. Valvonnan tavoitteina on muun muassa parantaa 

lähestymiskieltojen suojaamien henkilöiden ja näistä eritoten vaino- ja väkivaltarikosten uh-

rien turvallisuutta, ennaltaehkäistä henkeen ja terveyteen kohdistuvia väkivaltarikoksia, sekä 

puuttua vakavaan lähisuhdeväkivaltaan. Valvonnan kautta pyritään myös vaikuttamaan niiden 

henkilöiden käytökseen, jotka rikkovat lähestymiskieltoa toistuvasti. (Oikeusministeriö 2019b, 

7, 17-24, 29-30.) Lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan käytännöt, sovellutukset, valvon-

taan asettamisen edellytykset, valvonnasta saadut kokemukset ja valvonnan käyttöaste lähes-

tymiskieltojen yhteydessä vaihtelevat maakohtaisesti.   

Tutustumme opinnäytetyömme viitekehyksessä sekä sähköiseen valvontaan, että suomalaisiin 

lähestymiskieltoihin. Osana teoreettista viitekehystämme haastattelimme myös kahta Rikos-

seuraamuslaitoksen työntekijää, jotta ymmärtäisimme laajemmin sähköisen valvonnan käy-

tännön toimivuuden realiteetteja. Opinnäytetyömme laadullisen tutkimuksen aineistona haas-

tattelimme viittä kolmannen sektorin uhri- ja väkivaltatyön työntekijää, jotka kohtaavat lä-

hestymiskieltoja työnsä yhteydessä, sekä kolmea väkivaltatyön asiakasta, joilla on henkilö-

kohtaista kokemusta lähestymiskielloista. Haastatteluissa selvitimme, millaisia näkemyksiä 

heillä on liittyen suomalaisiin lähestymiskieltoihin ja niiden valvontaan, ja voitaisiinko sähköi-

sellä valvonnalla heidän mielestään mahdollisesti vastata lähestymiskieltojen yhteydessä 

esiintyviin haasteisiin. Selvitimme myös, mitä he toivoisivat otettavan huomioon mahdollises-

sa valvonnan suunnittelu- tai valmistelutyössä, mikäli tämä tulisi ajankohtaiseksi Suomessa. 

Lähestymiskieltojen valvonnan tehostaminen on myös Suomessa puhuttu ja erittäin ajankoh-

tainen aihe. Sähköisen valvonnan hyödyntämistä lähestymiskieltojen yhteydessä on käsitelty 

ensimmäistä kertaa Oikeusministeriössä vuonna 2007, ja viimeisimpänä aiheesta on julkaistu 

arviomuistio vuonna 2019 opinnäyteprosessimme aikana. Toivommekin, että työmme auttaisi 

nostamaan työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmia ja kokemustietoa mukaan keskusteluun 

lähestymiskieltojen ja niiden mahdollisen sähköisen valvonnan kehittämisessä. 
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2 Toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyömme tilaajana toimi Viola - väkivallasta vapaaksi ry. Viola ry on perhe- ja pari-

suhdeväkivallan avopalveluyksikkö, joka sijaitsee Mikkelissä. He toimivat matalan kynnyksen 

periaatteella, ja he tarjoavat palveluja niin väkivallan uhreille, kuin tekijöille. Viola ry tarjo-

aa palveluja myös perheille, ja järjestöllä on omat työntekijänsä niin lasten, naisten kuin 

miesten kanssa tehtävään työhön. Vaikka Viola ry toimii fyysisesti Mikkelissä ja vaikuttaa tä-

ten Etelä-Savon alueella, on heillä myös työntekijöitä myös Oulussa ja heidän palvelunsa ovat 

tarjolla valtakunnallisesti verkossa muun muassa chat-palvelun kautta. Tarjoamiensa palve-

luiden lisäksi Viola ry on myös Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenyhdistys, ja vaikuttaa paljon 

erilaisissa hankkeissa, sekä tarjoaa koulutusta ja konsultointia viranomaisille, järjestöille ja 

muille lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville yhteisöille. (Viola ry 2018.)  

Viola ry:n tavoitteena on muun muassa ehkäistä ja lieventää parisuhdeväkivaltaa, katkaista 

väkivallan tai sen uhan alla elävien ongelmakierteitä, vahvistaa väkivallan vastaisia asenteita 

ja kehittää sukupuolten tasa-arvoisuutta palveluissa. Violan ry:n Tukikeskus Varjo keskittyy 

eron jälkeisen vainon ja väkivallan ennaltaehkäisyyn, ja perheiden turvallisuuden lisäämiseen. 

Tukikeskus Varjo tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä yksilö-, että ryhmätyöskentelynä 

Mikkelissä, Oulussa ja verkossa. Asiakastyön lisäksi Varjo tekee kehitys- ja yhteistyötä muiden 

väkivaltatyön toimijoiden kanssa. (Viola ry 2018; Tukikeskus Varjo, 2018.) 

3 Lähestymiskielto 

Lähestymiskielto on laissa säädetty suojelutoimenpide, joka voidaan määrätä henkeen, ter-

veyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai rikoksen uhan torjumiseksi. Lähes-

tymiskielto voidaan määrätä niissä tilanteissa, joissa on perusteltua syytä olettaa, että lähes-

tymiskieltoon määrättävä henkilö tulisi kohdistamaan uhkaa tai toteuttamaan rikoksen kiellol-

la suojattavaan osapuoleen, tai muutoin vakavasti häiritsemään tätä. (Laki lähestymiskiellosta 

1998/898, 1§.)  

Kun käydään läpi lähestymiskiellon edellytyksiä, tulee kiellon arvioinnissa ottaa huomioon 

molempien osapuolten henkilökohtaiset olosuhteet, sekä jo tapahtuneiden, että mahdollisesti 

tapahtuvien rikosten ominaisuudet. Tämä tarkoittaa käytännössä rikosten tai häirinnän laa-

juuden ja toistuvuuden punnitsemista, ja näiden tekijöiden arviointia. Arvioinnissa otetaan 

myös huomioon se, miten todennäköisesti kiellon kohde tulisi jatkamaan uhatuksi itsensä 

tuntevan henkilön häirintää tai toteuttaisi tähän kohdistuen rikoksen. (Laki lähestymiskiellos-

ta 1998/898, 2§.)  

Lähestymiskieltoa voi pyytää itse suojausta tarvitseva henkilö, tai syyttäjä-, poliisi- tai sosiaa-

liviranomainen. Pyyntö lähestymiskiellosta voi olla suullinen tai kirjallinen, ja sitä voidaan 

tarpeen vaatiessa täydentää. Kiellon yhteydessä voidaan suorittaa poliisitutkinta, jos se edis-

tää lähestymiskieltoasian käsittelyä. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 5§.)   
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Kieltoasian ratkaisussa on toimivaltainen joko kieltoa hakevan henkilön kotikunnan tai kiellos-

sa sovellettavan paikkakunnan käräjäoikeus. Kaikki lähestymiskiellot käsitellään käräjäoikeu-

dessa kiireellisenä ja asia voidaan ratkaista siitä huolimatta, saapuuko kieltoon määrättävä 

osapuoli paikalle istuntoon. Lähestymiskieltoasia voidaan myös käsitellä kiellon kannalta mer-

kityksellisen rikosasian yhteydessä. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 4§, 6§.) Määrätty lä-

hestymiskielto on myös mahdollista kumota tai muuttaa, jos kiellon jompikumpi osapuoli vaa-

tii sitä käräjäoikeudelta tai tuomioistuimelta, tai jos se on perusteltua esimerkiksi olosuhtei-

den muutosten tai muiden syiden takia (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 16§).  

3.1 Lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan keskustelu Suomessa 

Lähestymiskieltojen sähköistä valvontaa on käsitelty Suomessa ensimmäisen kerran vuoden 

2007 Oikeusministeriön työryhmämietinnössä (Oikeusministeriö 2007, 9-16, 38-39). Aiheen 

käsittely jatkui Oikeusministeriön selvityksessä 2008, jolloin ministeriö valmisti arviointimuis-

tion valvontateknologian kehittämisestä lähestymiskieltojen yhteydessä. Muistiossa käsitel-

lään esimerkiksi sähköisen valvonnan tavoitteita, toteuttamisen keinoja ja mahdollisia ongel-

makohtia. Muistio ei kuitenkaan johtanut käytännön tasolla lainvalmisteluprosessin aloittami-

seen. Koska vuonna 2008 sähköinen valvonta ei ollut vielä vakiintuneena käytäntönä vankein-

hoidon yhteydessä, valvonnan luotettavuudesta ja tekniikan soveltuvuudesta lähestymiskielto-

jen valvontaan ei vielä ollut takuita. Lainvalmistelutyön aloittamiseen ei tällöin siis koettu 

olevan vielä edellytyksiä. (Oikeusministeriö 2009, 61-87.) 

Aihe nousi uudelleen käsittelyyn Oikeusministeriön selvityksessä väkivallan vähentämisestä 

Suomessa vuonna 2009, jolloin lähestymiskieltojen sähköinen valvonta koettiin edelleen ke-

hittämisen arvoisena aihepiirinä ja olennaisena uudistuksena etenkin naisiin kohdistuvan väki-

vallan vähentämisessä. Valvonnan kehittämiseen kaavailtiin tällöin asetettavaksi poikkihallin-

nollista työryhmää, joka jatkaisi aiheen työstämistä. (Oikeusministeriö 2009, 61-87.) Vuonna 

2010 oikeusministeri Tuija Braxt teki myös keskustelunaloituksen mediassa lähestymiskielto-

jen sähköisestä valvonnasta vuoden 2009 Espoon Sellon kauppakeskuksen ampumavälikohtauk-

sen jälkeen. Aiheeseen ottivat tällöin kantaa myös lukuisat muut eri ammattialojen edustajat 

erinäisissä asiayhteyksissä. (Autio 2017; ESS 2011; Kivelä 2016; MTV 2010; Virtanen 2011.)    

Lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan mahdollisuus nousi uudelleen keskusteluun vuonna 

2015, jolloin oikeusministeri Anna-Maija Henriksson lausui aiheesta vainoamistilanteita käsi-

telleen seminaarin yhteydessä. Ministerin mukaan Oikeusministeriössä tehtäisiin kevään 2015 

aikana selvitys, joka käsittelisi lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan toteuttamista ja sitä, 

kuka esimerkiksi kieltoon määrättäisiin. Henriksson lausui tällöin, että valvontaan vaadittavat 

tekniset valmiudet ovat jo olemassa, mutta valvonnan yhteydessä tulisi myös huomioida väki-

vallan katkaisuun suunnattuja hoito-ohjelmia. (Oikeusministeriö 2015.) Vuoden 2017 lopussa 

oikeusministeri Antti Häkkänen kommentoi uutismedioille, että lähestymiskieltojen sähköinen 
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valvonta on Oikeusministeriöllä edelleen pohdinnassa mietittäessä ratkaisuja parisuhteissa 

tapahtuvan väkivallan vähentämiseen (Ilta-Sanomat 2017).  

Lähestymiskieltojen sähköinen valvonta nousi uudelleen esille opinnäytetyöprosessimme aika-

na. Maaliskuussa 2019 Oikeusministeriö julkaisi arviomuistion, joka käsittelee lähestymiskiel-

tojen valvonnan tehostamista, sekä tarvetta ja edellytyksiä sähköisen valvonnan tuomiselle 

lähestymiskieltojen yhteyteen. Muistio tarkastelee Ruotsin ja Norjan käyttöönottamia valvon-

nan malleja ja näistä saatuja kokemuksia, sekä valvonnan suunnittelun ja käyttöönoton kus-

tannuksia. Muistiossa tarkastellaan myös valvonnan käytännön toteutusta sekä lainsäädännön, 

tekniikan että viranomaistoiminnan tasoilla. Huomionarvoista on se, että arviomuistiossa to-

detaan, ettei muun muassa valvottujen koevapauksien yhteydessä käytetyn valvontateknolo-

gia ole suoraan sovellettavissa lähestymiskieltoihin, ja täten vaatisi järjestelmän kehitystä. 

Muistio käsittelee myös muita keinoja, joilla lähestymiskieltojen valvontaa voitaisiin tehostaa 

sähköisen valvonnan mahdollisuuden lisäksi. Arviomuistio on lähetetty lausunnoille ja muistion 

mukaan valvonnan käyttöönoton jatkokäsittely tulevaisuudessa vaatii sisäministeriön ja oi-

keusministeriön yhteistyötä. (Oikeusministeriö 2019a; Oikeusministeriö 2019b, 29-31.)   

Myös oikeusministeri Antti Häkkänen lausui muistion julkaisun yhteydessä, että uudella vaali-

kaudella lähisuhdeväkivallan uhrien asemaa tulisi parantaa ja väkivaltarikoksista määrättäviä 

rangaistuksia tulisi kiristää. Hän nosti sähköisen valvonnan tuomisen osaan lähestymiskieltoja 

yhtenä konkreettisena keinona parantaa uhrien turvallisuutta ja torjua etenkin naisiin kohdis-

tuvaa väkivaltaa. Ministeriö on Häkkäsen mukaan valmistellut valvontaa, jotta sillä voitaisiin 

sekä parantaa lähestymiskiellolla suojattavan henkilön asemaa, että tehostaa suomalaisten 

lähestymiskieltojen vaikuttavuutta. (Kokoomus 2019.) 

3.2 Lähestymiskiellon sisältö 

Lähestymiskiellot voidaan jaotella sisällöllisesti perusmuotoisiin lähestymiskieltoihin, laajen-

nettuihin lähestymiskieltoihin, ja perheen sisäisiin lähestymiskieltoihin. Lähestymiskiellon 

sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta niitä yhdistävänä tekijänä on kiellon kohteen rajoi-

tettu tapaamis- ja yhteydenottomahdollisuus kiellolla suojattuun henkilöön. Perusmuotoisessa 

lähestymiskiellossa kiellon kohde ei saa tavata kiellon suojaamaa henkilöä eikä ottaa häneen 

muutoin yhteyttä, kuten esimerkiksi viestitse tai soittamalla. Myös näiden yritys on rangaista-

va teko. Kiellon kohde ei saa myöskään seurata tai tarkkailla kiellon suojaamaa osapuolta. 

(Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 3§.)  

Lähestymiskielto voidaan myös määrätä laajennettuna. Laajennettu lähestymiskielto rajoittaa 

tapaamisen ja yhteydenottojen lisäksi myös henkilön oleskelua tietyllä alueella, kuten suojat-

tavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan, tai muun näiden kaltaisen alu-

een läheisyydessä. Täten rikos, häirintä tai näiden uhka pyritään poistamaan myös niistä pai-
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koista, jotka ovat suojatun henkilön elämän kannalta olennaisia tai esimerkiksi hänen omis-

tamiaan. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 3§.)  

Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä joko perusmuotoisena tai laajennettuna, 

mutta kiellon kohteen on myös lähestymiskiellon myötä poistuttava kiellon suojaaman henki-

lön kanssa jaetusta asunnosta, eikä hän saa palata sinne. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 

3§.) Perheen sisäiseen kieltoon määräämisen edellytykset ovat tästä syystä myös huomatta-

vasti tiukemmat, sillä omasta asunnosta häätäminen puuttuu erityisen paljon henkilön oikeuk-

siin. Perheen sisäiseen kieltoon määrättäessä kyse pitää tästä syystä olla aina henkeen, ter-

veyteen tai vapauteen kohdistuvasta rikoksesta tai sen uhasta. (Poliisi 2005.)  

Lähestymiskieltoon liittyvissä yhteydenotoissa on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Vaikka kiel-

toon määrätyn oikeuksia on muutoin rajoitettu ottamasta yhteyttä kiellon suojaamaan henki-

löön, ovat yhteydenotot kuitenkin sallittuja tilanteissa, joissa niihin on asiallinen peruste ja 

jotka voidaan nähdä ilmeisen tarpeellisina. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 1§, 3§.) Tällai-

siksi voidaan nähdä esimerkiksi yhteydenotot, jotka ovat välttämättömiä yhteisten lasten 

huoltamisen kannalta, tai jos yhteiselle lapselle tapahtuu jotakin.  

Lähestymiskielto voi myös olla väliaikainen. Oikeutettu virkamies tai tuomioistuin voi määrätä 

henkilön väliaikaiseen lähestymiskieltoon, jos henkilöön kohdistuneen suojan tarve on ilmei-

nen ja tilanne edellyttää välitöntä päätöstä. Viranomainen voi päättää kieltoon määräämises-

tä myös silloin, jos on pääteltävissä, että suojattava henkilö ei esimerkiksi pelon takia pysty 

itse hakemaan kieltoa. Väliaikaiseen kieltoon määrättäessä kiellon molemmilla osapuolilla on 

oikeus tulla kuulluksi, mutta asia voidaan myös ratkaista osallisia kuulematta. (Laki lähesty-

miskiellosta 1998/898, 11§.) Toisin kuin muissa lähestymiskielloissa, väliaikaiseen kieltoon ei 

ole oikeutta hakea muutosta (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 11§, 16§).   

Väliaikaisen kiellon on tultava päätöksineen ja käsittelyaineistoineen käräjäoikeuden käsitel-

täväksi kolmen vuorokauden sisällä, ja asian on siirryttävä tuomioistuimen käsittelyyn viimeis-

tään viikon kuluttua kieltoon määräämisestä. Ellei tuomioistuin tällöin toisin määrää, on väli-

aikaista lähestymiskieltoa siis noudatettava heti. Sama koskee myös perheen sisäistä väliai-

kaista kieltoa. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 12§). Käytännössä väliaikainen lähestymis-

kielto palvelee sitä, että kiellon suojaama henkilö on lähestymiskiellon turvaama jo ennen 

lähestymiskiellon varsinaista oikeuskäsittelyä.  

Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään vuodeksi kerrallaan. Perheen sisäinen lähestymis-

kielto voidaan kuitenkin määrätä maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi ja kielto astuu voimaan 

heti, kun käräjäoikeus antaa ratkaisunsa. Lähestymiskielto voidaan kuitenkin uudistaa, jolloin 

kiellon voi määrätä enintään kahdeksi vuodeksi, ja perheen sisäisen jälleen kolmeksi kuukau-

deksi kerrallaan. Vaikka kieltoon haettaisiin muutosta, käräjäoikeudessa annettua ratkaisua 
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on pakko noudattaa – sillä poikkeuksella, ettei korkeampi tuomioistuin päätä asiasta toisin. 

(Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 7§.)  

Lähestymiskiellon ratkaisun yhteyteen on myös mahdollisuus liittää pyyntö eurooppalaisesta 

suojelumääräyksestä, jolloin suojelua haetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(2011/99/EU) mukaisissa puitteissa. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 9§.) Tällöin lähesty-

miskielto voidaan suojelutoimenpiteenä täytäntöönpanna voimassaolevaksi kaikkien Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden sisällä. Tällöin suojelutoimenpiteestä, sen kumoamista tai toimenpi-

teen muutoksista ilmoitetaan lähestymiskieltorekisteriin. (Laki yksityisoikeuden alalla määrät-

tyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen soveltamisesta, 227/2015, 2§-4§.) 

3.3 Lähestymiskiellon valvonta ja lähestymiskiellon rikkominen 

Lähestymiskieltojen valvonnasta vastaa poliisi. Kaikki lähestymiskiellot rekisteröidään poliisin 

tietojärjestelmään ja lähestymiskieltojen rikkomusten ilmoitusten käsittelystä, lähestymis-

kieltoasiaan liittyvästä tutkinnasta ja lähestymiskieltoihin liittyvästä hälytystehtävistä vastaa 

myös poliisi. (Laki lähestymiskiellosta 1998/898, 5§, 15§; Poliisi 2018.) Myös hätäkeskuksella 

on tieto lähestymiskieltojen suojaamista henkilöistä, jotta poliisin saapuminen paikalle esi-

merkiksi kotihälytystilanteissa nopeutuisi. (Piispa, Hannus & Valtonen 2017, 158-160). Poliisi 

voi tarpeen mukaan myös käyttää pakkokeinoja niissä tilanteissa, joissa kieltoon määrätty 

henkilö jatkaa suojatun henkilön häirintää, ja ottaa tämän esimerkiksi säilöön ja kuulustelta-

vaksi (Poliisi 2018).  

Lähestymiskiellon toteutumisen tarkkailusta, sekä rikkomusten ilmoittamisesta ja todistami-

sesta on kuitenkin vastuussa itse kiellon suojaama henkilö. Mikäli lähestymiskiellon suojaama 

osapuoli havainnoi rikkomuksen tai häneen kohdistuva uhka tai häirintä jatkuu, hänen tulee 

ottaa yhteyttä poliisiin ja ilmoittaa rikkomisesta viipymättä. Ilmoituksen tekemisessä olen-

naista on se, että suojattava henkilö kokoaa itse ajantasaisia todisteita kokemastaan uhasta 

tai häirinnästä. Uhkaa kokevan henkilön on tärkeää kirjata ylös välittömästi tapahtumat ja 

kerätä mahdolliset todisteet rikkomuksesta. Uhan toteen näyttäminen voi kuitenkin usein olla 

haasteellista. Ilmoitettaessa olisi siis hyvä, että uhka tai häirintä olisi myös sivullisten toden-

nettavissa, tai todisteena voisivat toimia esimerkiksi viralliset lääkärinlausunnot, aiemmat 

yhteydenotot viranomaisiin, viestit, tallenteet ja todistajien kertomukset. (Poliisi 2005.)  

Lähestymiskiellon rikkomisesta säädetään Rikoslain (39/1889) luvussa 16 pykälässä 9a§ rikok-

sissa viranomaisia vastaan. Lähestymiskiellon tai väliaikaisen lähestymiskiellon rikkominen on 

sakkoon tai enintään vuoden vankeuteen tuomittava rikos, jonka virallinen syyttäjä vie oikeu-

teen. Tarvittaessa poliisi voi myös käyttää pakkokeinoja kiellon rikkomisen yhteydessä. Jos 

kieltoon määrätty osapuoli esimerkiksi jatkaa suojattavan häirintää lähestymiskiellosta huoli-
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matta, voi poliisi ottaa kieltoa rikkoneen osapuolen säilöön ja kuulusteltavaksi jatkotoimenpi-

teitä varten. (Poliisi 2018.)  

Vuosien 2019-2016 tilastojen valossa lähestymiskieltojen rikkojista noin 90% on miehiä, ja 10% 

naisia.  Vuonna 2016 lähestymiskiellon rikkomisesta ilmoitettiin 1070 kertaa ja lähestymiskiel-

lon rikkomisesta tuomittiin yhteensä 158 henkilöä. Tyypillisin seuraamus lähestymiskiellon 

rikkomisesta oli sakkorangaistus, jonka sai 87% kieltojen rikkojista. Vain alle kymmenesosa 

tuomittiin ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lähestymiskieltotuomion on 

myös usein osana isompaa rikoskokonaisuutta. Vuonna 2016 lähestymiskiellon rikkominen oli 

myös oikeudessa syyksi luettuna rikoksena 530 tuomiossa. Niissä tapauksissa, joissa lähesty-

miskieltoa rikotaan, on myös tilastollisesti viitteitä siitä, että tällöin rikkomuksia tulee usein 

lukuisia. Tilastojen mukaan noin kaksi viidesosaa, eli 40% kieltojen rikkojista rikkoo kieltoa 

useammin kuin kerran. (Haapakangas 2017.) 

3.4 Lähestymiskieltojen tilastoja 

Vuonna 2016 lähestymiskiellolla suojattuja henkilöitä oli Suomessa yhteensä 2346 kappaletta. 

Tilastotietojen mukaan Suomessa määrättävien lähestymiskieltojen määrä on ollut kuitenkin 

vuosien saatossa laskussa. Vuosia 2009 ja 2016 verratessa lähestymiskieltojen vuosittainen 

määrä on pienentynyt noin kolmasosan. Kieltoon määrättyjen henkilöiden määrä on tänä ai-

kana pudonnut neljänneksen. Jo vuoden 2015 ja 2016 tilastojen välillä on havaittavissa kym-

menesosan lasku, sillä vuonna 2015 lähestymiskieltoja määrättiin 1400 kappaletta, ja vuonna 

2016 yhteensä 1280 kappaletta. Toisaalta tilastoja tarkasteltaessa pitää myös ottaa huomioon 

se, että yhdellä kiellolla voidaan myös suojata useampaa henkilöä. (Haapakangas 2017.)  

Käräjäoikeus voi määrätä lähestymiskiellon enintään yhdeksi vuodeksi, minkä jälkeen kieltoa 

voi uusia enintään kahden vuoden jaksoissa. Vuonna 2016 enemmistö lähestymiskielloista 

määrättiin kestoltaan vähintään 270 päivän pituiseksi. Alle 90 päivän mittaisiin lähestymis-

kieltoihin määrättiin vain yksi kuudesta tekijästä. Tilastollisesti huomionarvoista on kuitenkin 

se, että lähestymiskielto määrätään usein samalle henkilölle toistuvasti. 2009-2016 välisenä 

aikana lähestymiskielto määrättiin 1230 henkilölle kahtena vuotena, kolmena vuonna 225 

henkilölle, ja yli kolmena vuonna lähes 70 henkilölle. Näissä tapauksissa lähestymiskieltoon 

määrätyllä henkilöllä oli myös useampi lyhytaikainen lähestymiskielto saman vuoden sisällä. 

(Haapakangas 2017.) 

3.5 Lähestymiskiellon osapuolten välisestä suhteesta 

Vuosien 2009-2016 lähestymiskieltotilastojen perusteella on vaikea tehdä yksinkertaisia pää-

telmiä tai yleistyksiä lähestymiskiellon osapuolten välisestä suhteesta. Tilastot antavat kui-

tenkin selkeitä viitteitä siitä, että suomalaiset lähestymiskiellot liittyvät vahvasti etenkin 

lähisuhdeväkivaltaan. Lähestymiskieltoon määrätty on myös valtaosassa tapauksista mies ja 

kiellolla suojattu henkilö nainen. (Haapakangas 2017.)  
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Vuoden 2016 tilastoissa, jolloin lähestymiskieltoja määrättiin kokonaisuudessaan 2346 kappa-

letta, lähestymiskielto oli puolisojen välinen 120 tapauksessa. Suurin osa näistä oli avioliitto-

ja. Entisten aviopuolisojen välille lähestymiskielto määrättiin 233 kertaa. 73 tapauksessa osa-

puolet olivat olleet vielä edellisvuonna avosuhteessa keskenään. 153 kieltoa taas määrättiin 

tilanteisiin, joissa henkilöt olivat asuneet samassa asunnossa, mikä voi viitata esimerkiksi 

avosuhteeseen. (Haapakangas 2017.) Nämä tilastot ovat myös yhteneväisiä sen kanssa, että 

myös poliisin mukaan tyypillinen esimerkkitapaus, jossa lähestymiskieltoa haetaan, on entisen 

puolison tai asuinkumppanin tekemä häirintä (Poliisi 2005).  

Lapsen ja vanhemman välisiä lähestymiskieltoja oli vuonna 2016 yhteensä 300 tapausta, joista 

225 tapauksessa kielto määrättiin vanhemmalle ja 75 tapauksessa lapselle. Kun suojattava 

osapuoli oli lapsi, hän oli kolmessa tapauksessa neljästä vielä alle 15-vuotias. Kun lähestymis-

kiellolla suojattu osapuoli oli vanhempi, hän oli yli puolessa tapauksista yli 54-vuotias. (Haa-

pakangas 2017.) Tyypillinen vanhemman ja lapsen välinen lähestymiskielto voi esimerkiksi olla 

lapseen kohdistuvien perheväkivaltatilanteiden lisäksi sellainen, jossa aikuinen kiristää iäk-

käältä vanhemmaltaan rahaa tai uhkaa tätä väkivallalla (Poliisi 2005). Vuonna 2016 51 lähes-

tymiskieltoa määrättiin myös sisarusten välille, joista lähes puolet liittyivät alle 18-vuotiaan 

sisaruksen suojaamiseen toiselta. (Haapakangas 2017).  

Lähestymiskiellon osapuolten välinen suhde jäi kuitenkin selvittämättä 60% kaikista lähesty-

miskieltotapauksista, joissa kieltoon määrätty oli 80% tapauksesta mies, ja suojattu noin 60% 

tapauksista nainen. Viidenneksellä näistä kielloista suojattiin alle 15-vuotiasta henkilöä, mikä 

voisi viitata lähestymiskiellon kohteen olleen tällöin esimerkiksi tämän vanhempi, lähisukulai-

nen tai isä- tai äitipuoli. Osassa tapauksista kiellon kohde voi myös olla esimerkiksi asiakas- 

tai hoitosuhteen kautta muodostunut tuttavuus. (Haapakangas 2017.) Lähestymiskielto voi 

tulla kyseeseen myös esimerkiksi oikeudenkäynnin todistajan, viranomaisen tai julkisuuden 

henkilön suojaamisessa (Oikeusministeriö 2019b, 7; Poliisi 2005).   

Kuitenkin puolessa niistä tapauksista, joissa kiellon osapuolten välinen suhde jäi epäselväksi, 

lähestymiskiellolla suojattu henkilö oli 21-44-vuotias nainen, mikä voi mahdollisen asiakassuh-

teen lisäksi viitata myös kiellon kohteen olleen suojatun henkilön entinen parisuhdekumppani. 

Tilastot eivät nimittäin kata lainkaan esimerkiksi rekisteröimättömiä suhteita, avopuolisoita 

tai entisiä kumppaneita useamman vuoden takaa, ja näiden suhteiden eri muotoja. (Haapa-

kangas 2017.)   

Yhteneväistä on kuitenkin suomalaisten lähestymiskieltojen osapuolten sukupuolijakauma. 

Vuosien 2009-2016 tilastoissa 90% lähestymiskielloista on määrätty miehille, ja 70% kiellolla 

suojatuista on ollut naisia. Vuonna 2016 kaikissa ikäluokissa 78% kieltoon määrätyistä on ollut 

miehiä. Tällöin 25-34-vuotiaiden ikähaarukassa kieltoon määrätty osapuoli on ollut mies yli 

90% tapauksista ja kiellon suojaama henkilö 80% tapauksista nainen. Miesten enemmistö lä-
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hestymiskieltojen kohteina ja naisten enemmistö kieltojen suojaamana osapuolena ilmeni 

lähes kaikissa tilastojen osakategorioissa, kuten entisten puolisoiden, sisarusten, ja lapsen ja 

vanhemman välisissä kielloissa, sekä kun kiellon osapuolten välinen suhde oli tuntematon. 

Kaiken kaikkiaan tilastoista on pääteltävissä, että suomalaiset lähestymiskiellot ovat kytkey-

tyneet eritoten eri muodoissa ilmenevään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan, ja sukupuolen osal-

ta etenkin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. (Haapakangas 2017.) 

3.6 Vaino 

Vainoamisesta säädetään Rikoslain (39/1889) 25. luvun pykälässä 7a§. Tämän mukaan vainoa-

misesta voidaan tuomita henkilö, joka ”toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä 

tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on 

omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta”. Vainoaminen on vuonna 2014 krimi-

nalisoitu virallisen syytteen alainen rikos, johon syyllistynyt henkilö voidaan tuomita sakkoon 

tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen (HE 19/2013).   

Vainon käsittely osana viitekehystä on mielestämme olennaista siksi, että lähestymiskiellot ja 

vainoaminen liittyvät usein hyvin keskeisesti toisiinsa. Vuonna 2016 kahdensadan lähestymis-

kiellon rikkomisen yhteydessä lähestymiskiellon kohdetta epäiltiin myös vainoamisesta (Haa-

pakangas 2017). Sen lisäksi, että lähestymiskieltojen rikkomuksien yhteydessä esiintyy usein 

vainon tunnusmerkistöä, vaino voi myös olla itse syy lähestymiskiellon hakemiselle. (Piispa, 

Hannus & Valtonen 2017, 159.)  

Laki määrittelee vainon tekotapoihin uhkaamisen, seuraamisen, tarkkailun tai yhteyden otta-

misen. Yhteydenottokeinoja voivat olla esimerkiksi tapaamisyritykset ja puhelinsoitot, sekä 

kirjeiden, tekstiviestien tai sähköpostien lähettäminen. Laki mainitsee vainon tunnusmerkis-

tössä myös muut rinnastettavat tekotavat. Näitä tekotapoja voivat olla muun muassa paket-

tien, tavaroiden tai kirjeiden tuominen vainon kohteelle, erilaisten huomionosoitusten lähet-

täminen, tai vainon kohteen ovella käyminen tai tämän kotiin tai autoon tunkeutuminen il-

man lupaa. Vainon tekotapoihin voi myös sisältyä ilkivaltaa tai vahingontekoja. Vaino voi 

myös toteutua sosiaalisessa mediassa eri viestimien tai sovellusten välityksellä. Rinnastetta-

vien tekojen avoin muotoilu on sisällytetty lakiin juuri siksi, että vaino voi tapahtua monissa 

eri muodoissa, sekä välittömästi että välillisesti muiden ihmisten kautta, ja esimerkiksi digi-

taaliset yhteydenottotavat kehittyvät vuosien saatossa jatkuvasti. (Mäenpää 2017, 71-73.)  

Vainoamiseen liittyy myös toissijaisuuslauseke, eli syytetty tuomitaan vainoamisesta vain, jos 

teosta ei ole säädetty yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta muualla laissa (Rikoslaki 

39/1889 25:7a). Vainoamisrikokseen kytkeytyy nimittäin usein liitännäisrikoksia, jotka sama 

tekijä toteuttaa vainon kohdetta kohtaan. Näitä voivat olla esimerkiksi edellä mainittu lähes-

tymiskiellon rikkominen, kotirauhan häirintä, viestintärauhan rikkominen, laiton uhkaus, va-

hingonteko, tai pahoinpitely. (Mäenpää 2017, 65.)   
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Kokonaisuudessaan vaino on nähtävissä verkoston kaltaisena, usein suunnitelmallisena vallan-

käytön ja väkivallan kokonaisuutena. Vainoaja voi pyrkiä ylläpitämään hänen ja vainotun vä-

listä suhdetta, kontrolloimaan tätä, vaikuttamaan vainon kohteen jokapäiväiseen elämään tai 

pyrkiä tukahduttamaan vainotun elinpiiriä. Vainoaminen, ja siihen liittyvä seuraaminen ja 

tarkkailu, voivat tapahtua joko suoranaisesti tai välillisesti, kuten erilaisten apuvälineiden ja 

vainon kohteen tai vainoajan omien ihmissuhteiden kautta. Lähestymiskieltojen tapaan vaino 

on myös usein yhdistynyt lähisuhdeväkivaltaan ja tilastojen valossa vaino kohdistuu usein vai-

noajan ex-puolisoon tai ex-seurustelukumppaniin, tai entisen kumppanin nykyiseen kumppa-

niin. (Mäenpää 2017, 65-66; Nikupeteri ja Laitinen 2017, 27-33.) Tämän vuoksi vainon tunnis-

taminen ja siihen puuttuminen on myös keskeisessä roolissa esimerkiksi vakavan lähisuhdevä-

kivallan ennaltaehkäisyssä.   

4 Sähköinen valvonta 

Sähköisellä valvonnalla tarkoitetaan etenkin rikosseuraamusjärjestelmässä hyödynnettävää 

valvontamenetelmää, joka perustuu valvonnan kohteen reaaliaikaiseen paikannukseen valvon-

tateknologian avulla. Suomessa sähköistä valvontaa hyödyntää Rikosseuraamuslaitos. Sähköi-

nen valvonta tuli mahdolliseksi avolaitoksissa uudistuneen vankeuslain myötä ensi kerran 

vuonna 2011, ja nykyisin valvontaa hyödynnetään myös valvottujen koevapauksien ja vapau-

dessa suoritettavien valvontarangaistusten yhteydessä. (Blomster & Linderborg 2016, 3; Niemi 

2018.)  

Sähköisen valvonnan tarkoituksena on tehostaa rikosseuraamusten valvontaa, ja täten mah-

dollistaa esimerkiksi useamman vangin sijoittamisen turvallisesti avolaitoksiin tai vapaudessa 

suoritettaviin rangaistuksiin. Valvonnan tavoitteena on myös samalla vapauttaa vankiloiden 

henkilökuntaa aktiivisesta valvontatyöstä, jolloin resursseja voidaan kohdentaa tehokkaammin 

esimerkiksi tehtävään lähityöhön, tukitoimintoihin ja kuntoutukseen. Turvallisuuskäytäntöjen 

ja kontrollin parantamisen, kustannustehokkuuden sekä resurssien uudelleenohjaamisen lisäk-

si sähköinen valvonnan on myös esitetty edesauttavan henkilön osallisuuden ylläpitämistä 

yhteiskunnassa ja parantavan siihen integroitumista. Esimerkiksi sähköisen valvonnan mahdol-

listaman valvontarangaistuksen yhteydessä henkilön on mahdollista säilyttää työ- tai opiske-

lupaikkansa tai asuntonsa ja ylläpitää paremmin ihmissuhteitaan, kuin ehdottoman vankeus-

rangaistuksen yhteydessä. (Blomster & Linderborg 2016, 3; HE 17/2010.)  

Esimerkiksi valvottujen koevapauksien yhteydessä rangaistukseen tuomitulle asetetaan kotiin-

tuloajat ja määrätyt GPS-alueet, joilla hän saa liikkua. Asetettujen aikamääreiden ja toimin-

ta-alueiden lisäksi koevapauteen sijoitettava henkilö on myös velvoitettu noudattamaan päih-

teettömyyttä, sekä hänelle laadittuja toimintavelvoitteita tai valvontarangaistuksen päiväoh-

jelmaa. (Laki valvotusta koevapaudesta 2013/629, 5§-§7; Laki valvontarangaistuksesta 

330/2011, §6.) Sähköisen valvonnan lisäksi suunniteltu toiminta voi olla tapauskohtaisesti 

esimerkiksi kuntoutusta, ohjelmatoimintaa, opiskelua, tai työssäkäyntiä, tai muuta henkilön 
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tilannetta tai toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää toimintaa (Rikosseuraamuslaitos 2013; 

Rikosseuraamuslaitos 2015).  

Suomessa henkilön seurantaan tarkoitetuille teknisille apuvälineille ja järjestelmille ei ole 

virallista yleistermiä, mutta nimi ”sähköinen valvonta” on vakiintunut nimenomaan viran-

omaisten käyttämien järjestelmien osalta. Rikosseuraamuslaitos on myös käyttänyt termiä 

”sähköinen valvonta” useissa julkaisuissaan, kuten myös esimerkiksi Oikeusministeriö selvityk-

sessään valvontarangaistuksesta (Oikeusministeriö 2007). Englanninkielinen termi ”Electronic 

Monitoring” on joissain asiayhteyksissä käännetty myös käsitteenä elektroniseksi valvonnaksi, 

mutta kyseistä termiä käytetään nykyään enemmän siviilipuolella, esimerkiksi yritysten henki-

löstön seurannassa. Seuraamme opinnäytetyössämme itse Rikosseuraamuslaitoksen linjaa, ja 

puhumme elektronisista valvontajärjestelmistä nimellä ”sähköinen valvonta”. 

4.1 Sähköisen valvonnan tekniikka 

Valvotun koevapauden noudattamista valvotaan 3M:n, ja sen nykyään omistamien Attentin ja 

Elmo-Tech™:in kehittämällä HomeCurfew RF- järjestelmällä. Järjestelmä perustuu radiotaa-

juus- eli niin sanottuun RF-tekniikkaan, ja se koostuu valvottavan nilkkaan asennettavasta 

valvontapannasta, kotiin asennettavasta seurantalaitteesta (Base Unit 3000), sekä yksi-, tai 

kaksiosaisesta GPS -seuranta puhelimesta. (3Ma 2015.)   

Järjestelmän perustoimintaidea on se, että valvontapanta ja seurantalaite “keskustelevat” 

reaaliaikaisesti keskenään, ja lähettävät järjestelmän valvojalle hälytyksen, mikäli valvonta-

pannan kantaja ei ole esimerkiksi määritellyssä kotiosoitteessaan määrättyinä aikoina. (Elmo-

Tech™ 2011, 3.) ”2-Piece” tai “2Track” seurantapuhelinta voidaan käyttää joko yksin, tai 

yhdessä valvontapannan kanssa. GPS-seurannan avulla laitteen kantajan liikkeitä voidaan 

valvoa reaaliaikaisesti. Laitteen kantajalle voidaan asettaa tiettyjä toiminta-alueita, ja mikäli 

asetettuja rajoitteita rikotaan, saa järjestelmän valvoja siitä hälytyksen. 2-Piece-

seurantapuhelimeen voi soittaa tai lähettää viestejä järjestelmän valvojan toimesta, jonka 

lisäksi laitteen kantajalle voidaan informoida reaaliajassa sääntörikkomuksista joko sähköpos-

tin, faxin tai tekstiviestin avulla. 2-Piece GPS –seurantaa on käytetty useissa eri valvontatar-

koituksissa, mukaan lukien lähestymiskieltojen valvonnassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 

(3Mb 2012; 3Mc 2011.) 

4.2 Lähestymiskieltojen sähköinen valvonta 

Tässä luvussa käsittelemme eri maiden valvontamenetelmiä lähestymiskieltojen valvonnassa 

sähköisin menetelmin. Lähestymiskieltojen sähköistä valvontaa hyödynnetään kansainvälisesti 

tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa. Teknisen toteu-

tuksen lisäksi pyrimme myös nostamaan esiin kunkin maan mahdollisia ominaispiirteitä ja 

järjestelmistä saatuja käytännön kokemuksia. 
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4.2.1 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa on paljon kokemusta erilaisten elektronisten järjestelmien käytöstä osana lä-

hestymiskieltoja, mutta tämän tietotaidon hyödyntäminen Suomeen on varsin haastavaa mai-

den eroavaisuuksien vuoksi. Jotta tietoa voidaan tulkita, tulee ensin ymmärtää maiden lain-

säädännön eroavaisuus. Yhdysvalloissa on käytössä liittovaltion yhteinen, koko maan kattava 

lainsäädäntö, sekä rinnalla jokaisen osavaltion autonominen oma lainsäädäntönsä (USLegal).  

Lähestymiskielloista on olemassa myös liittovaltiotason lainsäädäntöä (Legal Information Insti-

tute LII 18 U.S.Code Chapter 110a; Legal Information Institute LII 18 U.S.Code §922, 8b), mut-

ta suurin osa lähestymiskieltoja säätelevästä lainsäädännöstä on säädetty osavaltiotasolla. 

Tästä johtuen lähestymiskieltojen viralliset nimet, sisällöt ja seuraukset vaihtelevat suuresti 

maan sisällä, joka täten luo sähköisen valvonnan soveltamiseen hyvin erilaiset puitteet. Eri 

osavaltioissa saman nimiset seuraamukset voivat myös olla sisällöltään hyvin erilaisia, käytän-

nössä aivan eri seuraamuksia, mikä osaltaan vaikeuttaa vertailua. (FindLaw 2018). Johtuen 

mm. lainsäädännön eroavaisuuksista, eri osavaltioilla on hyvin eriävät mahdollisuudet hyödyn-

tää sähköistä valvontaa osana lähestymiskieltoja. Eri osavaltioissa on kuitenkin otettu GPS -

teknologia osaksi lainvalvontaa eri resurssein, tarkoituksin ja tuloksin. Sähköistä valvontaa 

toteutetaan yleisimmin valvontapannan ja siihen yhdistettävän, mukana kannettavan GPS-

valvontalaitteen avulla (Kranik 2016, 121-122). 

Esimerkkinä sähköisestä valvonnasta Tennesseen osavaltiossa sähköistä valvontaa on käytetty 

jo vuodesta 2004 seksuaalirikollisten ehdonalaisvalvonnan yhteydessä. Lakeja muuttamalla 

sähköinen valvonta on sittemmin saatu osaksi myös parisuhdeväkivaltaan liittyviä lähestymis-

kieltoja tapauksissa, joissa epäilty on vapautettu odottamaan oikeudenkäyntiä siviiliin. Tässä 

järjestelmässä epäillylle tekijälle asetetaan alueita, joille hän ei saa mennä, ja ehtojen nou-

dattamista valvotaan GPS-valvonnan avulla. Uhri osapuolelle taas annetaan hälytin, joka il-

moittaa, mikäli lähestymiskiellon ehtoja rikotaan ja toinen osapuoli on hänelle kielletyllä 

alueella, kuten uhrin kodin läheisyydessä. Järjestelmä on luotu suojelemaan uhreja riskialt-

tiissa nivelkohdassa, jossa väkivallan uhka on suuri. (Malone 2012, 182-188). 

Osalla osavaltioista, kuten Massachusettsissa, Connecticutissa ja Illinoisissa, on käytössään 

niin sanottu ”vaarallisuusarviointi” osana sähköisen valvonnan määräys prosessia. Vaaralli-

suusarvioinnissa arvioidaan esimerkiksi tekijän todennäköinen riski kohdistaa fyysistä väkival-

taa uhria kohtaan. Arviota on testattu runsaasti, ja sen vaikuttavuutta on tutkittu. Itse arvi-

oon vaikuttavat muun muassa se millaista väkivaltaa uhriin on jo kohdistettu, onko uhrin lap-

sien terveyttä uhattu, tai onko tekijällä päihdeongelmaa. (Malone 2012, 189-193.) 

Useilla osavaltioilla on pitkälti positiivisia kokemuksia sähköisestä valvonnasta osana lähesty-

miskieltoja. Hyvänä esimerkkinä toimii Massachusettsin osavaltio, jossa ei ole raportoitu yh-

täkään GPS-valvottujen lähestymiskieltojen rikkomusta kolmeen vuoteen. On myös koettu, 
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että sähköisen valvonnan läsnäolo voimauttaa uhreja, ja tuo heille takaisin heidän menettä-

määnsä hallinnan tunnetta. Sähköisen valvonnan heikkouksiksi eri osavaltioissa on kuitenkin 

huomattu GPS-valvonnan ajoittainen epätarkkuus esimerkiksi maaseudulla ja suurissa raken-

nuksissa. Heikkouksia voi aiheuttaa myös järjestelmän epäonnistunut toteutus. Esimerkiksi 

Illinoisin osavaltiossa lähestymiskieltojen yhteydessä on käytössä sähköinen valvonta, mutta 

muun muassa heikon rahoituksen ja työvoimapulan vuoksi lausuntoja ja päätöksiä valvonnan 

käytöstä saadaan viiveellä, mikä aiheuttaa katkoksia uhrin suojelussa sekä sekavuutta järjes-

telmässä. (Malone 2012, 182-193). Erityisesti Kentuckyn osavaltiossa on esitetty kritiikkiä 

valvonnan kohteeksi määrätyn henkilön oikeussuojasta. Poliittisessa keskustelussa on nostettu 

esiin hyvin tärkeäksi kartoittaa mitä oikeuksia valvonnalla mahdollisesti loukataan, ja voi-

daanko valvonta täten oikeuttaa. (Malone 2012, 204-207.) 

Vaikka maiden perustavanlaatuisesti poikkeava lainsäädäntö estää suoran vertailun, tai mallin 

hakemisten Yhdysvalloista, ovat eri osavaltioiden kokemukset eri tavoin rakennetuista järjes-

telmistä ja lakimuutoksista kuitenkin hyödyllistä mietittäessä sähköisen valvonnan toteutta-

mismahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Varsinkin eri järjestelmien kritiikki on ar-

vokasta oppimateriaalia. 

4.2.2 Australia 

Australiassa sähköinen valvonta on laajasti käytössä etenkin sähköisin menetelmin toteutetta-

vissa ”kotiaresteissa” (Black & Smith 2003). Maan saariosavaltio Tasmania on ottamassa säh-

köisen valvonnan käyttöön myös perheen sisäisissä lähestymiskielloissa kolme vuotta kestäväs-

sä pilotissaan. Tasmanian mallissa valvonta voidaan määrätä myös henkilölle, joka on vasta 

epäiltynä rikoksesta, mikäli tällä on aiempaa rikos-, tai väkivaltataustaa. Valvonta toteute-

taan siten, että tuomitulle tai epäillylle asennetaan GPS–valvontapanta, josta hänen liikkei-

tään voidaan seurata seurantakeskuksessa. Uhri voi halutessaan myös kantaa GPS–paikanninta, 

jolloin poliisin seurantakeskus voi valvoa hänen etäisyyttään valvottavaan henkilöön. Mikäli 

henkilöt ovat vaarassa törmätä, kykenee poliisi varoittamaan uhria ja reagoimaan tilantee-

seen ajantasaisesti. (ABC 2018.)  

Kyseinen malli on saanut tukea etenkin puolustusasianajajilta, joiden mukaan se vähentää 

tutkintavankeuteen joutumisen riskiä, ja mahdollistaa monelle tuomion odottamisen siviilissä. 

Kritiikkiä malli on saanut siitä, että valvontatoimenpiteen kohdistaminen henkilöön, jota ei 

ole vielä tuomittu, ja on näin ristiriidassa hänen oikeuksiensa kanssa. Perhe ja parisuhdeväki-

vallan uhrien kanssa töitä tekevä SHE–järjestö on todennut, että kolmen vuoden pilottiin käy-

tetyt rahat olisi voitu käyttää myös esimerkiksi turva-asuntoihin. Järjestön mukaan tällöin 

resursseilla saatu apu tavoittaisi useamman ihmisen, kuin mitä sähköisellä valvonnalla tavoi-

tetaan. (ABC 2018.)  
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Pohdittaessa sähköiseen valvontaan liittyviä ongelmia, on Australiassa nostettu esiin muun 

muassa se, kuinka paljon voimaa henkilöön asennettavan laitteen asentamiseen saa käyttää. 

Toisena seikkana on yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset. Valvottaessa henkilöä GPS-

teknologialla tulee miettiä, mitä tietoja hänen liikkumisestaan tallentuu ja mihin, sekä sitä, 

onko tietojen säilytys ja keruu asianmukaista. (Black & Smith 2003.) Vaikkakin Tasmaniassa 

sovellettu malli on mitä todennäköisimmin täysin poissuljettu Suomessa, on kritiikki yksityi-

syydensuojasta ja rajoittavien toimenpiteiden laillisista oikeutuksista mielestämme oleellisia 

tutkittaessa ratkaisuja, jotka voisivat toimia Suomessa. 

4.2.3 Espanja 

Lähestymiskieltojen sähköinen valvonta on otettu käyttöön Espanjassa perhe-, ja parisuhde-

väkivallan uhrien suojelemiseksi vuonna 2009. Järjestelmä perustuu Espanjassa vuonna 2004 

säädettyyn lakiin, joka pyrkii puuttumaan perhe-, ja parisuhdeväkivaltaan. Järjestelmän pe-

rustavoitteena on ehkäistä väkivaltarikosten uusiutumista, sekä valvoa lähestymiskieltojen 

noudattamista siten, että kielto suojelisi uhria. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Aust-

raliassa, Espanjassa järjestelmä on luotu eri hallintoalueiden rajat ylittäen ja se on valtakun-

nallinen. (Sarimo 2010.)   

Valvonta toteutetaan tuomioistuimen päätöksellä ja pannaan käytäntöön vuorokauden kulues-

sa päätöksen voimaan astumisesta. Tekijälle asennetaan GPS –valvontapanta, jonka avulla 

lähestymiskiellon kieltokohtaisia määräyksiä valvotaan kontrollikeskuksesta. Valvonta on ul-

koistettu yksityiselle turvayritykselle, joka vastaa kaikista GPS –laitteista ja niiden seurannas-

ta. Vaikka valvonta on yksityistetty, avun lähettämisestä ja hälytystilanteiden toimenpiteistä 

vastaa poliisi. (Sarimo 2010.)   

Uhreille annetaan oma GPS–paikannin, joka mittaa etäisyyttä tekijän paikantimeen. Uhri saa 

käyttöönsä myös matkapuhelimen, jolla hän voi soittaa sekä lähettää viestejä. Puhelimen 

avulla uhri voi myös olla suoraan yhteydessä valvontakeskukseen, ja saada esimerkiksi psyko-

logista tukea ja neuvontaa. Laitteessa on myös erillinen hälytysnappi, jota uhri voi itse painaa 

hätätilanteissa. Hälytyksen tapahtuessa valvontakeskus varmistaa aina ensin avun tarpeen ja 

ottaa tämän jälkeen yhteyttä poliisiin. (Sarimo 2010.) Valvontakeskus selvittää ensin tilannet-

ta soittamalla suoraan tekijälle ja uhrille heidän GPS-paikantimiensa kautta, ja mikäli kum-

paakaan ei tavoiteta, hälytys ohjataan välittömästi poliisille (EUCPN 2010, 3-4). Uhrille soite-

taan myös, mikäli tekijän GPS –paikannin riisutaan, siitä loppuu virta, tai mikäli asetetut tur-

varajat ovat vaarassa rikkoutua. Uhria ohjeistetaan hälytystilanteissa valvontakeskuksesta 

puhelinyhteyden avulla. Hänet voidaan esimerkiksi reaaliaikaisesti ohjata lähimmälle poliisi-

asemalle, josta hän voi saada itselleen saattajan. (The Guardian 2009.)  

Ongelmakohtana Espanjassa on noussut esiin tietotaidon alueellistuminen. Uutta järjestelmää 

osataan hyödyntää parhaiten isoissa tuomioistuimissa, eikä osaaminen ole tavoittanut pie-
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nempiä instituutteja, mikä luo valtakunnallisella tasolla erilaisia käytänteitä eri alueille. Toi-

nen ongelmakohta on uhrin tekemät ilmoitukset, jotka vedetään takaisin sen jälkeen, kun 

toimenpiteet on jo aloitettu. Lisäksi valvonta koskee vain hyvin rajattua väkivaltarikollisuut-

ta, sillä se kohdistuu vain perheväkivaltaan. On esitetty toiveita, että järjestelmän sovelta-

misalaa voitaisiin laajentaa. (Sarimo 2010.)   

Espanja on vuodesta 2004 lähtien panostanut paljon perheväkivallan torjumiseen, ja uuden 

lainsäädännön ja sähköisen valvonnan lisäksi Espanja on kehittänyt muun muassa kansalaistie-

toisuuden parantamista ja uhreille tarjottavia tukipalveluja (Sarimo 2010). Espanjan vahvuuk-

sia ovat sen sijaan eri väkivallan ennaltaehkäisyn osa-alueiden samanaikainen kehittäminen ja 

lisääntynyt tutkimustyö. 

4.2.4 Pohjoismaat 

Pohjoismaissa lähestymiskieltoja valvotaan sähköisesti Ruotsissa ja Norjassa. Lähestymiskiel-

tojen sähköinen valvonta otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2011, kun hallitus teki esityksen 

lähestymiskieltolakien uudistamisesta. Muutosten tavoitteena oli vahvistaa kieltojen rikoksia 

ennaltaehkäisevää vaikutusta ja tehostaa lähestymiskieltojen antamaa suojaa, sekä etenkin 

parantaa vainon uhrien turvallisuutta. (Brå 2015, 14.)  

Ruotsissa on käytössä perusmuotoisen ja laajennetun lähestymiskiellon lisäksi myös niin sanot-

tu erityislaajennettu lähestymiskielto. Laajennetussa lähestymiskiellossa kieltoon määrätty ei 

saa oleskella ennalta määrätyillä alueilla, kuten esimerkiksi suojatun henkilön kodin tai työ-

paikan välittömässä läheisyydessä. Jos kiellon kohde kuitenkin tästä huolimatta rikkoo lähes-

tymiskieltoa, voidaan hänet määrätä erityislaajennettuun lähestymiskieltoon. Erityislaajen-

nettu lähestymiskielto on sisällöltään sama, mutta kielletyt liikkuma-alueet ovat laajempia. 

(Brå 2005, 8.) Vuonna 2011 sähköiseen valvontaan asettaminen tehtiin mahdolliseksi laajen-

nettujen lähestymiskieltojen yhteydessä. (Brå 2015, 14.) Kieltoon määrätyllä on tällöin säh-

köinen jalkapanta, joka tekee suoran hälytyksen poliisille, jos valvottu henkilö menee lähes-

tymiskiellossa asetetulle kielletylle alueelle tai hän on laiminlyönyt valvontalaitteista huoleh-

timista. Sähköisesti valvottuun lähestymiskieltoon voidaan määrätä pisimmillään vuodeksi ja 

kieltoa voidaan jatkaa korkeintaan kolmen kuukauden jaksoissa. Kiellon rikkomisesta voidaan 

määrätä enintään kahden vuoden vankeusrangaistus. (Oikeusministeriö 2019b, 17-19.)  

Vuoden 2011 ja 2014 sähköistä valvontaa hyödynnettiin lähestymiskieltojen yhteydessä kui-

tenkin vain kerran. Tähän johtui lähinnä teknisten valmiuksien puuttumisesta. Toisena seli-

tyksenä sähköisen valvonnan vähäiseen käyttöön voi olla se, että valvontaan asettamisen kri-

teerit ovat tiukat. Koska erityislaajennettu lähestymiskielto voidaan asettaa vasta laajenne-

tun lähestymiskiellon fyysisen rikkomuksen jälkeen, ne ovat verrattain harvinaisia ja tapauk-

sia on vähän. (Brå 2015, 18-23.) Ruotsalaisia syyttäjiä haastateltaessa tuli myös ilmi, että 

niissä tapauksissa, joissa sähköiseen valvontaan asettaminen olisi viimein tarpeeksi perustel-
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tua, on lähestymiskiellon kohde jo todennäköisesti ehtinyt syyllistyä niin vakaviin tekoihin, 

että hänet on jo ehditty pidättää tai vangita niistä. (Strand, Fröberg & Storey 2018, 171, 179-

181.) Valtaosa syyttäjistä kuitenkin koki valvontaan vaadittavat kriteerit perusteltuina, mutta 

osa sanoi myös, että valvonnan sijaan tekijän suora vangitseminen olisi tarkoituksenmukai-

sempaa. Valvontaan vaadittavia kriteereitä on kuitenkin toivottu madallettavan, jotta valvon-

taan asettaminen olisi mahdollista jo aikaisemmassa vaiheessa. (Brå 2015, 18-23.)   

Lähestymiskieltojen sähköistä valvontaa koskeviin lakeihin on tehty muutoksia viimeksi vuon-

na 2018. Vaikka sähköisesti valvottuja kieltoja on Ruotsissa edelleen vähän, niistä on myös 

saatu positiivisia kokemuksia. Valvontalaitteiden ylläpitäminen ja toiminta tuottaa paikoittain 

ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa laitteiden rikkoutuminen on aiheuttanut vääriä hälytyk-

siä, mutta kielloilla suojatut henkilöt ovat kokeneet saavansa valvonnasta tukea ja niiden 

rikkomukset ovat olleet vähäisiä. (Oikeusministeriö 2019b, 17, 20.) Ruotsissa hyödynnettävä 

valvonnanmalli on nähdäksemme eri maista eniten vertailukelpoinen Suomeen samankaltaisen 

lähestymiskieltolainsäädännön ja sähköisen valvonnan samankaltaisuuksien vuoksi. Ruotsin 

ongelmana ovat kuitenkin tiukat kriteerit valvontaan asettamiselle, joiden vuoksi sitä hyö-

dynnetään vain harvoin. Koska valvonta on mahdollista määrätä vasta hyvin pitkälle eskaloi-

tuneessa lähestymiskieltoprosessissa, tämä jarruttaa nähdäksemme myös sitä rikosten ja 

etenkin vakavan väkivallan ennaltaehkäisevyyttä, jota valvonnalla pyritään tavoittamaan.    

Norjassa lähestymiskieltojen sähköiseen valvontaan taas sovelletaan EM-

valvontajärjestelmää, jolla lähestymiskieltoon määrättyä henkilöä voidaan tarkkailla GPS-

paikannuksen avulla. Järjestelmän keskittyy pääasiallisesti väkivaltarikosten torjumiseen, 

sillä sen ydin tarkoitus on henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten estäminen. Norjassa 

lähestymiskielto voidaan määrätä korkeintaan vuoden pituisena, ja valvonta voidaan toteut-

taa tämän aikana joko kokonaan tai vain osa-aikaisesti. Valvonnan käytännön toteutukseen 

osallistuu sekä poliisi että rikosseuraamusviranomaiset. Rikosseuraamusviranomaiset vastaa-

vat valvontalaitteen asentamisesta ja irrottamisesta ja tähän kuuluvasta informoinnista. Polii-

si sen sijaan päättää sähköisesti valvottavasta alueesta ja vastaa kiellon valvonnasta ja häly-

tyksiin reagoimisesta. (Oikeusministeriö 2019b, 21-24.)  

Huomattava ero muiden maiden käytäntöihin verrattaessa on se, että Norjan mallissa lähes-

tymiskieltoon määrätystä ei saada paikannustietoja kokoaikaisesti. Järjestelmä kerää lähes-

tymiskiellon kohteesta vain hälytystilanteissa eli silloin, kun kiellettyjä alueita rikotaan tai 

valvontalaitteissa ilmenee ongelmia. Jos valvottava henkilö menee lähestymiskiellossa kielle-

tylle alueelle, tulee tästä ilmoitus sekä hälytyskeskukselle että poliisille. Järjestelmä rekiste-

röi henkilön liikkumista kielletyn alueen sisällä, ja poliisi lähettää paikalle partion valvottavan 

sijainnin perusteella. Norjan järjestelmässä myös uhrilla on käytössään oma laitteensa, johon 

viranomaiset voivat olla yhteydessä hälytystilanteessa. (Oikeusministeriö 2019b, 21-24.)  
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Norjan järjestelmän ongelmakohdiksi on nimetty sen prosessin pitkäkestoisuus, valvontalait-

teiden ylläpitämisen haasteet ja järjestelmän korkeat kustannukset. Järjestelmän vaatimat 

valvonta-alueet ovat myös huomattavan suuria. Koska lähestymiskielloissa hyödynnetty EM-

järjestelmä on yhteydessä poliisin sisäisten järjestelmien kanssa, se ei ole myöskään käytet-

tävissä muualla kuin Norjassa. Valvonnan on kuitenkin koettu toimivan hyvin perhe- ja lähi-

suhdeväkivaltatapauksissa ja lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan kehittämistä jatketaan 

edelleen sekä laki- että järjestelmätasolla. (Oikeusministeriö 2019b, 21-24.) 

5 Rikosseuraamuslaitoksen haastattelut 

Osana teoreettista viitekehystämme kävimme haastattelemassa Rikosseuraamuslaitoksen 

työntekijöitä, jotta ymmärtäisimme laajemmin sähköisen valvonnan käytännön toimivuuden 

realiteetteja. Haastattelemistamme kahdesta Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöistä toinen 

työskenteli valvonnan tehtävissä ja laitoksensa vastuuhenkilönä Elmotech-järjestelmään liit-

tyvissä asioissa. Toinen henkilö taas toimi valvotuista koevapauksista vastaavana rikosseuraa-

musesimiehenä, ja hänen työnkuvaansa kuuluivat esimerkiksi koevapauksissa sähköiseen val-

vontaan liitettävien toimintavelvoitteiden ja kuntoutuksen valmistelu. Haastattelut toteutet-

tiin avoimina yksilöhaastatteluina. Haastatteluissa kysyimme sähköisen valvonnan toiminnas-

ta, sekä haastateltavien näkemyksistä koskien sähköisen valvonnan toimivuutta, sähköisen 

valvonnan laajentamisen mahdollisuutta lähestymiskieltoihin, sekä lähestymiskieltoon mää-

rättyjen henkilöiden mahdollisista kuntoutustarpeista. Tässä luvussa käsittelemme lyhyesti 

heiltä saamiamme näkemyksiä ja kommentteja sähköisestä valvonnasta.   

Ensimmäisellä haastateltavallamme on kokemusta sähköisestä valvonnasta yli viiden vuoden 

ajalta. Hän on toiminut laitoksensa “Elmo”-vastaavana siitä asti, kun Rikosseuraamuslaitos 

ensimmäistä kertaa pilotoi sähköistä valvontaa koevapauksien yhteyteen. Kysyimme häneltä 

rikosseuraamuslaitoksen toteuttamasta sähköisestä valvonnasta. Rikosseuraamuslaitos käyttää 

Elmotechin kehittämää GPS-teknologiaan perustuvaa sähköistä valvontajärjestelmää, josta 

käytetään arkikielessä nimitystä Elmo. Järjestelmässä valvottavalle henkilölle asennetaan 

jalkaan valvontapanta, ja hän saa GPS-paikannin puhelimen. Suomessa järjestelmän tekninen 

tuki sijaitsee Turussa, jossa toimii niin sanottu “Elmo-valvomo”, josta käsin voidaan valvoa ja 

hallinnoida kaikkia Suomessa olevia Elmo-järjestelmän alaisuudessa olevia laitteita. Pääsään-

töisesti jokainen Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö hallinnoi ja vastaa oman laitoksensa van-

geille tai asiakkaille määrätyistä laitteista ja niiden valvonnasta. (Rikosseuraamuslaitoksen 

työntekijä A 2019.) 

Haastateltavamme henkilökohtaisen kokemuksen mukaan Elmo-järjestelmän toiminnan luo-

tettavuus on parantunut vuosien saatossa. Koska järjestelmä pohjautuu GPS-teknologiaan, on 

siinä kuitenkin välillä virhetilanteita, jolloin esimerkiksi järjestelmän mukaan henkilön sijainti 

voi hetkellisesti käydä paikassa, jossa hän ei todellisuudessa ole. Kyseiset virheet kuitenkin 

korjaantuvat itsestään, ja ne kyetään tunnistamaan virhetiedoksi lähemmässä tarkastelussa. 
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GPS-valvonnan lisäksi järjestelmässä on mahdollista paikantaa henkilöä tukiasemapaikannuk-

sen avulla, jolloin sijainti saadaan kolmen lähimmän tukiasemamaston kautta. Tämä mene-

telmä ei anna täysin yhtä tarkkaa sijaintia kuin GPS-paikannus, mutta on käytettävissä esi-

merkiksi silloin, jos GPS-verkossa esiintyy häiriöitä. Nykyisellään järjestelmää on käytetty 

koevapauksien valvontaan, ja valvotuille henkilöille on asetettua alueita, joilla he saavat 

liikkua, tai joiden ulkopuolelle he eivät saa poistua. Järjestelmässä kyettäisiin haastattelu-

jemme mukaan myös laatimaan alueita “käänteisesti” ja luomaan alueita, joille henkilö ei saa 

mennä - kuten useissa maissa tehdään nyt lähestymiskieltojen yhteydessä. (Rikosseuraamus-

laitoksen työntekijä A 2019.) 

Haastatellessamme koevapauksien ja rangaistusajan suunnitelmien kanssa työskentelevää 

työntekijää, kysyimme, minkälaisia kuntoutuksellisia elementtejä heidän laitoksessaan järjes-

tetään vangeille, ja minkälaisia kokemuksia heillä on lähestymiskielloista. Rikosseuraamuslai-

toksen alaiset yksiköt tekevät paljon yhteistyötä eri kunnallisten ja kolmannen sektorin toimi-

joiden kanssa järjestäessään vangeille vankeusaikana sekä koevapauksien yhteyteen. Yhtenä 

suurena teemana kuntoutuksessa on mukana perhe-, ja parisuhdeväkivalta. 

Toisen haastateltavamme toimintalaitoksessa on hänen mukaansa myös aika-ajoin vankeja, 

joille on määrätty lähestymiskielto. Heidän kuntoutukseensa liittyy usein väkivaltatyön tai 

päihdetyön elementtejä, mutta lähestymiskieltoa tai suoraan siihen liittyvää kuntoutustyötä 

ei ole liitetty koevapauksiin. Joskus on ollut tapauksia, joissa lähestymiskiellon noudattami-

nen on asetettu myös koevapauden ehdoksi. Haastateltavamme mukaan suurelta osalta van-

geilta löytyy jo nykyisellään lähisuhdeväkivalta-taustaa, ja heitä pyritään myös ohjaamaan 

lähisuhdeväkivaltaan erikoistuneiden toimijoiden piiriin. Puhuttaessa lähestymiskieltoon ase-

tettujen kuntoutustarpeista todettiin, että suuri tarve olisi erityisesti intensiivisellä terapial-

la, tai muulla toiminnalla, joka tähtää vaikuttamaan nimenomaan henkilön ajatteluun. (Rikos-

seuraamuslaitoksen työntekijä B 2019.) 

Yhteisenä huomiona molemmilta Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiltä nousivat valvontare-

surssit ja reagointiajat mahdollisten rikkeiden sattuessa. Vaikka Rikosseuraamuslaitoksen 

yksiköissä Elmo-järjestelmän hälytyksiin reagoidaan hyvin lyhyellä vasteajalla, ei haastatelta-

vien mukaan järjestelmän valvonnan Rikosseuraamuslaitoksella voida taata olevan ympärivuo-

rokautisesti niin välitöntä, että kaikkiin hälytyksiin voitaisiin reagoida niin nopeasti kuin lä-

hestymiskieltotilanteissa voisi olla tarpeen. Tämä tulisi kyseeseen etenkin silloin, jos lähes-

tymiskiellon turvaama välimatka on lyhyt. Jotta sähköistä valvontaa voitaisiin soveltaa lähes-

tymiskieltoihin Suomessa, pitäisi valvontajärjestelmän seuranta osoittaa heidän mielestään 

taholle, joka kykenee takaamaan sille ympärivuorokautisen ja välittömän valvonnan. (Rikos-

seuraamuslaitoksen työntekijä A & B 2019.) 
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6 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme tarkoitusta ja tavoitteita, tutkimuskysymyksiä 

sekä tutkimusasetelmaa. Aihevalintamme ja lähdeaineistomme kartoittamisen perusteella 

päädyimme käyttämään opinnäytetyössä laadullisen tutkimuksen menetelmää. Laadullisen 

tutkimuksen haastattelumenetelmistä päädyimme puolistrukturoituihin haastatteluihin. Esit-

telemme tässä luvussa myös sitä, miksi päätimme toteuttaa haastattelumme juuri puolistruk-

turoituina, ja millä perusteilla valitsimme ryhmämuotoisen haastatteluasetelman. 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia sähköisen valvonnan 

käytön mahdollisuuksia lähestymiskieltojen yhteydessä Suomessa. Haastattelemme työssäm-

me kahden suomalaisen uhri- ja väkivaltatyön järjestön ammattilaisia, sekä näistä toisen jär-

jestön asiakkaita heidän kokemuksistaan suomalaisista lähestymiskielloista. Haastattelujen 

tarkoituksena on kartoittaa, miten toimivina haastateltavat näkevät suomalaiset lähestymis-

kiellot, ja miten tehokkaana he näkevät lähestymiskieltojen valvonnan. Haastatteluissa käsi-

tellään myös lähestymiskieltojen mahdollista tehostamista sähköisellä valvonnalla, ja mitä 

hyötyjä ja haasteita valvonnassa voisi olla. Suorittamme työssä suoraa vertailua haastatelta-

vien antamien vastausten ja sähköisen valvonnan mahdollisuuden välillä, ja pyrimme selvit-

tämään, onko nykyisissä suomalaisissa lähestymiskielloissa tai niiden valvonnassa joitain puut-

teita tai tarpeita, joihin sähköisellä valvonnalla olisi mahdollista vastata. Pyrimme teoreetti-

sen viitekehyksemme avulla kartoittamaan tietoa suomalaisista lähestymiskielloista ja niiden 

lainsäädännöstä, sähköisen valvonnan tekniikasta ja realiteeteista, sekä siitä, miten ja millä 

tavoin sähköistä valvontaa hyödynnetään tällä hetkellä lähestymiskieltojen yhteydessä.   

Opinnäytetyömme ei ole tarkoitus antaa valmiita vastauksia siihen, miten ja millaisella tek-

niikalla lähestymiskieltojen sähköinen valvonta voitaisiin käyttöönottaa Suomessa. Sen sijaan 

työmme pyrkimyksenä on työelämän edustajien ja palvelujen asiakkaiden näkökulmasta sel-

vittää, voisiko sähköinen valvonta mahdollisesti tehostaa Suomessa nykyisin määrättäviä lä-

hestymiskieltoja, ja mitkä asiat he näkevät erityisen tärkeinä aiheen käsittelyssä ja mahdolli-

sessa tulevaisuuden kehitystyössä.   

Pyrkimyksemme oli tuottaa opinnäytetyö, joka korostaa asiakas- ja työelämälähtöisyyttä yh-

teiskunnan palvelujen ja lainsäädännön kehitystyössä. Toivomme näillä tutkimuksen lähtö-

kohdilla tuovamme yhteiskunnalliseen keskusteluun niiden henkilöiden näkemykset ja koke-

mustiedon, joilla on omakohtaisia kosketuksia nykyisten lähestymiskielloista ja niiden toteu-

tumisesta, ja joiden työnkuvan yhteydessä lähestymiskieltojen sähköinen valvonta voisi näkyä 

tulevaisuudessa, mikäli se tulisi ajankohtaiseksi Suomessa. Toimivien ratkaisujen selvittämi-

sessä on mielestämme olennaista luoda sellaista vuoropuhelua, jossa yhdistyvät viranomaisten 
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ja muiden lähestymiskieltoprosessia havainnoivien toimijoiden, sekä lähestymiskieltojen suo-

jaamien henkilöiden näkökulmat.   

Haluamme työllämme tuoda näkyväksi erilaisia näkökulmia sähköisen valvonnan käyttömah-

dollisuuksien laajentamisesta, sekä tämän yhteydessä kokonaisuudessaan tarkastella suoma-

laisia lähestymiskieltoja ja lähestymiskieltoihin keskeisesti liittyviä ilmiöitä kuten lähisuhde-

väkivaltaa ja vainoamista. Omien tutkimustulostemme lisäksi esitämme myös omia kehityseh-

dotuksiamme ja ehdotuksia aiheen jatkotutkimukselle, ja pyrimme nostamaan esiin erilaisia 

huomiokohtia tulevaisuuden selvitystyötä varten. 

6.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyömme pyrkii vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen:  

1. Miten suomalaiset lähestymiskiellot toimivat ja miten tehokasta niiden valvonta on?   

2. Miten sähköisellä valvonnalla voitaisiin vastata nykyisten lähestymiskieltojen mahdol-

lisiin valvonnan ja vaikuttavuuden haasteisiin?   

3. Mitä lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan suunnittelussa tai valmistelussa tulisi 

ottaa huomioon?     

Tutkimuskysymyksiä miettiessämme aloitimme siitä, mitä lähestymiskieltojen sähköisellä 

valvonnalla ylipäänsä tavoitellaan. Teoreettisen viitekehyksemme lähdeaineiston ja aikai-

semman keskustelun perusteella sähköisen valvonnan tavoitteena on tehostaa lähestymiskiel-

tojen valvontaa, ja tätä kautta parantaa niiden vaikuttavuutta. Lähdimme siis myös itse liik-

keelle näistä lähtökohdista. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenämme halusimme selvittää, 

miten toimivina haastateltavat näkevät suomalaiset lähestymiskiellot, ja miten tehokkaana he 

näkevät niiden valvonnan. Jotta voisimme tutkia sitä, miten haastateltavat näkisivät sähköi-

sen valvonnan tekniikan kenties vaikuttavan nykyisiin lähestymiskieltoihin, meidän tuli ensin 

lähteä siitä, mikä heidän kokemuksensa lähestymiskieltojen nykytilasta on. Ensimmäinen tut-

kimuskysymyksen tarkoituksena on myös pohjustaa lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan 

teeman käsittelyyn siirtymistä.   

Lähestymiskieltojen vaikuttavuutta tai toimivuutta ei ole tietääksemme toistaiseksi juurikaan 

tutkittu, vaan saatavilla oleva aineisto on enimmäkseen tilastotietoja. Tässä työssä määritte-

lemme lähestymiskieltojen vaikuttavuuden tai toimivuuden käsitteet yksinkertaisimmillaan 

lähestymiskiellon laissa määritellyn perustehtävän näkökulmasta. Lain määritelmän mukaan 

lähestymiskiellon tehtävänä on torjua kiellon suojaaman henkilön henkeen, tervey-

teen, vapauteen tai rauhaan kohdistuva rikos tai sen uhka, tai lopettaa tähän kohdistuva va-

kava häirintä. Kiellolle asetetaan myös tapauskohtainen voimassaoloaika ja laajuus. Vaikka 

lähestymiskieltojen määrät ovat olleet Suomessa vuosittain laskussa, vuonna 2016 lähestymis-
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kiellon rikkomisesta ilmoitettiin kokonaisuudessaan 1070 kertaa, ja se oli lievempänä rikokse-

na osana 530 tuomiota. Suomalaisten lähestymiskieltojen ongelmajoukkona näyttäytyvät tilas-

tojen valossa ne henkilöt, joille lähestymiskielto määrätään joko useasti joko saman vuoden 

aikana tai useana vuotena peräkkäin. Noin 40% lähestymiskieltojen rikkojista myös rikkoo 

kieltoa toistuvasti. (Haapakangas 2017.)   

Tilastoista jää kuitenkin esimerkiksi epäselväksi se, kuinka monet rikkomuksista ovat tapahtu-

neet yhden lähestymiskiellon sisällä, ja kuinka monissa kielloissa keskimäärin tapahtuu yli-

päänsä rikkomuksia. Tilastotiedoissa ovat myös esillä luonnollisesti vain ilmoitetut ja toden-

netut rikkomukset, eivätkä ne näin ollen välttämättä kerro rikkomusten tosiasiallista mää-

rää. Halusimme siis kysyä asiasta myös suoraan haastateltaviltamme ja selvittää heidän käy-

tännön kokemuksiaan sekä näkemyksiään nykyisten lähestymiskieltojen toiminnasta. Koimme 

erityisen tärkeänä etenkin sen, miten lähestymiskiellot näyttäytyvät asiakkaiden silmin.   

Halusimme myös ensimmäisessä tutkimuskysymyksessämme selvittää, miten tehokkaana haas-

tateltavat kokevat lähestymiskieltojen valvonnan ja miten se heistä toimii. Aikaisemmassa 

yhteiskunnallisessa keskustelussa erääksi keskeiseksi ristiriidaksi on nimetty se, että tällä 

hetkellä lähestymiskiellon toteutumisen valvonnasta huolehtii itse kiellolla suojattu henkilö. 

Olimme siis erityisen kiinnostuneita kuulemaan, miten lähestymiskieltojen valvonta toimii 

tällä hetkellä käytännön tasolla ja millaisia haasteita valvonnassa voi olla uhriperspektiivistä 

tarkasteltuna.    

Toinen tutkimuskysymyksemme taas pyrkii vastaamaan siihen, miten sähköisellä valvonnalla 

voitaisiin vastata lähestymiskieltojen mahdollisiin haasteisiin. Kysyimme haastateltavilta, 

minkälaisia vaikutuksia heidän mielestään sähköisellä valvonnalla voisi olla joko lähestymis-

kieltojen valvontaan tai vaikuttavuuteen. Kysyimme haastateltavilta myös tässä yhteydessä, 

mihin lähestymiskieltojen mahdollisiin ongelmiin sähköisellä valvonnalla ei heidän mielestään 

voida vaikuttaa. Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on tarkastella eri näkökulmista sitä, mihin 

lähestymiskieltojen mahdollisiin puutteisiin tai haasteisiin sähköisellä valvonnalla voitaisiin 

kenties puuttua ja mihin ei - ja millä tavalla. Samalla tutkimuskysymys erittelee myös niitä 

mahdollisia lähestymiskieltojen puutteita tai kehityskohtia, joihin vaaditaan sähköisen val-

vonnan lisäksi myös muita toimenpiteitä, tai joita tulisi pyrkiä ratkaisemaan kokonaan toisin 

keinoin.   

Viimeisenä tutkimuskysymyksenämme halusimme tietää, mitä työelämän toimijat ja asiakkaat 

toivoisivat otettavan huomioon, jos lähestymiskieltojen sähköistä valvontaa aletaan suunnitel-

la tai valmistella Suomessa. Valvonnan huolellinen suunnittelu ja eri huomiokohtien käsittely 

on myös avainasemassa siinä, saataisiinko valvonnalta toivottuja tuloksia. Jos lähestymiskiel-

tojen sähköinen valvonta halutaan käyttöönottaa Suomessa, tulee tämä todennäköisesti ole-

maan laaja ja monivaiheinen prosessi, johon liittyy lukuisia eri osa-alueita. Valvonnan suun-
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nittelu tulee myös varmasti vaatimaan useiden eri alojen ja toimijoiden yhteistyö-

tä. Valvonnan suunnittelun yhteydessä tulisi myös päättää siihen mahdollisesti liitettävistä 

kuntouttavista elementeistä ja näiden sisällöstä. Halusimme kysyä näistä asioista myös haas-

tatteluissamme. Mielestämme toimivia ratkaisuja etsittäessä on tärkeä ottaa huomioon sekä 

työelämän toimijoiden, että asiakkaiden mielipiteet ja näkemykset. Näin erityisesti niiden 

ihmisten tarpeet ja huolenaiheet, joita uudistus voisi käytännössä tulevaisuudessa koskettaa, 

tulevat myös todennäköisimmin kuulluiksi ja huomioiduiksi. Uskomme, että työelämän toimi-

jat ja asiakkaat osaavat myös varmasti nostaa esiin useita sellaisia huomioita, jotka eivät 

välttämättä muutoin nousisi esiin. Sähköisen valvonnan suunnittelussa ja valmistelussa olisi 

myös hyvä huomioida, millaisia vaikutuksia uudistuksella voi olla. Kaiken kaikkiaan koimme 

viimeisen tutkimuskysymyksen olevan erityisen tärkeä aiheen jatkotutkimusehdotusten, sekä 

aiheen tulevaisuuden käsittelyn kannalta.    

Kuvaamme opinnäytetyöprosessin etenemistä ja haastatteluja seuraavan luvun yhteydessä. 

Tutkimuskysymystemme perusteella muodostettu haastattelurunko löytyy kokonaisuudessaan 

opinnäytetyön liitteistä. 

6.3 Opinnäytetyöprosessin eteneminen 

Otimme ensimmäistä kertaa yhteyttä tilaajaamme Viola ry:hyn 3.7.2018 tiedustellaksemme, 

olisivatko he kiinnostuneita opinnäytetyömme aiheesta ja työmme tilaamisesta. Lähdimme 

tämän jälkeen työstämään tilauksen sekä aiheemme raameja yhdessä Violan kanssa. Opinnäy-

tetyömme aiheanalyysin saimme hyväksytyksi 30.8.2018 ja suunnitelmaseminaarin 3.12.2018, 

jolloin opinnäytetyömme oli siis hyväksynyt myöskin oppilaitoksemme. Laadimme opinnäyte-

työtämme varten Viola ry:lle tutkimuslupa-anomuksen, joka käsiteltiin Viola ry:n hallituksen 

kokouksessa 17.12.2019.  

Toteutimme opinnäytetyötämme varten yhteensä kolme erillistä ryhmähaastattelua, joihin 

osallistui yhteensä kahdeksan haastateltavaa. Haastatteluista kaksi tehtiin Viola ry:lle, ja yksi 

Rikosuhripäivystykselle. Saatuamme tarvittavan tutkimusluvan Viola ry:ltä opinnäytetyömme 

toteutukseen aloitimme haastattelut 2.1.2019, jolloin pidimme kaksi ryhmähaastattelua hei-

dän toimitiloissaan Mikkelissä. Ensimmäinen ryhmähaastattelumme oli suunnattu Violan työn-

tekijöille, ja siihen osallistui kolme Viola ry:n omaa työntekijää. Seuraava ryhmähaastattelu 

oli heidän asiakkailleen, ja siihen osallistui kolme Viola ry:n asiakasta. Molemmissa haastatte-

luissa olivat läsnä vain haastattelijat ja haastateltavat. Haastattelujen kestoksi muodostui 

aikataulumme mukaisesti noin tunti. Kaikki haastateltavamme saivat haastattelussa tasaisesti 

puheenvuoroja ja osallistuivat keskusteluun mielestämme aidon pohdiskelevasti ja aihees-

tamme kiinnostuneesti.  

Viimeinen ryhmähaastattelumme pidettiin 12.2.2019, jolloin haastattelimme kahta Rikosuhri-

päivystyksen työntekijää heidän Helsingin toimitiloissaan. Rikosuhripäivystyksen työntekijöi-
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den haastattelu kesti ajallisesti myös noin tunnin verran. Rikosuhripäivystyksen haastattelu 

myös vastapainotti mielestämme sisällöllisesti edellisiä Viola ry:n haastatteluja, ja toi mieles-

tämme työhömme myös lisää ulottuvuuksia, sillä haastatteluista ilmeni myös selkeästi se, että 

Viola ry ja Rikosuhripäivystys ovat tekemisissä myös hyvin erilaisten lähestymiskieltojen ja eri 

lähestymiskieltoprosessin vaiheiden kanssa.  

Saatuamme kaiken haastattelumateriaalin ryhdyimme litteroimaan ja analysoimaan saa-

maamme materiaalia. Tämän prosessin saimme päätökseen toukokuussa, jonka jälkeen läh-

dimme työstämään työmme sisältöä ja avaamaan opinnäytetyömme tutkimustuloksia, näistä 

kumpuavia johtopäätöksiä ja pohdintaa. Opinnäytetyömme lähetimme tarkastuskierrokselle 

08.11.2019, ja opinnäytetyömme arvioiva seminaari järjestettiin 15.11.2019. 

6.4 Laadullinen tutkimus 

Opinnäytetyömme on muodoltaan tutkielma ja toteutuu kvalitatiivisen, eli laadullisen tutki-

muksen menetelmillä. Valitsimme opinnäytetyöhömme laadullisen tutkimuksen menetelmän 

siksi, että laadullinen tutkimus pyrkii opinnäytetyömme sisältöä ja tarkoitusta palvellen ym-

märtämään käsiteltävänä olevaa ilmiötä ja sen ominaisuuksia mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti. Laadullinen tutkimus pyrkii vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin miksi, millainen, ja 

minkä takia. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii myös tavoittamaan esimerkiksi tutkimushenki-

löidensä kokemuksia ja heidän ymmärrystään tietystä ilmiöstä kvantitatiivisten, numeeristen 

määreiden sijaan. (Keegan 2009, 32-37.) Laadullinen aineisto on tyypillisesti hyvin moniulot-

teista ja ilmaisullisesti rikasta, ja sisältää paljon komplekseja kuvauksia tarkasteltavasta ai-

hepiiristä. Laadullisen tutkimuksen vahvuuksia onkin sen sisältämän informaation rikkaus, 

yhdistettynä sanallisen ilmaisun tuomaan tarkkuuteen. (Alasuutari 1995, 83-89.)  

Laadullista tutkimusta voisi myös luonnehtia määrälliseen tutkimukseen verrattuna ihmiskes-

keisemmäksi, sillä jokaisen tutkittavan kokemusmaailmaan ja havaintoihin paneudutaan syvä-

luotaavammin, kuin mitä määrällisissä tutkimuksissa olisi mahdollista tehdä. (Keegan 2009, 

32-37.) Siinä missä määrällisen aineisto koostuu lähinnä määrällisistä mittaustuloksista ja 

tilastoista, laadullisen tutkimuksen tulokset ovat enemmänkin yksittäisiä näytteitä tutkitta-

vasta maailmasta, joiden tieto saadaan haastateltavien henkilökohtaisista narratiiveista (Ala-

suutari 1995, 83-89). Koimme laadullisen tutkimuksen myös tästä syystä opinnäytetyöllemme 

luonnolliseksi valinnaksi. Tavoitteenamme oli saada haastateltaviemme kokemustiedon kautta 

mahdollisimman laaja-alainen ja kattava käsitys valitsemastamme aiheesta, jossa tulevat ilmi 

myös lähestymiskieltoihin ja sähköiseen valvontaan liitännäiset ilmiöt. Laadullinen tutkimus 

toi aineistoomme myös keskustelevan ja pohdinnallisen luonteen, ja mahdollisti saman aiheen 

eri osatekijöiden, nyanssien ja näkökulmien käsittelyn samassa narratiivissa. 
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6.5 Puolistrukturoitu haastattelu 

Perehdyttyämme laadulliseen tutkimukseen ja sen aineiston keruun metodeihin, valitsimme 

opinnäytetyömme haastattelujen toteuttamiseen puolistrukturoidut haastattelut. Puolistruk-

turoiduksi haastatteluksi kutsutaan haastattelumuotoa, joka sijoittuu hyvin strukturoidun ja 

strukturoimattoman haastattelun väliin. Puolistrukturoiduista haastatteluista ei itsessään ole 

lyöty lukkoon vain yhtä tarkkaa määritelmää. Yhden näkemysten mukaan puolistrukturoiduis-

sa haastatteluissa esimerkiksi esitetään haastateltaville aina samat kysymykset, mutta itse 

kysymysten järjestystä voi vaihdella, ja toisen mukaan haastattelija voi myös muuttaa tarvit-

taessa kysymysten sanamuotoa. Eräs näkemys myös on, että vaikka haastattelukysymykset 

ovat kaikille haastateltaville samat, vastaaja ei ole sidottu vain tiettyihin vaihtoehtoihin vaan 

voi vastata kysymyksiin avoimesti omin sanoin. Puolistrukturoidun haastattelun voikin siis 

kiteyttää siihen, että jokin haastattelun näkökulma on vakiinnutettu, mutta haastattelija voi 

ottaa haastattelun toteutuksessa tilannekohtaisia vapauksia esimerkiksi kysymyksen määritte-

lyssä, asettelussa tai järjestyksessä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43-49.)  

Puolistrukturoidut haastattelut palvelivat opinnäytetyötämme erityisen hyvin, sillä ne antoi-

vat hedelmällisen aineiston lisäksi itse haastattelujen toteutukselle sopivasti joustavuutta. 

Puolistrukturoitu muoto piti aineistossa kuitenkin yhtenäisen ja sisäisesti vertailukelpoisen 

rakenteen. Tavoitteenamme oli saada mahdollisimman kokemusperäisiä ja monipuolisia vas-

tauksia tutkimastamme aiheesta, mutta samalla tuoda haastatteluihin mahdollisuuden vuoro-

puheluun ja vapaamuotoiseen keskusteluun. Koimme myös tärkeäksi, että voimme ohjata 

haastattelutilannetta luontevasti ja keskustelunomaisesti, esittää tarvittaessa täsmentäviä 

kysymyksiä, herättää lisäkeskustelua, ja poiketa tarpeen tullen määrittelemästämme kysy-

mysrungosta.  

Punnitessamme yksilö- ja ryhmähaastattelujen välillä, päätimme varsin nopeasti ryhmähaas-

tattelujen puolesta niiden sisältämän vuoropuhelun ja sisäisen vertailun vuoksi. Ryhmähaas-

tattelun etuja onkin se, että siinä saadaan nopeasti aineistoa monelta eri vastaajalta, ja ryh-

män osallistujien on mahdollista muodostaa keskustelua ja reflektoida toistensa vastauksia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 61-63). Ryhmähaastattelut olivat myös opinnäytetyöprosessimme 

aikataulun kannalta helpompia toteuttaa yksilöhaastatteluihin verrattuna, sillä ne vievät vä-

hemmän aikaa sekä itse haastattelujen että litteroinnin yhteydessä.  

Rajasimme haastatteluryhmien koon 2-4 henkilöön kerrallaan siksi, että halusimme saavuttaa 

samanaikaisesti sekä sisällöllisesti laaja-alaisen, mutta myös tarpeeksi syväluotaavan ja kat-

tavan aineiston. Jotta kukin haastateltava pystyy vastaamaan ryhmähaastattelussa tasapuoli-

sesti ja tarvittavan laajasti vaaditussa ajassa, ryhmän koon optimointi tulee tasapainottaa 

haastattelua suunniteltaessa hyvin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 58-63). Koska rajasimme käy-

tännön syistä haastatteluajaksemme yhteen tuntiin ryhmää kohden, koimme, että yli 4 haas-
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tateltavan sisällyttäminen yhteen ryhmään olisi typistänyt aineistomme laatua huomattavasti 

ja tehnyt haastattelutilanteesta kiireisen. 

6.6 Aineiston analyysi 

Osana laadullista tutkimusta teimme saamallemme haastattelumateriaalille sisällönanalyysin. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka on luonteeltaan hyvin monikäyttöinen 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Valitsimme aineiston käsittelyämme varten sisällönanalyysimme 

metodiksi vielä tarkemmin aineistolähteisen sisällönanalyysin, eli induktiivisen sisällönanalyy-

sin.  

Induktiivisen sisällönanalyysin voi jakaa pääpiirteittäin kolmeen eri vaiheeseen: aineiston 

pelkistämiseen, ryhmittelyyn ja teoreettisten käsitteiden luomiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108.) Käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä pystyimme myöskin sulkemaan analyysin ul-

kopuolelle aineistostamme ne kommentit, eli yksiköt, jotka eivät vastanneet kysymyksiimme 

eivätkä liittyneet mihinkään tutkimuksemme teemoihin ja näin hallitsemaan opinnäytetyöm-

me aiheen rajausta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.)  

Aloitimme analyysiprosessin aineiston pelkistämisellä. Oikoluimme ensin haastatteluaineis-

tomme ja sensuroimme tämän jälkeen kaiken haastateltavien identiteetteihin viittaavan ma-

teriaalin heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Pelkistämisprosessin jälkeen litteroidun aineis-

tomme pituus oli 37 sivua. Käytimme aineistossa värikoodausta käyttäen eri haastattelujen 

kohdilla eri fonttivärejä, jotta erotimme eri ryhmähaastatteluissa saamaamme materiaalin 

toisistaan. Pelkistämisen jälkeen pilkoimme materiaalin osiin erittelemällä aineistostamme 

haastateltavien yksittäiset vastaukset ja kommentit erillisiksi analyysiyksiköiksi, jotka yksi-

löimme numeroimalla. Analyysin piirin jäi tällöin yhteensä 218 yksittäistä kommenttia, eli 

analyysiyksikköä. Saatuamme kaikki yksiköt eriteltyä, aloimme aineiston ryhmittelyn jaotte-

lemalla yksiköitä teemoittain. Tämä tapahtui yhdistelemällä samaan kokonaisuuteen selkeästi 

toisiaan tukevat, sekä samaa aihepiiriä käsittelevät yksiköt yhteen, eli toisin sanoen luokitte-

lemalla analyysiyksiköitä omiin alaluokkiinsa. Luokittelun edetessä käsiteltävä aineisto tiivis-

tyy. Luokituksia yhdistetään edelleen niin kauan, kuin se on mahdollista, kunnes aineistosta 

saadaan nostettua lopulliset pääluokat. Näin toteutetaan sisällönanalyysin viimeinen vaihe, 

eli käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-111.) 

Opinnäytetyömme aineiston luokittelu osoittautui paikoittain hyvin haasteelliseksi johtuen 

materiaalin laajuudesta, ja päädyimmekin suorittamaan aineiston ryhmittelyn kolmesti ennen 

kuin olimme tyytyväisiä aineiston luokitteluun. Lopullisiksi pääluokiksemme muodostuivat: 

“lähestymiskieltojen haasteet”, “valvonnan puutteet”, “sähköisen valvonnan mahdolliset 

vaikutukset”, ”kuntoutus”, sekä “suunnittelun huomiokohdat”. Koimme yllättävänä varsinkin 

sen, että kuntoutus nousi sisällönanalyysin tuloksissa omaksi pääluokakseen.  
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Saatuamme lopulliset pääluokat ja alaluokat ryhmiteltyä laskimme kuinka monta analyysiyk-

sikköä kukin alaluokka ja luokka pitää sisällään, jotta näkisimme mitkä teemat saivat eniten 

painoarvoa ja miten haastateltavien mielipiteet hajaantuivat. Tämä prosessi muistuttaa kvan-

tifiointia, jossa aineistoista lasketaan kuinka usein mikäkin asia tai teema tulee ilmi (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 112). Poiketen perinteisestä kvantifiointiprosessista emme kuitenkaan suorit-

taneet laskentaa koko aineistosta, vaan vasta sisällönanalyysiprosessin ja aineiston karsinnan 

jälkeen. Päädyimme kyseiseen menettelytapaan, sillä saimme näin selkeytettyä itsellemme 

opinnäytetyömme ydintuloksia. 

7 Tutkimustulokset 

Opinnäytetyössämme haastattelimme yhteensä kahdeksaa henkilöä kolmessa eri ryhmähaas-

tattelussa. Ensimmäisessä ryhmähaastattelussa haastattelimme kolmea Viola - väkivallasta 

vapaaksi ry:n työntekijää, jotka työskentelevät joko väkivallan uhrien tai tekijöiden kanssa. 

Haastateltavamme kertoivat kohtaavansa lähestymiskieltoja asiakastyössään aika-ajoin. Eräs 

haastateltava mainitsi lähestymiskieltojen ja niiden tarpeen arvioinnin tulevan esiin etenkin 

vainoamiseen liittyvän työn yhteydessä, sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehdyssä pro-

jektiyhteistyössä. Yhdellä heistä taas oli historiassaan työkokemusta erityisesti laajennettui-

hin lähestymiskieltoihin liittyen. Toisessa ryhmähaastattelussa haastattelimme kolmea Viola 

ry:n asiakasta, joilla oli kaikilla omakohtaisia kokemuksia joko yhdestä tai useammasta lähes-

tymiskiellosta.    

Viola ry:n lisäksi haastattelimme myös kahta Rikosuhripäivystyksen työntekijää, jotka kertoi-

vat lähestymiskieltojen näkyvän heidän työssään eniten lähisuhdeväkivaltaan liittyvän työn 

parissa, sekä myös jonkin verran muissa asiakastilanteissa, kuten esimerkiksi julkisuuden hen-

kilön hakiessa lähestymiskieltoa. Heidän kokemuksensa lähestymiskielloista keskittyivät pää-

asiassa siihen, kun asiakas on vasta hakemassa lähestymiskieltoa, tai kun lähestymiskieltoa on 

jo rikottu. Opinnäytetyömme haastateltavilla oli hyvin kattavasti eri näkökulmia ja ajatuksia 

sekä lähestymiskielloista, että näkemyksiä niiden mahdollisesta sähköisestä valvonnas-

ta.  Tutkimustulosten esittämisen yhteydessä erittelimme työntekijöiden sitaatit kirjaimella 

T, ja asiakkaiden kirjaimella A. 

7.1 Nykyiset lähestymiskiellot 

Kaikki opinnäytetyössä haastattelemamme uhri- ja väkivaltatyön työntekijät toivat esiin, että 

kokevat lähestymiskiellot nykyisellään osittain toimivina. Osa työntekijöistä koki nykyisten 

lähestymiskieltojen toimivuuden tai vaikuttavuuden arvioinnin myös jokseenkin haasteellise-

na, sillä sille ei ole selkeää mittaria ja esimerkiksi uhrit eivät myös aina tee ilmoitusta rikko-

muksesta, vaikka lähestymiskieltoa olisikin rikottu. Eräs haastateltava nosti myös esiin, että 

joskus uhriin kohdistuva häirintä voi loppua jostakin muusta syystä, kuin annetusta lähesty-

miskiellosta. Työntekijöiden näkemykset kuitenkin olivat, että lähestymiskiellot toimivat pää-
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asiassa toivotulla tavalla suurella osalla heidän asiakaskuntaansa, tai että yksinkertaisuudes-

saan osan kohdalla lähestymiskiellot toimivat ja osan eivät. Kaikki haastattelemamme asiak-

kaat sen sijaan taas kokivat nykyiset lähestymiskiellot pääosin toimimattomina.   

“No tota. Minä ajattelen siitä ehkä niin, että jos jättää marginaaliryhmän 

pois, eli tarkotan niitä ihmisiä jotka muutenkin on tota, sellasia hankalia, 

niin mun mielestä ne toimii. Mutta sit se että meijän asiakaskunnassa tahtoo ol-

la aika paljon niitä jotka ei niinkun hirveesti niistä piittaa. Oikeesti.”  -T1  

“Selkeesti näyttäytyy semmonen asiakasryhmä, missä se toimii. Et se 

on selkeesti semmonen niinkun turvaamis- ja toisen käyttäytymisen rajaamisen 

väline mikä toimii, ja se käytös saadaan sillä kontrolliin.”  -T2  

Haastattelemamme työntekijät kuitenkin kertoivat, että heidän kokemuksiensa mukaan on 

olemassa joukko lähestymiskieltoon määrättyjä henkilöitä, joiden kohdalla lähestymiskiellot 

eivät toimi, tai kiellon noudattaminen voi olla haasteellista erinäisten syiden takia.  Lähesty-

miskiellon noudattamisen haasteina mainittiin muun muassa tekijän mahdollinen mielenter-

veys- tai päihdeongelma.   

“... Joissakin se toimii ja joissakin se ei toimi. Et jos on mt-ongelma, mielen-

terveysongelma, ei välttämättä toimi. Et se ihminen on niin spontaani. Toinen 

on sitten kanssa päihdeongelma, se unohtuu se juttu. Ei meil-

lä oo mitään käsitystä että monessako se toimii, et se on ihan vaan mututun-

tumaa.”  -T4  

Työntekijät nimesivät eritoten haasteellisiksi tapauksiksi myös ne lähestymiskiellot, joihin 

liittyy lähisuhdeväkivaltaa ja vainoamista. Tämän lisäksi osa haastattelemistamme työnteki-

jöistä nimesivät lähestymiskieltoon määrätyistä tietyn ryhmän henkilöitä, joiden kohdal-

la lähestymiskiellot eivät toimi, koska tekijä on joko täysin piittaamaton kieltoa kohtaan, tai 

tekijä voi kokea lähestymiskiellon jopa provokaationa.   

”Ja sit jos puhutaan noista tekijöistä, ni se kokemus mitä mulla 

on aikasemmin niistä ollu, niin nehän kokee sen (lähestymiskiellon) aina niin 

kuin kettuiluks.”  -T3  

”Sit siellä on se porukka mihin todella ollenkaan sillä (lähestymiskiellolla) ei 

varsinaisesti ole merkitystä.” -T1  

“Mut nyt kannattaa muistaa kuitenkin se että osalle niinku (…) sanoikin, et 

osalle nää toimii. Eli sellaset joilla on ees jonkin verran omatunto tallella tai 

jotenkin kunnioitus lainsäädäntöö kohtaan niin nää toimii kyllä. Mut sitten on 
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joukko niitä, joille nää niinkun on vaan sellanen, hidaste. Tai joskus jopa haas-

te. Et pistää toimimaan, periaatteessa, kun tulee lähestymiskielto.”  -T3  

Kaikki asiakkaat ja työntekijät mainitsivat lähestymiskiellon toiminnan kannalta haasteellisiksi 

tilanteiksi myös ne, joissa tekijällä ja uhrilla on yhteisiä lapsia. Lähestymiskieltoon määrätty 

vanhempi voi ottaa yhteyttä yhteisten lasten asioiden hoitamisen nojalla, tai käyttää lapsia 

vainon välineenä esimerkiksi kyselemällä heiltä toisen vanhemman asioista. Osa haastatelta-

vista työntekijöistä sekä asiakkaista kertoi myös lähestymiskieltojen laillisten prosessien vai-

keuttavan kieltojen toimintaa. Heidän mukaansa esimerkiksi lähestymiskieltojen rikkomisista 

tehtyjä ilmoituksia käsitellään jopa vuosien viiveellä, kun itse lähestymiskielto on jo ehtinyt 

päättyä.     

Kaiken kaikkiaan lähestymiskieltojen vaikuttavuutta tai toimivuutta on nykyisellään mahdo-

tonta arvioida luotettavasti, sillä siihen liittyy paljon erilaisia yksilö- ja tapauskohtaisia tekijöi-

tä. Tähän ei myöskään tällä hetkellä luotettavia mittareita, minkä myös osa työntekijöistä toi 

ilmi. Saatavilla oleviin lähestymiskieltoja koskeviin tilastoihin ei voida luottaa varauksetta, 

sillä lähestymiskiellon valvonnan ollessa uhrin vastuulla kaikki uhrit eivät esimerkiksi erinäisis-

tä syistä ilmoita lähestymiskiellon rikkomuksesta. Tällöin ei voida luotettavasti arvioi-

da sitä, paljonko rikkomuksia ja tietoa jää raportoimatta. On myös hyvä ottaa huomioon, että 

joskus uhriin kohdistuva häirintä voi myös loppua muista syistä kuin lähestymiskiellosta.  

Läpi haastattelujen selkeä linja kuitenkin oli, että nykyiset lähestymiskiellot toimi-

vat työntekijöiden mukaan valtaosassa tapauksista, mutta on myös ryhmä poikkeavia tilantei-

ta, joissa lähestymiskieltojen koetiin olevan tehottomia tai joissa niiden toteutumiseen liittyi 

erityisen paljon haasteita. 

7.2 Lähestymiskieltojen nykyinen valvonta 

Kysyttäessä nykyisten lähestymiskieltojen valvonnasta, kaikki haastateltavat koki-

vat yksimielisesti nykyisten lähestymiskieltojen valvonnan puutteelliseksi. Kaikki haastattele-

mamme asiakkaat sekä osa asiantuntijoista vastasivat myös, että eivät koe lähestymiskieltoja 

valvottavan tällä hetkellä ollenkaan. Kaikki haastateltavamme kokivat ongelmalliseksi konsep-

tiksi sen, että vastuu lähestymiskiellon valvonnasta käytännön tasolla ja ilmoitusten tekemi-

sestä on uhrilla.   

“Et niin, mulla on se kokemus ennemminkin tavallaan siitä lähestymiskiellosta 

siten, et sen rikkomisen, jos sitä rikotaan, niin sen asian hoitamisvastuu on 

täysin sillä uhrilla. Ja se kaikki raportointi ja se kaikki materiaalin toimitta-

minen ja muu. Muutoin siihen (valvontaan) ei tavallaan ole olemassa mitään 

mekanismia.”  -T1  
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“Ja siinähän se niinkuin onkin, et se on tavallaan sen uhrin harteilla sen asian 

valvominen. Sen lähestymiskiellon toteutumisen valvominen. Ja siinä on mo-

nesti elämässä hirveen paljon muutakin asiaa, joka vie sitten voimia, ja sitä 

arkea pyörittäessä siinä sitten, niin se… se... ei se oma jaksaminen vaan aina 

välttämättä riitä siihen, että sä valvot vielä toista ihmistä siinä. Kun sulla on 

ehkä ne lapset siinä, ja oma elämä muutenkin elettävänä. Sit sul on vielä se yks 

aikuinen siellä, jonka tekemisiä sä joudut valvomaan kuitenkin, ja ihan vaan 

siksi, että sä voisit itse elää sitä omaa elämää.”  -A1  

Sekä asiakkaiden että asiantuntijoiden haastatteluissa nostettiin esiin, että rikkomusten ha-

vainnoinnin lisäksi ilmoitusvastuun ollessa uhrilla, ilmoittaminen riippuu usein monesta teki-

jästä. Joskus ilmoittamisen tekemisen kannalta ratkaisevassa asemassa voivat olla uhrin toi-

mintakyky, pelkotila tai voimavarat. Kaksi työntekijää huomautti myös, että yksittäisiä lähes-

tymiskiellon rikkomuksia voi olla usein lukuisia – toisen mukaan joskus jopa satoja. Tämä voi 

vaikuttaa myös rikkomuksista ilmoittamiseen.  Myös viranomaisten ohjeet ilmoitusten tekemi-

sestä voivat vaihdella tulisiko ilmoitukset tehdä jokaisesta yksittäisestä rikkomuksesta, vai 

kerätä aineistoa useammasta rikkomuksesta kerrallaan.  

“Et miksi uhria vastuutetaan, kun se on kuitenkin määrätty hänen suojakseen 

se kielto. Niin miksi se on se ilmoittaminen hänen vastuullaan, ja viedä omaa 

asiaansa eteenpäin.” -T5  

”Mut sitten menee yksittäinen juttu ja taas kuukauden päästä voi tulla toinen 

juttu, mikä on ihan karseeta. Et en tiiä et mikä on uhrin kannalta parempi. Et 

jos on kauhee kasa yksittäisiä juttuja käräjillä tasaisin väliajoin ni sekin on 

ihan älytöntä. Mut on sekin ajatuksena ihan älytön et mun pitää nyt kerää si-

tä tietoo. Ja se on ristiriitanen juttu, että odotellaan nyt kuukausi, et kuinka 

monta kertaa se tekee ja tuo kerralla sitten kaikki mitä on tapahtunut.”  -T4  

Valtaosa haastateltavista nimesi ongelmalliseksi myös sen, että rikkomuksista ilmoittamiseen 

liittyy myös olennaisesti todisteiden kerääminen rikkomuksista. Tämä voi olla uhrin kannalta 

sekä työläs että henkisesti raskas prosessi.     

“Ja se todistelutaakka, mikä on siinä ylipäätään, että sä itse todistat sen, että 

se on rikkonut sitä lähestymiskieltoa. Et pitää olla niinku... Et viranomaiset 

neuvoo et pidä päiväkirjaa ja kirjoita kuule jokainen oksan risahdus 

ylös johonki ruudulle tai paperille, että pystyt sitten jälkikäteen näyttämään. 

Että ei ole muistin varassa mikään. Ja sitä on kirjoittanut romaa-

nin suurinpiirtein siitä, mitä on tapahtunut, ja sit on menny vuosia ennen kuin 

mitään edes käsitellään. Lähestymiskielto on päättynyt jo ajat sitten, ja sitä 

sitten sitä vanhaa… Kun se ei niinku, mikään ei siihen tilanteeseen auta.”   -A2  
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Useampi työntekijä mainitsi ongelmalliseksi myös ne tapaukset, joissa uhrilla ja tekijällä on 

yhteisiä lapsia, jolloin tekijän yhteydenotot voivat olla vaikeasti tulkittavia. Koska yhteisiä 

lapsia koskevat yhteydenotot ovat lähestymiskiellon aikana sallittuja, uhrin voi olla vaikea 

arvioida sitä, mitkä yhteydenotot ovat lasten kannalta tarpeellisia ja mitkä voitaisiin tulkita 

lähestymiskiellon rikkomiseksi.    

”Koska myöskin että missä se raja menee, että mikä on lapsiin liittyvää yhtey-

denpitoa ja mikä ei. Että sekin on hyvin liukuva.”  -T5  

”Niin ja se liukuvuushan tulee sen tekijän puolelta että sillä on aina asiaa lap-

selle. Et sehän siinä on että pitää olla kauheen tarkkana.”  -T4  

”Ja sit on tietenkin niitä hämmentäviä lähestymiskieltoja jotka koskee kaikkiin 

paitsi lapseen koskeviin asioihin. Ja niissä tullaan monesti just niihin tilantei-

siin et spekuloidaan sitä et niinku tekstiviesti jossa aloitetaan jollain lapseen 

liittyvällä lauseella, niin sitä ei tulkita niinku lähestymiskiellon rikkomiseksi jo 

se loppu on sit, se loppu oliskin sit ihan jotain muuta.”  -T1  

Osa työntekijöistä nimesi ongelmalliseksi myös sen, että yhteisten lapsien lisäksi osaan lähes-

tymiskielloista voi liittyä monia ihmissuhdetilanteita ja esimerkiksi läheisriippuvuutta, jolloin 

uhrin voi olla vaikea itsenäisesti irtautua tekijästä ja asettaa tarvittavia rajoja tämän käytök-

selle, mitä lähestymiskielto ja hänen oma turvallisuutensa vaatisi. Uhrin vastuuttaminen val-

vonnasta vaikeuttaa myös hänen irtautumistaan vaikeasta ja vahingollisesta ihmissuhteesta.  

Kiteytetysti kaikki haastateltavamme olivat sitä miltä, että nykyisten lähestymiskielto-

jen valvonta on kautta linjain puutteellista. Suomalaisten lähestymiskieltojen valvon-

taa ei pidetty tehokkaana, ja osa haastateltavista koki, ettei mitään valvontaa edes ole. Koska 

valvonta jää käytännössä täysin uhrin harteille, riippuu valvonnan laatu ja tehokkuus 

myös uhrin voimavaroista ja toimintakyvystä, mikä jo itsessään estää valvontaa toimimasta 

tasalaatuisesti. Kaikki haastateltavamme kokivat uhrin vastuuttamisen erityisen ongelmallise-

na.   

Huomiomme kiinnittyi myös erityisesti siihen, että kaikki haastattelemamme asiakkaat kokivat 

lähestymiskiellot pääosin tehottomina ja niiden nykyisen valvonnan jo-

ko todella puutteellisena tai täysin olemattomana. Huomionarvoista on kuitenkin myös se, 

että otoksemme oli hyvin pieni ja haastateltujen omat kokemukset vaikuttavat myös heidän 

vastauksiinsa, joten heidän mielipiteensä eivät ole suoraan yleistettävissä. Jos väkivallan tai 

vainon uhrien näkemys lähestymiskielloista on kuitenkin erityisen kielteinen, he ovat pessi-

mistisiä lähestymiskieltojen antamasta suojasta, tai kiellon valvonta ja rikkomuksista ilmoit-

taminen koetaan raskaana tai vaikeana prosessina, tämä voi mielestämme vaikuttaa suoraan 
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esimerkiksi siihen, miten matalalla kynnyksellä uhrit ottavat yhteyttä viranomaisiin ja hake-

vat lähestymiskieltoa sellaista tarvitessaan. 

7.3 Sähköisen valvonnan mahdolliset vaikutukset lähestymiskieltoihin 

Tässä luvussa käymme läpi opinnäytetyömme haastateltavien näkemyksiä liittyen lähestymis-

kieltojen sähköiseen valvontaan, ja mitä hyötyjä valvonta voisi tuoda nykyisiin lähestymiskiel-

toihin ja niiden ongelmiin. Käsittelemme tämän jälkeen itse valvonnassa nähtyjä ongelmakoh-

tia ja niitä asioita, joihin haastateltavat eivät näe valvonnalla voitavan vaikuttaa. 

7.3.1 Sähköisen valvonnan mahdolliset hyödyt 

Keskusteltaessa sähköisen valvonnan mahdollisuudesta, kaikki opinnäytetyömme haastatelta-

vat olivat kokonaisuudessaan sitä mieltä, että sähköisestä valvonnasta voisi olla teknisenä 

välineenä hyötyä lähestymiskieltojen yhteydessä – ainakin osassa tapauksista. Vaikka osa haas-

tateltavista työntekijöistä oli erityisen kriittisiä valvonnan toteutustavan ja resurssien suh-

teen, valvonta koettiin hyödyllisenä vaihtoehtona etenkin vainoamiseen ja vakavaan lähisuh-

deväkivaltaan liittyvien kieltojen kohdalla. Kaksi työntekijää nosti-

vat automatisoidun valvonnan myös esiin hyödyllisenä vaihtoehtona esimerkiksi niissä tapauk-

sissa, joiden uhrina on vanhus ja tekijänä esimerkiksi tämän lapsenlapsi.    

Sähköisen valvonnan suurimpana etuna nähtiin kaikissa haastatteluissa se, että tekijän liik-

keistä ja lähestymiskiellon rikkomuksista jäisi aina konkreettinen jälki. Valvonta poistaisi lä-

hestymiskiellon uhrilta tämän todistustaakan niissä tilanteissa, joissa tekijä on rikkonut lähes-

tymiskieltoa. Kahdessa haastatteluista pohdittiin myös valvonnan toteutustavasta riippuen 

sitä, voisiko valvonnan antamalla datalla myös jälkikäteen todentaa sitä, onko tekijä esimer-

kiksi vainotapauksissa tarkoituksellisesti seurannut uhria tai pyrkinyt kohtaamaan tämän kans-

sa julkisilla paikoilla.     

”Siis varmaan se joihinkin tyyppeihin tehois että mua valvotaan. Siis ihan var-

maan.”  -T4  

”Luulis rajottavan tän tekijän menemistä lähelle sitä uhria, jos niillä on ne 

pannat ja siitä tulee hälytys. Kun et se ois kuitenkin viranomaisten kontrolloi-

tavissa, kun et nykyäänhän ei ole sit mitään. (…) Nii et hän ei pys-

ty sitte väittämään, että hän ei oo ollu, ku ne pystyy sitten näkemään, että kyl-

lä, lähetin on ollu liian lähellä.”  -A2  

Reaaliaikaisen ja automaattisen valvonnan etuna nähtiin myös se, että lähestymiskiellon rik-

koja jäisi varmasti kiinni yrittäessään lähestyä uhria. Kaikissa haastatteluissa nousi esiin 

se, että jo yksinään tieto varmasta kiinnijäämisestä voisi estää joitakin tekijöitä lähestymästä 

uhria fyysisesti.   
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”Kyl se, kyllä minä luulen että se pitäisi ainakin… ehkei kaikkia, miettimään, 

mutta ainakin osan tekijöistä miettimään, että kannattaako lähteä riskeeraa-

maan ja mennä sitten liian lähelle sitä uhria sen takia, että siitä jää kiinni. Se 

ei välttämättä nää siitä ikkunasta, jos sitä pantaa ei oo, mut sitten ku se panta 

on, ni sieltä koneelta kyllä näkyy että sinä oot käynyt liian lähellä.”  -A2  

”Tapauskohtaisesti. Näissäki varmaan joissain toimii joissain ei toimi. (…) Mut-

ta tietenkin et jos sua valvotaan enemmän niin onhan se tosiasia, että kyllä se 

vähentää mun mielestä sitä, et sit sun pitää olla ihan aineissa, tai 

ihan sekasin että sä lähet rikkomaan sitä, kerran sä ihan varmasti jäät kiinni. 

Kerran oletuksena kuitenkin on, että monesti tekijät tietää, että se uhri ei 

välttämättä ilmota sitten kuitenkaan poliisille.”  -T4  

Kaksi haastateltavaa nosti esiin sähköisen valvonnan vahvuutena myös sen, että verrattuna 

tällä hetkellä tarjolla oleviin turvalaitteisiin, hälytyksen automaattisuus poistaa myös ongel-

man siitä, mikä uhrin toimintakyky tai oma harkinta on uhkaavassa tilanteessa. Uhri voi myös 

menettää toimintakykynsä, uhrin toimintakyky voi olla jo valmiiksi rajoittunut esimerkiksi 

vanhusten tapauksissa, tai uhri ei välttämättä syystä tai toisesta kykene uhkaavassa tilantees-

sa itse rajaamaan tai kieltämään tekijän käytöstä.   

”Niin, ja meillä on pikkusen haasteita just sen kanssa että jos ajattelee just 

näitä turvalaitteita niin niissä on juuri se haaste, että vaikka ne tehdään kuin-

ka helpoiksi ja simppeleiksi, niin sitten siinä tulee vastaan se traumatisoitu-

neen ihmisen toimintakyky ja semmoset haasteet. Et sillä taval-

la mä aattelen et tä ois niinkun iso edistys askel sitä kohti juurikin, että se ei 

välttämättä vaatisi siltä uhrilta itseltään sitä kykyä toimia, saatika että hän 

arvioisi sitä tilannetta, koska, se ei myöskään jää hänen arvion varaan että on-

ko tämä jotenkin uhkaavaa tai hankala tilanne.”  -T1  

”Ja sellasissa se vois itseasiassa olla todella toimiva. Uhrin ei tarvis tehdä sitä 

työtä itsensä kanssa. Kun se ei pysty sitä tekeen.”  -T4  

Useat haastateltavat huomauttivat myös, että valvonta voisi myös kasvattaa uhrin kokemaa 

turvallisuudentunnetta sekä fyysisesti että henkisesti. Tämän yhteydessä eräs haastateltava 

mainitsi tunteen fyysisestä turvallisuudesta esimerkiksi arjen rutiinien suorittamisessa, sillä 

valvonta loisi väistämättäkin etäisyyttä uhrin ja tekijän välille. Kaksi haastateltavaa sanoi 

myös, että uhrin henkinen turvallisuudentunne voisi parantua joko tiedosta että joku muu on 

tietoinen tekijän liikkeistä, tai jos uhri saa palautettua kontrollin tunnetta elämäntilantee-

seensa. Toisaalta eräs haastateltava nosti myös esiin, että jos uhrilla olisi oma valvontalaite, 

tämä voisi myös negatiivisesti muistuttaa tätä meneillään olevasta tilanteesta.   



 39 
 

 

”Kyl mä aattelen et sen lisäks että se lisäis sitä fyysistä turvallisuutta niin se 

antaa sen mahdollisuuden tunteen kasvamiseen ja eheytymiseen ja sitä kautta 

myös toimintakyvyn paranemiseen ja mä lähtökohtasesti ajattelen, että se an-

taa semmosen mahdollisuuden niinkun voimaantua väkivallasta ylipäätään, kos-

ka niin kauan kun sitä turvavallisuuden tunnetta ei ole, eikä ole sitä toiminta-

kykyä lähteä sitä asiaa hoitamaan tai jotenkin tekemään tai työstämään, niin 

niin kauan se ihminen on just traumatisoitunut ja rikki kun se on. 

Niin mä aattelen et tä on yks ihan tosi hyvä väline lisää, joka vois auttaa sitä.”  

-T1  

Sähköisen valvonnan hyödyiksi koettiin erityisesti uhrin aseman kohentaminen. Toisena vah-

vana teemana haastateltavat, erityisesti asiakkaat, nostivat esiin sähköisen valvonnan mah-

dollisesti rikkomuksia ennaltaehkäisevän vaikutuksen. Ylipäätään ajatus sähköisen valvonnan 

mahdollisesta tuomisesta osaksi lähestymiskieltoja koettiin pääasiassa positiivisena uudistuk-

sena. 

7.3.2 Sähköisen valvonnan mahdolliset haasteet 

Lähestymiskieltoihin liitettävä sähköinen valvonta herätti haastateltavissa kuitenkin myös 

epäilyä ja he nostivat esiin useita valvonnan mahdollisia ongelmakohtia. Haastateltavat nime-

sivät myös monia lähestymiskieltoihin liittyviä kysymyksiä, joihin sähköisellä valvonnalla ei 

heidän mielestään voitaisi vastata.   

Kaikissa haastatteluissamme pohdittiin paljon sitä, mitä esimerkiksi sähköistä valvontaa rikot-

taessa konkreettisesti tapahtuisi. Esiin nousseita kysymyksiä olivat muun muassa se, kuka 

mahdolliseen hälytykseen reagoisi ja miten nopeasti, ja ilmoitetaanko uhrille rikkomuksesta ja 

missä kohtaa se on olennaista, tai opastetaanko häntä hälytystilanteessa. Haastateltavat poh-

tivat myös, tuleeko paikalle poliisipartio, ja mitkä ovat heidän paikalliset resurssinsa vastata 

hälytyksiin, sekä tekeekö uhri kuitenkin edelleen jälkikäteen ilmoituksen lähestymiskiellon 

rikkomisesta.    

”Mä melkein voisin ajatella et jos mä tällästa asiaa esittelisin vaik-

ka mun asiakkaalle että tämmönen ois tullu ja et jos haetaan lähestymiskieltoa 

ja siihen ois mahollista saada tämmönen. Niin mä tiedän, ihan varmasti että se 

seuraava kysymys on sillä että mitäs sitten. Et sit kun se hälyttää ni mitä sit-

ten. Et tuleeks joku, mihin tulee, mitä sit tapahtuu, mikä siinä on viive.”  -T1  

Kaikissa haastatteluissa pohdittiin myös sitä, millä tekniikalla valvonta mahdollisesti toteutet-

taisiin, mikäli se tulisi Suomessa ajankohtaiseksi. Haastateltavien mielipiteet erisivät etenkin 

siinä, tulisiko myös uhrilla olla mahdollisuus omaan valvontalaitteeseen, kuten esimerkiksi 

Espanjan toimintamallissa, vai ei. Osa haastateltavista koki tämän erityisen epämiellyttäväksi 
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etenkin uhrin kokeman turvallisuudentunteen kannalta, ja koki uhrille annettavan laitteen 

mahdollisesti muistuttavan tätä meneillään olevasta tilanteesta ja vaikeuttavan vaikeasta 

ihmissuhteesta irrottautumista. Toisaalta eräs työntekijä nosti uhrin ja tekijän mahdollisen 

etäisyyden tarkkailun jopa hyödyllisemmäksi vaihtoehdoksi, jos kyse on vainoon liittyvistä 

lähestymiskielloista, joissa uhka seuraa uhria myös julkisille paikoille eikä vain tietyille raja-

tuille alueille. Valvonnan teknisen toteutuksen nähtiin siis lähtöasetelmasta riippuen tuovan 

sekä hyötyjä että haasteita.   

Kaikissa haastatteluissa nousivat myös esiin yhteiset lapset ja heihin liittyvä yhteydenpito ja 

tapaamisoikeudet, joita tekijä voisi edelleen mahdollisesti yrittää käyttää hyväkseen. Useat 

haastateltavat nimesivät lasten tai muiden ihmisten käytön tai lähestymiskiellon kiertämisen 

tai vainon välineenä, johon sähköisellä valvonnalla ei voitaisi vaikuttaa. Kaikissa haastatteluis-

sa nostettiin myös esiin muut yhteydenpidon tavat ja digitaalinen lähestyminen, joilla lähes-

tymiskieltoa voisi edelleen rikkoa. Haastatteluissa nousivat esiin myös eri väkivallan muodot, 

kuten henkinen väkivalta, joihin fyysisellä valvonnalla ei kyettäisi puuttumaan.   

Sekä asiantuntijat että asiakkaat keskustelivat myös siitä, että vaikka sähköinen valvonta voisi 

luoda esimerkiksi uhrille turvallisuudentunnetta, valvonta ei itsessään auta esimerkiksi uhria 

käsittelemään vaikean ihmissuhteen tuomia tunteita tai traumoja. Eräs työntekijä toi ilmi 

myös sen, että kuten uhrinkin, myös tekijän on tärkeää pystyä irtautumaan menneestä ihmis-

suhteesta. Menneiden tapahtumien käsittely ja etenkin uhrille tarjottava apu ja tuki, sekä 

tekijän käytöksen muuttamisen tärkeys esimerkiksi kuntoutuksen avulla korostuivat kaikissa 

haastatteluissa.   

“Ja eihän tämmöinen käsitä sitä, että se ei auta siihen, että ollaan kauhean 

avuttomia selvittämään niitä kauheita katkeruuksia ja vihoja mitä tällaisesta 

suhteesta on tullut. Et sitä... niitä kaikkia tunne-elämän ja mitä kaikkea sii-

hen liittyy niin kamalasti.”  -A3  

Toisaalta kaksi työntekijää tiivisti myös, että osan tekijöiden kanssa tulisi varmasti edelleen 

olemaan ongelmia, vaikka heitä valvottaisiinkin sähköisesti.   

”Ja myöskin se että mä en usko että tää vaikuttaa niihin tyyppeihin joihin ei 

vaikuta normaalikaan lähestymiskielto niin mä en usko että tää vaikuttaa hei-

hin sen kummemmin. Et ne kaverit jotka ei pysähdy lähestymiskieltoihin niin 

en usko että se valvonta vaikuttais heihin sen enempää. Et siellä on aina taval-

laan sellanen porukka, mutta se on se porukka jotka ei välttämättä pysähdy 

siellä linnassakaan.” -T1  

”Koska se mitä voidaan yleisesti sanoo, että jos joku haluaa vainota toista, niin 

se keksii kyllä hyvin paljon erilaisia keinoja millä yrittää vaikuttaa siihen toi-



 41 
 

 

seen. Ja vaikka olis joku säännöstö, niin aina voidaan keksiä miten sitä kiertää. 

Että semmöseen tää ei puutu. Et ihminen on hirveen kekseliäs.”  -T5  

Kaiken kaikkiaan kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, ettei sähköinen valvonta 

kykene suojaamaan uhria kaikilta lähestymiskieltojen rikkomusten muodoilta, kuten esimer-

kiksi erilaisilta vainonteoilta. Haastateltavat pohtivat paljon sähköisen valvonnan käytännön 

seikkoja. Tässä haastattelemamme työntekijät olivat selkeästi asiakkaita kriittisempiä ja 

konkreettisempia pohdinnoissaan. Yhteisenä vahvana teemana kaikissa ryhmähaastatteluissa 

käytiin keskustelua siitä, miten sähköinen valvonta toimii ja voisi vaikuttaa myös tapauksiin, 

joissa kiellon osapuolilla on yhteisiä lapsia. 

7.3.3 Yhteenveto sähköisen valvonnan mahdollisista vaikutuksista 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyömme haastateltavat näkivät, että sähköinen valvonta voisi pa-

rantaa suomalaisten lähestymiskieltojen vaikuttavuutta - tai tehdä näin ainakin osassa lähes-

tymiskieltotapauksista. Vaikka haastateltavat löysivät sähköisestä valvonnasta myös useita 

ongelmakohtia etenkin valvonnan toteutukseen liittyen, kaikki haastattelemam-

me asiakkaat ja enemmistö asiantuntijoista näkivät tietyissä tapauksissa valvonnasta olevan 

suoraa hyötyä joko uhrin fyysisen turvallisuuden takaamisessa, etenkin äärimmäisissä vaino- 

tai väkivaltatilanteissa, tai viimeistään rikkomusten todentamisessa ja uhrin aseman helpot-

tamisessa. Konkreettisen valvonnan tehostamisen lisäksi eräs työntekijä näki sähköisen val-

vonnan myös potentiaalisena lisätyövälineenä, jolla eri tilanteissa olevien uhrien turvaamista 

voitaisiin yksilöidä.   

”Ja jotenkin myös ehkä itse ajattelen niin, että se antaa tosiaan sitä repertu-

aaria lisää, mutta myös mahdollisuuksia yksilöidä sitä turvaamista eri tavoin, 

jos me pystytään vähän eri tavoin miettimään, että mikä se on. Koska ne tilan-

teet voi olla tosi erilaisia ja tällä hetkellä meillä on tasan kaks ratakiskoa mil-

lä mennä. Ja se ei, ei ihmisten elämä ole ratakiskoilla, ja ne tilanteet voi olla 

tosi monenlaisia ja se tarve voi tosi erilaista ihmisillä, että mikä se tarve on ja 

mihin tarpeeseen pyritään vastaamaan.” -T1  

Haastatteluissa nousi myös esiin se, että sähköinen valvonta voisi tuoda lähestymiskielloille 

itsessään lisää uskottavuutta tai merkittävyyttä.   

”Ja mä aattelen, mitä oon aikasemminkin jo sanonut, että se vahvistaa sitä lä-

hestymiskieltoa, niinkun kieltona. Et se on ihan oikeesti painokkaampi ja sil-

lä on myös se yhteiskunnallinen merkitys, et se on myös sillon voimakkaampi 

kannanotto siihen jonkun ihmisen tekemään väkivaltaan.”  -T1  
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Kaksi haastateltavaa koki myös, että valvonta voisi ennen kaikkea vastuuttaa tekijää tä-

män omasta käyttäytymisestä ja välittää valvontaan määrättävälle tekijälle selkeän viestin 

siitä, että lähestymiskiellon ehtoja on todella noudatettava.    

”Siitäkin kai äsken joku mainitsi jotakin, että sille tekijällekin, että sä et voi 

todellakaan tehdä näin vaan että sitä valvotaan ja seurataan että sä noudatat 

niitä ehtoja.”  -A1  

”Et kyl mä jotenkin aattelen et se valvonta vois myös niinkun sitä lähestymis-

kiellon uskottavuutta, tai jotenkin tavallaan se tieto siitä että sitä jollain ta-

valla valvotaan. Niin kyllä mä luulen, että sillä ois vaikutusta niinkun siihen, et-

tä miten sekä tekijät että uhrit suhtautuu siihen.”  -T1  

”Silleensä ku ajattelee, että tää tekijä nyt yleensä syyllistää kauheasti tätä 

uhria, että se nyt on kaiken pahan alku ja juuri, ni se uhri pääsis siitä, että ei 

hän vaikuta enää siihen, vaan se valvonta tulee ihan ulkopuolelta. Se on silloin 

sen tekijän oma moka, jos se tulee sen valvotun rajan... liian lähelle. Et siitä 

tulee hälytys niin se ei voi syyttää sitä uhria siitä.” -A2  

Kahden haastateltavan mielestä valvonta voisi myös tuoda kokonaisuudessaan merkittävyyttä 

esimerkiksi lähisuhdeväkivallan yhteydessä tehtävälle työlle, ja viestittää yhteiskunnallista 

halua puuttua vakaviin väkivallantekoihin ja etsiä uusia ratkaisumenetelmiä. Eräs työntekijä 

myös näki, että sähköisen valvonnan liittäminen lähestymiskieltoihin voisi johtaa siihen, et-

tä lähestymiskiellot kokonaisuudessaan koettaisiin toimivampina, ja niitä voitaisiin hakea 

enemmän. Toinen toisaalta pohti myös sitä, voisiko sähköinen valvonta myös vähentää lähes-

tymiskieltojen määräämistä, jos valvontaan asettaminen osoittautuisi kalliiksi toimenpiteek-

si, ja tällöin myös lähestymiskiellon määräämisen linjauksia voitaisiin pyr-

kiä tarkastelemaan enemmän. Osa haastateltavista oli myös sitä mieltä, että huolimatta säh-

köisestä valvonnasta osan tekijöiden kanssa tulisi varmasti olemaan edelleen ongel-

mia. Sähköinen valvonta ei myöskään ole luonnollisesti menetelmänä niin kattava, että sillä 

voitaisiin puuttua kaikkiin eri vainon tai väkivallan muotoihin, joita lähestymiskieltoihin saat-

taa liittyä. 

7.4 Kuntoutus 

Lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan keskustelussa on myös esiintynyt suuressa osassa 

valvontaan liitettävä kuntoutus, joten halusimme kysyä tekijöille suunnatusta kuntoutuksesta 

myös haastateltavillemme. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että mikäli sähköinen 

valvonta otettaisiin käyttöön Suomessa lähestymiskieltojen yhteydessä, valvontaan tulisi myös 

yhdistää kuntoutusta. Yhtenäinen näkemys oli se, että lähestymiskieltojen rikkojilla on usein 

monia sellaisia ongelmia, joita pelkkä valvonta ei itsessään ratkaise.   
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“Ilman muuta. Tottakai. Eihän tämmönen itsessään muuta ketään et sullon jo-

ku valvonta.” -T5  

”Mä just ajattelin sitä että tavallaan, järjestelmä itsessään tai jokin väline on 

aina hyvä, mutta sitten että mitä muuta. Et se ei yksis-

tään ratkase asioita. Mut esimerkiks se et siinä ois joku hoito tai kuntoutus tai 

joku motivointi, mikä ikinä, joka siihen liitetään nyt 

kun sulla on tälläinen valvonta, niin sun täytyy kerran viikossa käydä jonkun 

luona tai jotain, tai joku ohjelma käydä vielä läpi siinä vaiheessa.”  -T1  

Haastateltavat pohtivat kuitenkin paljon sitä, millainen tekijän oma motivaatio on muuttaa 

omaa käytöstään ja kuntoutua. Tekijän todellisen muutosmotivaation punnitseminen tulisi 

heistä kyseeseen etenkin silloin, jos valvontaan yhdistettävä kuntoutus olisi velvoitettua. Kui-

tenkin myös ne haastateltavat, jotka olivat skeptisiä tekijöiden aidosta halusta muuttaa omaa 

käytöstään, näkivät valvontaan yhdistettävän kuntoutuksen hyvänä asiana, sillä se väistämät-

tä pakottaisi tekijän pysähtymään ja antaisi tälle tilaisuuden tarkastella omaa käyttäytymis-

tään.    

”Mut se että jos sillä ihmisellä ei oo mitään halua muuttua niin se on ihan sama 

missä kuntoutuksessa. (…) Se on tavallaan hirveen vaikee. Et se pitäis sitten 

tutkia, että miten se loppupeleissä tehoaa. Sun pitää haluta muuttua. Se on se 

ongelma.”  -T4  

”Niin mun mielestä lähtökohtaisesti hyvä ois olla. Että yrittäis ees pakottaa ne 

ihmiset kohtaamaan niitä omia tekojaan. (…) Ja aina pitää yrit-

tää mun mielestä. Antaa ihmiselle se mahdollisuus yrittää nähdä sitä tekojensa 

seurauksia.” -T5  

Osa haastateltavista pohti myös sitä, että mikäli tekijän käytöksen taustalla on aktiivinen 

päihdeongelma, mikä tämän todellinen muutosmotivaatio on. Päihdeongelmainen henkilö voi 

heidän kokemuksiensa mukaan kyetä myös tilapäisesti raitistumaan niin vaadittaessa, mutta 

ongelmakäyttäytyminen saattaa jatkua samaan tapaan myöhemmin, jos tämä aloittaa päih-

teiden käytön uudelleen. 

7.4.1 Rikkojien erilaiset kuntoutustarpeet 

Kysyttäessä, millaista kuntoutusta valvontaan tulisi haastateltavien mielestä liittää, haasta-

teltavat nimesivät olennaisiksi elementeiksi väkivalta-, sekä päihde- ja mielenterveystyösken-

telyn. Osalla tekijöistä lähestymiskieltojen rikkomiseen liittyy vahvasti aktiivinen päihdeon-

gelma tai mielenterveyden haasteet, jotka tulisi ottaa huomioon myös kuntoutuksessa. Vas-

tausten perusteella kuntoutuksen tulisi olla tästä syystä yksilöllistä, ja ottaa huomioon eri 
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tekijöiden kuntoutuksen tarpeet. Saman tekijän eri elämän osa-alueiden ongelmat voivat 

myös liittyä keskeisesti toisiinsa.    

”Joo kyllä sellanen moniammatillinen työskentelymalli, et puhuit siitä päihde-

probleemasta, et se on yks semmonen et siinä pitää haarukoida monet asiat 

niinkun yhteen, koska ne liittyy tavallaan toisiinsa. Et se että päihteisiinhän 

väkivalta liittyy aika paljon, tosin ei parisuhdeväkivallassa kaikki, et ei ruveta 

yleistämään sitä. Mut joissakin tilanteissa se on ihan ilmiselvää.” -T3  

”Useinhan näihin saattaa liityä myös päihdeongelmat sillä tavalla omana osa-

naan et ne rikkomiset liittyy niihin. Ja sit taas sellaset asiat täytyy huomioida 

siellä väkivaltaohjelmassa.” -T1  

Keskeisin osa-alue lähestymiskieltojen rikkojien kuntoutuksessa oli haastateltaviemme mu-

kaan kuitenkin väkivaltatyöskentely ja tässä yhteydessä eritoten vainoajille kohdistettu kun-

toutus. 

”Kun on kyse lähisuhdeväkivalta tilanteesta niin kun aatellaan sellasessa yh-

teydessä tätä sähköstä valvontaa, niin ehdottomasti aattelen niin, että sen 

kuntoutuksen pitää olla väkivaltapuhetta. (…) Mun mielestä se on tärkeetä et-

tä siinä nimenomaan tarkastellaan sitä käyttäytymistä mitä ne omat tunteet 

aiheuttaa.”  -T1  

Väkivaltatyön työntekijät pohtivat tässä yhteydessä eritoten ohjelmamuotoista kuntoutusta ja 

esittivät ajatuksia siitä, voisiko jo joitain olemassa olevia väkivaltatyön strukturoituja työme-

netelmiä testata myös lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan yhteydessä. He pohtivat myös 

sitä, voisiko valvonnan yhteyteen luoda oman ohjelmansa, kuten esimerkiksi Rikosseuraamus-

laitoksella toteutettavassa strukturoidussa ohjelmatyöskentelyssä. Vaihtoehtoisesti kuntoutus 

voisi myös olla yksilöllisesti räätälöitävää, eikä välttämättä jokin selkeä ohjelma. He kokivat 

myös, että kuntoutukseen osallistumisen velvoitusta voisi valvoa jokin erillinen taho, kuten 

esimerkiksi Rikosseuraamuslaitos, vaikka itse asiakastyö voisi tapahtua kolmannen sektorin 

palveluissa.   

Väkivaltatyön työntekijät näkivät parhaana vaihtoehtona myös sen, jos kuntoutus olisi yksilö-

muotoista. Tässä yhteydessä keskustelussa korostui etenkin vainoajien kanssa tehtävä työs-

kentely, sillä he ovat olennainen osajoukko lähestymiskieltojen toistuvissa rikkojissa, ja se, 

että useampaa vainoajaa ei tulisi missään olosuhteissa laittaa samaan ryhmään tai tilaan kes-

kenään.    

“Ja vainoajia ei saa missään nimessä… jos ette mitään muuta tästä muista, 

niin se, että vainoajia ei helvetissä ikinä laittako vainoajia yhteen ryhmään, ei 
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koskaan kahta samaan huoneeseen. Joku yksilöity juttu, ohjelmamuotoinen 

kylläkin, pitää siinä tietyt peruspalikat olla.” -T1  

Läpi tutkimusaineistomme haastateltavat olivat samoilla linjoilla useassa eri asiassa, mutta 

juuri kuntoutuksen tarpeellisuus herätti vahvaa kannatusta kaikissa haastatteluissa. Yhdessä 

haastattelussa työntekijät nostivat kuntoutuksen teemaa vahvasti esille jo ennen kuin aihees-

ta oli haastattelurungon mukaisesti kysytty. Kuntoutusta pidettiin yksimielisesti tärkeänä 

elementtinä sähköistä valvontaa, ja kysymykseksi jäi lähinnä se, mikä olisi parasta mahdollis-

ta kuntoutusta tekijöiden eri lähtökohdat huomioon ottaen ja miten se tulisi järjestää.    

Lähestymiskielto on henkilön suojaamisen väline, joka rajoittaa tekijän ongelmallista käyttäy-

tymistä. Kielto kuitenkin puuttuu vain tekijän käytöksen toteutumiseen, eikä ratkaise itse 

käyttäytymistä aiheuttavia tekijöitä ja ongelmia. Mikäli tekijöiden vaino- ja väkivaltakäytök-

seen tai häirintään halutaan puuttua, on kuntoutus siis avainasemassa myös sähköiseltä val-

vonnalta toivottujen tulosten saamiseksi. 

7.4.2 Mahdollisuus tavoittaa tekijöitä 

Huomionarvoista oli mielestämme myös se, että väkivaltatyötä tekevät haastateltavamme 

nostivat myös esiin sen, että tällä hetkellä väkivallan tekijöiden kuntoutus on haastavaa siksi, 

etteivät tekijät usein hakeudu vapaaehtoisesti palveluihin. Toisena ongelmana on myös se, 

että tekijöiden kanssa tehtävä työskentely vaatii usein pitkän työskentelyajan tulosten saa-

miseksi. Mikäli tekijä olisi velvoitettu osallistumaan kuntoutukseen säännöllisesti lähestymis-

kiellon voimassaolon ajan, tämä avaisi haastateltavistamme mahdollisuuksia tulosten aikaan-

saamiselle motivointityössä. Myös silloin, jos valvonta olisi voimassa vain rajatun ajan, kun-

toutusta voisi parhaassa tapauksessa jatkaa valvonnan jälkeen, mikäli tekijä on saatu kiinnit-

tymään työskentelyyn.   

”Tilastothan kertoo sen, että tekijätyössä kaks vuotta 

on semmonen keskimääränen aika että saavutetaan jotakin. Ja sit jos me ajatel-

laan sitä, että meillä ois tälläne sähkönen panta apuna siinä. Et-

tä pystyttäis käymään sen jälkeen ilman pantaa.”  - T3  

”Plus et me tiedetään se että väkivallan tekijätyössä kaikista suurin ongelma, 

suurin haaste ja suurin riski on se motivointityö.”  -T1  

”Vuoden ajan, niin siinä vuodessa vois saavuttaa semmosen tilanteen.”  -T3  

Velvoittavuuden kautta tullut hoitokontakti olisi haastattelemiemme väkivaltatyöntekijöiden 

mielestään etu, ja voisi toimia uudenlaisena työkaluna tekijöiden kiinnittämisessä palveluihin. 

Velvoittava kuntoutus toisi myös mahdollisuuden puuttua korkean riskin tilanteisiin ja purkaa 

niitä.    
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”Ja täähän olis meille semmonen tuhannen taalan paikka niitä korkeen riskin ti-

lanteita päästä oikeesti purkamaan sillä tavalla, että päästäis sitä motivointi-

työtä tekemään sillä velvoittamisella ja vastuuttamisella. Koska se vuosi on 

semmoinen aika, et kyllä siinä saadaan aikaseks. Et me ollaan esimerkiks jollain 

viidestä kymmeneen kerran seteillä arvioitu, että kiinnittyykö ihminen vai eikö 

se kiinnity, tai saadaanko me sellasella (setillä) motivoitua sitä. 90% ei saa-

da, kyl se puoli vuotta tai vuosi pitää jumpata. Toki eri asia on ne, jotka on itse 

motivoituneita.”  -T1  

Saamamme aineiston pohjalta voidaan tulla siihen tulokseen, että mikä-

li lähestymiskieltojen rikkojien ongelmakäyttäytymiseen halutaan puut-

tua, olisi rikosseuraamuksiin verrattava järjestelmällinen kuntoutus lähes välttämätön-

tä. Etenkin saamiemme väkivaltatyön työntekijöiden näkemyksien perusteella on turvallista 

olettaa, että vain pieni osa lähestymiskieltoon määrätyistä henkilöistä tuli-

si vapaaehtoisesti työskentelemään juuri väkivaltakäyttäytymistä koskevien ongelmiensa kans-

sa. Velvoitetussa kuntoutuksessa piilee kuitenkin aina aiheellista pohdintaa siitä, onko teki-

jä aidosti motivoitunut työskentelyyn. On myös hyvä huomata, että työntekijöi-

den antamat arviot vaikuttavaan työskentelyyn tarvittavasta ajasta ovat pidempiä kuin nykyi-

set lähestymiskiellot. Tekijöitä olisi siis myös hyvä pyrkiä sitouttamaan ja kiinnittämään kun-

toutukseen, jotta työskentelyä voitaisiin optimitilanteessa jatkaa myös kiellon päättymisen 

jälkeen. 

7.5 Huomioonotettavia asioita valvonnan suunnittelussa ja kehitystyössä 

Keskusteltaessa siitä, mitä lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan suunnittelussa tai mah-

dollisessa käyttöönotossa tulisi ottaa huomioon, haastateltavat antoivat lukuisia erilaisia vas-

tauksia liittyen sekä vaadittavien lakimuutosten tekemiseen, lähestymiskieltoprosessin ete-

nemiseen, että itse sähköisen valvonnan kriteereihin ja valvonnan käytännön toteutukseen.   

Useat haastateltavat pohtivat ensimmäisenä huomionarvoisena kysymyksenä sitä, kenet val-

vontaan voidaan asettaa. Koska haastateltavista valtaosa oli sitä mieltä, että sähköinen val-

vonta ei tulisi kyseeseen kaikissa lähestymiskieltotapauksissa, he pohtivat myös sitä, kuka 

sähköisen valvonnan tarpeen arvioi ja millä tavoin. Osa haastateltavista ilmaisi, että lähesty-

miskieltoja määrätään nykyisin varsin kirjavin perustein, ja he pitivät tärkeänä sitä, että lä-

hestymiskiellon sähköisen valvontaan määräämisen arviointiprosessissa tulisi olla yhdenmukai-

suutta. Eri haastateltavat punnitsivat myös muun muassa sitä, tarvitseeko sähköisen valvon-

nan asettamisen taustalla olla esimerkiksi aikaisempia lähestymiskieltojen rikkomuksia, tai 

todistettavissa olevaa rankkaa väkivaltaa ja vainoamista.    

Toisena vastauskokonaisuutena korostui se, miten sähköinen valvonta sovitettaisiin lähesty-

miskieltoprosessin yhteyteen. Osa haastateltavista nosti esiin, että lähestymiskieltojen rikko-
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mista saatetaan tutkia ja käsitellä käräjäoikeudessa vasta huomattavan pitkän ajan päästä - 

mahdollisesti vasta sitten, kun itse lähestymiskielto on jo ehtinyt päättyä. Käsittelyaikoihin ja 

koko lähestymiskieltoprosessin päivittämiseen tulisi siis kiinnittää erityistä huomiota myös 

sähköistä valvontaa suunnitellessa, jotta valvonta voidaan asettaa silloin, kun se on tarpeel-

lista ja ajankohtaista. Osa haastateltavista pohti myös koko prosessin raskautta kokonaisuute-

na kiellon kaikille osapuolille ja muun muassa sitä, olisiko henkilö valvottavana koko lähesty-

miskiellon voimassaolon ajan, vai vain lyhyemmän ajanjakson.    

Eräs selkeä kokonaisuus, jota sekä asiakkaat että työntekijät pohtivat, olivat rikkomusta seu-

raavat tapahtumat ja niiden seuraamukset. Mikäli henkilö rikkoo sähköisesti valvottua lähes-

tymiskieltoa, mitä tapahtuu? Kuka hälytyksen saa, kuka siihen reagoi, millä tavalla ja kuinka 

nopeasti? Ilmoitetaanko rikkomuksesta uhrille ja missä kohtaa? Onko uhrin kanssa jo tehty 

ennalta jokin toimintasuunnitelma hälytystilanteen varalle? Tuleeko uhrin kuitenkin edelleen 

tehdä ilmoitus lähestymiskiellon rikkomisesta, ja olla läsnä käräjäoikeudessa? Valvontaan 

liittyviä käytännön prosesseja ja käytännön tapahtumia tulisi siis heistä miettiä tarkkaan, ja 

vaihe vaiheelta. Osa haastateltavista pohti myös sitä, millaisia seuraamuksia sähköisesti val-

votun lähestymiskiellon rikkomuksesta tulisi tekijälle. Eräs haastateltava huomautti, että 

sähköinen valvonta on prosessina todella raskas, jos seurauksena rikkomuksesta olisi esimer-

kiksi vain sakkorangaistus.    

Haastateltujen vastauksissa korostuivat myös erityisesti lähestymiskiellolla suojatun henkilön 

perhe ja läheiset ja heidän asemansa. He pohtivat valvonnan toteuttamista silloin, kun uhrilla 

ja tekijällä on yhteisiä lapsia. Osa haastateltavista nimesi huomiokohdaksi myös sen, miten 

sähköinen valvonta sovitettaisiin esimerkiksi perheen sisäiseen lähestymiskieltoon.  Kaiken 

kaikkiaan kaikki haastateltavat kokivat valmistelun ja suunnittelun erityisen tärkeänä vaihee-

na, joka mahdollistaa myös valvonnan toiminnan halutulla tavalla.  

“Sillon kun määrättiin, kun tuli tämä perheen sisäinen lähestymiskielto. Ni ei 

mietitty yhtään että mihin se tyyppi poistetaan sieltä. Sehän kaatu kaikki ihan, 

se on edelleenkin ongelmana. Ku se pitäis miettiä että sitten kun tu-

lee tämmönen. Et mitä se tarkottaa siinä perheessä, siinä jutussa, kaikkiin näi-

hin ihmisiin.”  -T4  

“Mut sitten kun, lähetään nyt ajattelemaan tälleen, en missään nimessä puo-

lusta tätä tekijää, ni lasten koulut, päiväkodit, työpaikat, kodit, kau-

pat, tämmöset. Ni sinnehän pitäis sitten tavallaan olla yhteydessä päivähoito-

paikkoihin ja kouluihin tehdä ilmoitus siitä, että jos sinne tulee häly, niin sin-

ne saattaa poliisisetä juosta.”  -A2  
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“Tiedän että on ollut myöskin pariskuntia, joilla on lähestymiskielto. En tiedä 

miten siinä voidaan, jos periaatteessa asuu saman katon alla, ja sit niillä on lä-

hestymiskielto.”  -T3  

“Ja meillä on eri ikäsiä lapsia perheessä, jos sille äidille määrätään, lapset ja 

nuoret kulkee missä vaan, ni jos sä haluat ni sä löydät ne lapset kerran niillä 

lapsilla ei oo mitään hälytysjuttuja eikä saa ollakkaan.“  -T4  

Työntekijät korostivat myös huomioonotettavissa asioissa erityisesti tarkkuutta lakimuutosten 

suunnittelussa ja uusien lakien laatimisessa, jotta sähköinen valvonta voisi onnistua siltä odo-

tetulla tavalla. Tässä yhteydessä mainittiin myös valtakunnallinen yhdenmukaisuus lain sovel-

tamisessa. Kaikki haastateltavat näkivät myös kuntoutukselliset elementit hyvänä lisänä itse 

valvonnalle, ja eräs haastateltava piti niitä jopa valvonnan toiminnan edellytyksenä.     

”Mut mä kyllä jos mä saisin päättää, tai jos oisin lain päättäjä, niin tekisin niin 

että tätä ei oteta käytäntöön ennen kuin siihen on liitetty se (kuntoutus), 

niin sit se toimis. Koska sit siinä ois niinkun enemmän pelimerkkejä sen kokonai-

suuden hoitamiseen. Et pelkästään pantana niin se on hukkaan heitettyä, kos-

ka ei tää mikään halpa lysti oo jos tätä aletaan tekemään. 

Niin sillon kannattais ehkä pikkasen satsata siihen, että me saatais parempia 

tuloksia.”  -T1  

Työntekijät kokivat valvonnan suunnittelussa olennaiseksi myös valvonnan vaatimien resurs-

sien arvioinnin, sekä käytännön valmistelut kuten viranomaisten perehdyttämisen lähestymis-

kieltojen sähköisen valvonnan prosessiin – eli esimerkiksi siihen, miten valvontaan määrätään, 

miten valvonnan toteutumista seurataan, ja miten valvonnan rikkomuksiin reagoidaan. Eräs 

haastateltava huomautti yhteisten käytäntöjen luomisen olevan tärkeää myös eri sektorien 

toimijoiden välillä.   

8 Johtopäätökset 

Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyömme johtopäätöksiä. Haastattelimme opinnäytetyös-

sämme kahden eri uhri- ja väkivaltatyön järjestön työntekijöitä, sekä näistä toisen järjestön 

asiakkaita, joilla on omakohtaisia kokemuksia lähestymiskielloista. Tarkastelemme johtopää-

töksissämme opinnäytetyömme aineistosta saatuja tutkimustuloksia suhteessa tutkimuskysy-

myksiimme. Peilaamme samalla tutkimustuloksiamme myös teoreettisen viitekehyksemme 

sisällön kanssa. Opinnäytetyömme ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten 

nykyiset lähestymiskiellot toimivat ja miten tehokasta niiden valvonta on. Toisena tutkimus-

kysymyksenämme oli se, miten sähköisellä valvonnalla voitaisiin vastata nykyisten lähestymis-

kieltojen mahdollisiin vaikuttavuuden ja valvonnan haasteisiin. Kolmantena tutkimuskysymyk-
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senämme oli se, mitä lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan mahdollisessa suunnittelussa 

tai valmistelussa tulisi ottaa huomioon.  

8.1 Nykyisten lähestymiskieltojen valvonnassa on puutteita 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme keskittyi siihen, miten nykyiset lähestymiskiellot toimi-

vat uhri- ja väkivaltatyön työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta, ja miten tehokasta 

niiden valvonta heistä on. Vaikka osa opinnäytetyössä haastatelluista henkilöistä koki lähes-

tymiskieltojen vaikuttavuuden arvioinnin haastavana, yhtenäisenä tutkimustuloksena oli se, 

että nykyiset lähestymiskiellot toimivat vain osittain. Opinnäytetyössä haastatellut työnteki-

jät kokivat, että lähestymiskiellot toimivat hyvin joko osassa tai suurimmassa osassa tapauk-

sista, kun asiakkaat sen sijaan kokivat nykyiset lähestymiskiellot pääosin toimimattomiksi, 

vaikka näkivätkin niiden varmasti auttavan joitain henkilöitä.   

Opinnäytetyömme tutkimustulosten perusteella lähestymiskieltoon määrättyjen henkilöiden 

joukossa esiintyy selkeästi osa kieltoon määrättyjä, joiden kohdalla lähestymiskiellot ovat 

erinäisistä syistä tehottomia. Osa tekijöistä on myös lähestymiskieltoa kohtaan joko täysin 

välinpitämättömiä, ja osa heistä voi kokea määrätyn lähestymiskiellon jopa provosoivana. 

Myös teoreettisen viitekehyksemme tilastotiedot tukevat tätä näkemystä. Lähestymiskieltoti-

lastoissa vuodelta 2016 korostuu nähdäksemme kaksi osajoukkoa lähestymiskieltoon määrätty-

jä, joissa niin sanottu häiriökäyttäytyminen korostuu erityisen paljon. He joko rikkovat kieltoa 

toistuvasti, tai heille määrätään lähestymiskieltoja toistuvasti. Vuoden 2016 lähestymiskielto-

tilastojen mukaan 40% lähestymiskieltojen rikkojista rikkoi kieltoa useammin kuin kerran. 

Vuosien 2009-2016 välillä lähestymiskielto määrättiin kahtena vuotena 1230 henkilölle, kol-

mena 225 henkilölle, ja yli kolmena vuotena 70 henkilöä. Tällöin tekijällä oli myös lyhyitä 

lähestymiskieltoja saman vuoden aikana. (Haapakangas 2017.) Vaikeuksia lähestymiskiellon 

noudattamiselle voivat tutkimustulostemme mukaan aiheuttaa muun muassa tekijän päihde- 

tai mielenterveysongelmat, tai lähestymiskieltoon voi liittyä vainoamista tai vakavaa lähisuh-

deväkivaltaa.  

Opinnäytetyömme haastatteluaineiston perusteella tämän hetkisten lähestymiskieltojen val-

vonta on joko auttamatta puutteellista, tai täysin olematonta. Vaikka viranomaistasolla lähes-

tymiskieltojen valvonnasta vastaa poliisi, lähestymiskiellon toteutumisen aktiivisesta tarkkai-

lusta vastaa kiellolla suojattu henkilö, ja hän on myös vastuussa tapahtuneiden rikkomusten 

ilmoittamisesta ja niiden todentamisesta (Poliisi 2005). Myös kaikkein keskeisimmäksi nykyis-

ten lähestymiskieltojen valvonnan ongelmaksi nousi opinnäytetyömme tutkimustuloksissa 

juuri se, että suojattua henkilöä vastuutetaan kiellon valvonnasta, rikkomusten ilmoituksesta 

ja näytön keräämisestä. Ongelmana suhteessa tähän nähtiin se, että kiellolla suojatun henki-

lön toimintakyky ja voimavarat voivat olla heikentyneet, ja hän voi esimerkiksi olla traumati-

soitunut väkivallan seurauksena.  
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Tutkimustulostemme perusteella tarvittavan näytön kerääminen rikkomuksista voi myös olla 

uhrille vaikeaa ja raskasta. Todisteina lähestymiskiellon rikkomuksesta voivat olla esimerkiksi 

sivullisten havainnot, lääkärinlausunnot, tai esimerkiksi erilaiset digitaaliset todisteet (Poliisi 

2005). Lähestymiskiellon rikkominen tai uhriin kohdistuvat vaino tai väkivalta voi kuitenkin 

toteutua monella eri tapaa. Esimerkiksi vainon tekotapoja voivat olla erilaisten digitaalisten 

yhteydenottojen lisäksi myös tavaroiden tai huomionosoitusten tuominen tai lähettäminen 

vainon kohteelle, luvaton tunkeutuminen tämän pihapiiriin tai autoon, ilkivalta, tai muiden 

ihmisten käyttäminen vainon välineenä (Mäenpää 2017, 71-73). Opinnäytetyömme aineistossa 

nousi selkeästi esiin se, että erilaiset vainon ja väkivallan muodot vaikeuttavat uhrin näkö-

kulmasta kiellon valvomista ja rikkeiden todistamista. Myös esimerkiksi asiallisin perustein 

tapahtuva yhteydenpito on edelleen lähestymiskiellon aikana sallittua (Laki lähestymiskiellos-

ta 1998/898, 3§). Tutkimustuloksissamme sallitun yhteydenpidon keskeisimpänä ilmentymänä 

näkyi yhteisiin lapsiin liittyvä yhteydenpito. Uhrin voi olla vaikea itsenäisesti arvioida sitä, 

missä sallitun yhteydenpidon rajat kulkevat, ja tämä voi myös vaikuttaa tämän ilmoituskyn-

nykseen rikkomusten tapahtuessa.   

Opinnäytetyömme perusteella nykyisten lähestymiskieltojen valvonnan keskeisin ongelma on 

siis siinä, että lähestymiskieltojen valvonta on käytännössä kiellolla suojattavan uhrin vastuul-

la. Työssämme nousi esiin useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat uhrien kykyyn sekä kynnyk-

seen ilmoittaa tapahtuneista rikkeistä. Koska tilastotiedot lähestymiskieltojen rikkomuksista 

rakentuvat pitkälti uhrien ilmoittamiin tietoihin, tästä johtuen myös työmme edetessä tulim-

me johtopäätökseen, ettei lähestymiskieltoja käsitteleviä tilastoja, mukaan lukien teoreetti-

sessa viitekehyksessämme esiintyviä tilastoja, voida pitää varauksetta luotettavina kertomaan 

siitä, kuinka paljon lähestymiskieltoja todellisuudessa rikotaan.     

Nykyisellään lähestymiskieltojen valvonta ei siis ole opinnäytetyömme valossa yhdenmukaista, 

vaan sen toteutuminen on pitkälti kiinni muun muassa monista tilannetekijöistä kuten uhrin 

jaksamisesta, harkinnasta ja aloitteellisuudesta ilmoitusten teossa. Myös viranomaisten alu-

eelliset resurssit ja tavat reagoida hälytyksiin eriävät tutkimustulostemme perusteella toisis-

taan, ja tuloksissamme tulivat ilmi myös viranomaisten toisistaan eriävät ohjeet uhreille rik-

keiden ilmoittamisessa. Nykyisten lähestymiskieltojen valvonnassa on nähdäksemme selkeästi 

tehostettavaa. Kaikkein vaikeimmassa ja riskialtteimmassa asemassa ovat nähdäksemme ne 

uhrit, joihin on esimerkiksi kohdistunut jo lähestymiskieltoa edeltäen tai sen aikana vakavaa 

lähisuhdeväkivaltaa tai vainoamista, ja joiden toimintakyky tai henkilökohtaiset voimavarat 

voivat olla jo valmiiksi heikentyneet.   

8.2 Sähköisestä valvonnasta voisi olla hyötyä 

Toinen tutkimuskysymyksemme keskittyi siihen, miten sähköisellä valvonnalla voitaisiin vasta-

ta nykyisten lähestymiskieltojen vaikuttavuuden ja niiden valvonnan mahdollisiin haasteisiin. 

Opinnäytetyömme tutkimustuloksissa nousi esiin useita lähestymiskieltojen yhteydessä esiin-
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tyviä ongelmakohtia, joihin sähköisellä valvonnalla voitaisiin mahdollisesti suoraan vastata, 

tai joita sähköinen valvonta voisi kenties helpottaa – ainakin kaikkein vaikeimmissa tapauksis-

sa. Ensisijaisesti valvonnan etuna ja vahvuutena näkyi se, että se poistaisi edellä mainittua 

uhrin vastuuta rikkomusten havainnoinnissa ja todistamisessa. Tutkimustulostemme perusteel-

la rikkomusten yhteydessä tapahtuva hälytysten automatisointi voisi myös minimoida uhrin 

toimintakyvyn, voimavarojen tai henkilökohtaisen harkinnan vaikutusta avun saamiseen rik-

komusten tapahtuessa. Lähestymiskieltojen sähköinen valvonta on aikaisemmin nähty myös 

keinona muun muassa puuttua lähestymiskieltojen rikkomuksiin lyhyellä viiveellä, kerätä 

näyttöä rikkomuksista, ja nostaa tekijöiden kiinnijäämisriskiä (Oikeusministeriö 2019b, 29). 

Myös opinnäytetyömme tutkimustuloksissa tuli ilmi myös näkemys siitä, että sähköinen val-

vonta voisi nostaa tekijöiden kynnystä lähteä rikkomaan lähestymiskieltoa, ja valvonnasta 

saatava sijaintitieto voisi helpottaa uhrin asemaa todisteiden saamisessa. Sähköisen valvonnan 

vaikutuksista kieltojen noudattamiseen on myös saatu kannustavia tutkimustuloksia Yhdysval-

loista, jossa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa ei ole raportoitu yhtäkään GPS-

valvottujen lähestymiskieltojen rikkomusta kolmeen vuoteen (Malone 2012, 182-193).  

Vaikka valvonta voisi myös muistuttaa uhria käynnissä olevasta tilanteesta, se voisi myös pa-

rantaa tämän uhrin kontrollin ja turvallisuudentunnetta vaikeassa elämäntilanteessa. Haasta-

teltaviltamme saatua aineistoa tukee myös tutkimustieto Yhdysvalloista, missä sähköisen val-

vonnan läsnäolon on koettu tuovan uhreille takaisin hallinnan tunnetta (Malone 2012, 182-

193). Sen lisäksi että opinnäytetyömme tutkimustulosten perusteella sähköinen valvonta voisi 

olla yksi keino parantaa uhrin asemaa ja tehostaa kieltojen valvontaa, tutkimustuloksissamme 

nousi myös esiin se, että sähköinen valvonta voisi myös tuoda lähestymiskielloille lisää paino-

arvoa ja uskottavuutta. Lähestymiskieltojen uskottavuus on nähdäksemme myös tärkeässä 

roolissa kieltojen toimivuudessa, ja se on erittäin olennainen osa lähestymiskieltojen yhteis-

kunnallista asemaa.  

Huomionarvoista oli myös se, että kaikki opinnäytetyömme aineistossa haastatellut olivat 

yksimielisiä kuntoutuksen tarpeellisuudesta valvonnan lisänä. Tämän allekirjoittivat myös 

molemmat viitekehyksessämme haastatellut Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät (Rikosseu-

raamuslaitoksen työntekijä A & B 2019). Sähköinen valvonta ja velvoittavat kuntouttavat ele-

mentit ovat jo suomalaisten rikosseuraamusten piirissä yhdistetty toisiinsa esimerkiksi valvot-

tujen koevapauksien yhteydessä (Laki valvotusta koevapaudesta 629/2013, 5§). Jos myös lä-

hestymiskieltojen sähköiseen valvontaan yhdistettäisiin kuntoutusta, mikäli tämä tulisi ajan-

kohtaiseksi Suomessa, kuntoutus voisi toimia tutkimustulostemme perusteella suorana keino-

na vaikuttaa lähestymiskieltojen rikkojien käytöksen taustalla oleviin tekijöihin. Velvoittava 

kuntoutus voisi myös tutkimustulostemme perusteella toimia mahdollisesti uutena väylänä 

kiinnittää kieltojen rikkojia ja eritoten vainoajia väkivaltatyöskentelyyn. Vaikka opinnäyte-

työmme tutkimustuloksissa käsiteltiin olennaisesti myös paljon tekijän omaa muutosmotivaa-

tiota ja työskentelyn aitoutta, sähköiseen valvontaan liitettävän kuntoutuksen koettiin vähin-
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täänkin antavan tekijöille tilaisuuden pysähtyä tarkastelemaan omaa tilannettaan ja toimin-

taansa. Vaikka sähköisellä valvonnalla voitaisiin tutkimustulostemme perusteella mahdollisesti 

vaikuttaa suoraan tekijöiden käytökseen, pelkällä mekaanisella valvonnalla ei voida vaikuttaa 

kieltojen rikkojien käytöksen aiheuttaviin tai laukaiseviin tekijöihin, eikä se yksinään kuntou-

ta ketään.   

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kuntoutuksen rooli on kiistatta keskeisessä asemassa 

siinä, saataisiinko valvonnalta siltä toivottuja tuloksia. Lähestymiskieltojen rikkojat ovat 

opinnäytetyömme perusteella sekalainen ja haastava asiakasryhmä, jonka käytöksen taustalla 

voi olla useita eri yksilöllisiä tekijöitä ja moniongelmaisuutta. Tutkimustulostemme perusteel-

la lähestymiskieltojen rikkojille suunnatun kuntoutuksen tulisi olla keskeisesti väkivaltapuhet-

ta, mutta tekijöiden erilaisten taustojen vuoksi sen tulisi olla myös yksilöllisesti huomioivaa ja 

joustavaa, sekä kattaa tarvittaessa useita eri osa-alueita, kuten päihde- ja mielenterveystyö-

tä. 

8.3 Huomioitavia asioita käyttöönoton suunnittelussa tai valmistelussa 

Kolmantena tutkimuskysymykseemme tarkastelimme huomiokohtia valvonnan mahdolliseen 

suunnitteluun tai käyttöönoton valmisteluun liittyen, mikäli tämä tulisi joskus ajankohtaiseksi 

Suomessa. Tähän kysymykseen saimme vastauksia hyvin monipuolisesti sekä laadullisen tutki-

muksemme, kuin myös viitekehyksemme kautta. Vahvimmin korostuneet olivat teemat val-

vonnan ja sitä ohjaavan lainsäädännön suunnittelun merkityksellisyydestä itse valvonnan on-

nistumiseen, sekä sähköisen valvonnan tekniikka ja sen luotettavuus. Opinnäytetyömme ai-

neistosta tärkeimpinä huomiokohtina nousivat vahvasti esiin kysymykset siitä, miten valvonta 

käytännössä toteutettaisiin, miten prosessi etenisi, ja mitä rikkomusten yhteydessä tai niiden 

jälkeen tapahtuisi. Yksittäisinä huomiokohtina nousivat esiin myös muun muassa se, millaisia 

seuraamuksia lähestymiskiellon sähköisen valvonnan rikkomisella olisi, kenet sähköiseen val-

vontaan voitaisiin asettaa, kuka hälytykseen reagoisi, ja millä tavoin ja miten nopeasti uhri 

saisi apua hälytystilanteessa, ja tekisikö uhri edelleen ilmoituksen rikkomuksesta. Yhtenä 

keskeisenä huomiokohtana työssämme pohdittiin myös paljon yhteisten lasten roolia, ja miten 

esimerkiksi yhteiset lapset ja heihin liittyvät asiat tulisivat huomioiduksi sähköisen valvonnan 

yhteydessä.  

Opinnäytetyömme tutkimustuloksissa erityisesti haastatellut työntekijät korostivat erityistä 

tarkkuutta lakien laatimisessa, jotta valvonnalta voitaisiin saada toivottuja tuloksia, mikäli se 

tulisi ajankohtaiseksi Suomessa. Tulostemme perusteella myös koko lähestymiskieltoprosessia 

ja sen etenemistä olisi hyvä tarkastella suhteessa valvontaan esimerkiksi käräjäoikeuden kä-

sittelyaikojen ja rikkomuksista tulevien seuraamusten osalta. Lainsäädännön suunnittelun ja 

koko lähestymiskieltoprosessin tarkastelun tärkeys nousivat yleisimmäksi kritiikin aiheeksi 

myös tutkiessamme eri maiden tapoja toteuttaa sähköistä valvontaa lähestymiskieltojen yh-

teydessä. Suurimmat ongelmat sähköisen valvonnan soveltamisessa lähestymiskieltoihin käy-
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tännön tasolla liittyivät lainsäädännöllisiin linjauksiin. Esimerkiksi Ruotsissa lainsäädännöstä 

tehtiin niin tiukka, ettei käytännön tasolla sähköistä valvontaa voitu paljoa hyödyntää, sillä 

täyttämällä lähestymiskiellon sähköiseen valvontaan asettamisen kriteerit, tekijä joutui jo 

todennäköisesti vankeuteen (Strand, Fröberg & Storey 2018, 171, 179-181). Sen sijaan Espan-

jassa lait valvonnan ympärillä ovat paljon löyhemmät, mutta ongelmana ovat alueelliset erot 

osaamisessa lain soveltamiseen, ja uhrien itse peruuttamat ilmoitukset (Sarimo 2010).   

Australiassa ja Yhdysvalloissa valvontaa on käytetty tutkintavankeuden sijasta, tai henkilöille, 

joita ei ole vielä tuomittu. Tämä on herättänyt paljon kritiikkiä valvonnan oikeutuksesta ja 

valvonnan alle määrätyn henkilön asemasta. Yhdysvalloissa järjestelmä on myös epäonnistu-

nut tilanteissa, joissa resurssipulan vuoksi valvontaan on tullut viiveitä ja katkoksia, kun tar-

vittavia lausuntoja ja päätöksiä on jouduttu odottamaan. (Black & Smith 2003; Malone 2012, 

182-193, 204-207.) Myös aineistossamme ilmeni, että nykyisellään lähestymiskieltojen yhtey-

dessä esimerkiksi pitkät odotusajat oikeuselimissä rikkeiden käsittelyssä tekevät lähestymis-

kieltoprosessista raskaan. On siis selvää, että jos sähköisen valvonnan käyttöönottoa alettai-

siin suunnitella Suomessa lähestymiskieltojen yhteyteen, lainsäädännön ja oikeudellisten pro-

sessien luomilla raameilla on hyvin ratkaiseva merkitys järjestelmän toimivuudelle käytännös-

sä.   

Opinnäytetyömme tutkimustuloksissa pohdittiin myös paljon valvontateknologiaan liittyviä 

kysymyksiä. Kansainvälisen vertailun perusteella sähköistä valvontaa on mahdollista hyödyn-

tää lähestymiskieltojen yhteydessä varsin joustavasti eri menetelmillä ja kunkin maan lain-

säädäntöön suhteutettuna. Yleisimmin valvonta toteutetaan käsityksemme mukaan valvonta-

pantaa ja GPS-puhelinta hyödyntäen, jolloin valvontapanta on yhteydessä GPS-puhelimeen, 

jonka avulla henkilöä voidaan paikantaa reaaliajassa. Laitteita voidaan valvoa etänä, ja lähes-

tymiskieltoon määrätylle henkilölle voidaan rajata alueita, joiden sisällä hänen tulee pysyä. 

(Kranik 2016, 121-122, 135-137; Malone 2012, 182-188.) Lähestymiskieltojen valvonnan ta-

pauksessa tekijältä voidaan vaihtoehtoisesti rajata GPS-teknologian avulla pois kiellettyjä 

alueita, kuten esimerkiksi uhrin koti ja työpaikka, joille meneminen aiheuttaa hälytyksen. 

Näin lähestymiskiellon rikkomisista saadaan reaaliaikainen tieto, uhriin voidaan ottaa viipy-

mättä yhteyttä ja paikalle voidaan hälyttää apua. Kiellolla suojattua henkilöä voidaan myös 

ohjeistaa ja tukea hälytystilanteessa toimimisessa. (ABC 2018; Sarelo 2010; Malone 2012, 182-

188.) Uhrilla voi myös olla oma laitteensa, johon hän saa tiedon hälytyksistä tai jolla hän voi 

myös olla yhteydessä viranomaisiin (Malone 2012, 182-188; Oikeusministeriö 2019, 21-24; 

Sarimo 2010). Esimerkiksi Espanjassa myös uhri saa haltuunsa oman GPS-paikantimen, jolloin 

sähköistä valvontaa on mahdollista käyttää uhrin ja tekijän paikantimen välisen etäisyyden 

valvomiseen (Sarelo 2010). Osassa maista valvontaan voidaan yhdistää myös tekijälle suunnat-

tua velvoittavaa kuntoutusta (Kranik 2016, 137). Kaiken kaikkiaan lähestymiskieltojen sähköi-

sen valvonnan toteutuksessa on siis mahdollista tehdä erilaisia sovellutuksia joko valvontame-

netelmään, valvonnan sisältöön tai uhrin tarpeisiin liittyen.  
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Opinnäytetyön viitekehyksessä selvitimme myös nykyisen valvontateknologian toimivuutta ja 

mahdollista soveltuvuutta lähestymiskieltojen valvontaan. Haastateltujen Rikosseuraamuslai-

toksen työntekijöiden mukaan esimerkiksi valvottujen koevapauksien yhteydessä käyttämällä 

valvontalaitteistolla kyettäisiin nykyisellään luomaan rajattuja alueita, joissa valvonnan koh-

teena oleva henkilö ei saa liikkua, sekä hänen liikkeitään voidaan seurata reaaliajassa tai 

tarkastella jälkikäteen. Rikosseuraamuslaitoksella toteutettava valvonta tapahtuu GPS-

puhelimen ja valvontapannan avulla, ja se on reaaliaikaista. (Rikosseuraamuslaitoksen työn-

tekijä A 2019). Rikosseuraamuslaitoksen toteuttama valvonta siis vastaa peruselementeiltään 

viitekehyksessämme esittelemää valvontaa, jota sovelletaan ulkomailla. Puhuttaessa paikan-

nuksen tarkkuudesta ilmeni, että kuten esimerkiksi myös Yhdysvalloissa on todettu, järjes-

telmä ei aina kaikissa tilanteissa toimi sataprosenttisella tarkkuudella. Tämä ja valvontatek-

nologian riittämätön toimintavarmuus ovat nähdäksemme myös olennainen huomio lähesty-

miskieltojen sähköisen valvonnan mahdollisessa suunnittelussa Suomessa. Haastattelemamme 

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijän mukaan järjestelmän on kuitenkin koettu selvästi paran-

tuneen vuosien saatossa, ja vaikka löysimme eri maiden tavoista toteuttaa valvontaa kiistat-

tomia heikkouksia, löytyvät sähköisen valvonnan soveltamisen suurimmat ongelmakohdat silti 

useimmiten sitä ympäröivän lainsäädännöstä, eivätkä itse teknologiasta. (Rikosseuraamuslai-

toksen työntekijä A 2019; Malone 2012, 182-193; Sarimo 2010; Brå 2015, 18-23; Oikeusminis-

teriö 2019, 21-24.)  

Kuitenkin vertaillessamme Oikeusministeriön julkaisemaa arviomuistiota (2019), yksittäisten 

ministerien lausuntoja, Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden haastatteluja, sekä sähköisen 

valvonnan käyttökokemuksia ulkomailta on tieto sähköisen valvonnan teknologian toimivuu-

desta ristiriitaista. Oikeusministeriön vuoden 2019 arviomuistion mukaan yksi huomattavista 

esteistä sähköisen valvonnan käyttöönottoon lähestymiskieltojen yhteydessä on nykyisen val-

vontalaitteiston soveltumattomuus lähestymiskieltojen valvontaan (Oikeusministeriö 2019a; 

Oikeusministeriö 2019b, 31). Kuitenkin vuonna 2015 silloinen oikeusministeri Henriksson on 

lausunut, että Suomessa on olemassa tekniset valmiudet lähestymiskieltojen sähköiseen val-

vontaan (Oikeusministeriö 2015). Mikäli järjestelmän soveltumattomuudella viitataan järjes-

telmän paikannustarkkuuteen tai laitteiden ylläpitoon, herää kysymys, miksi järjestelmä on 

Suomessa jo käytössä muissa rikosseuraamuksissa, kuten valvotuissa koevapauksissa ja tehos-

tetuissa matkustuskielloissa. Vuoden 2019 arviomuistiossa mainittu nykyjärjestelmän soveltu-

mattomuus saattaa liittyä myös siihen, että vaikka Suomessa on jo nykyisellään käytössä teki-

jälle asennettava valvontapanta sekä GPS-puhelin, Suomessa ei ole käytössä esimerkiksi uh-

reille annettavia laitteita, joilla voidaan mitata etäisyyttä tekijään. Nähdäksemme selvää on 

kuitenkin se, että nykyisin Suomessa käytettävästä järjestelmästä löytyy jo peruselementit 

myös lähestymiskieltojen valvontaan.   

Vaikka sähköisen valvonnan toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon ja hioa todella monia eri 

tekijöitä, työmme keskeisenä johtopäätöksenä oli se, että sähköinen valvonta nähtiin työs-
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sämme yhtenä hyvänä työvälineenä puuttua kaikkein äärimmäisimpiin lähestymiskieltotapauk-

siin, ja etenkin niihin lähestymiskieltoihin, joita rikotaan toistuvasti ja joihin liittyy vakavaa 

lähisuhdeväkivaltaa ja vainoamista. Mikäli lähestymiskieltojen valvonta sähköisesti tulisi ajan-

kohtaiseksi Suomessa, valvonnan ei siis myöskään nähdäksemme olisi tarpeellista koskettaa 

kaikkia lähestymiskieltoon määrättäviä. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyömme tutkimustulosten 

perusteella lähestymiskieltojen sähköisestä valvonnasta voitaisiin hyvin suunniteltuna ja oi-

kein toteutettuna selkeästi hyötyä myös Suomessa. Sitä ei voida kuitenkaan pitää ainoana 

ratkaisuna siihen, miten suomalaisten lähestymiskieltojen valvontaa tai vaikuttavuutta voitai-

siin parantaa, vaan sen lisäksi pitäisi myös pyrkiä aktiivisesti etsimään muita ratkaisumalleja. 

Sähköinen valvonta puuttuisi uhrin turvaamisessa ensisijaisesti vain fyysisiin rikkomuksiin, ja 

vaikka valvonnalla voisi olla vaikutusta esimerkiksi uhrin kokemaan turvallisuudentunteeseen, 

sillä ei voida vaikuttaa kaikkiin väkivallan tai vainon muotoihin, joita lähestymiskiellossa voi 

esiintyä. Lähestymiskiellolla suojattua henkilöä ei tule myöskään nähdäksemme tuudittaa 

siihen uskoon, että sähköinen valvonta on aukoton ja ongelmaton järjestelmä. Se ei myöskään 

poista tarvetta väkivallan tai vainon uhreille suunnatuille tukipalveluille ja verkostoille, tai 

muille henkilön turvaamistoimenpiteille tai välineille. 

9 Pohdinta 

Tässä luvussa käymme läpi opinnäytetyömme prosessista ja sen tutkimustuloksista syntynyttä 

pohdintaa. Käsittelemme ensin opinnäytetyöprosessiimme liittynyttä oman ammatillisen toi-

mintamme reflektointia, sekä tarkastelemme opinnäytetyömme eettisyyttä ja luotettavuutta. 

Siirrymme tämän jälkeen käsittelemään opinnäytetyömme tutkimustuloksista ja johtopäätök-

sistä nousseita kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita, sekä omien tutkimustulostemme 

hyödynnettävyyttä. 

9.1 Oman ammatillisen toiminnan reflektointia 

Opinnäytetyö prosessimme lähti käyntiin kesällä 2018 löydettyämme aiheen, joka herätti 

meissä suurta kiinnostusta: lähestymiskiellot. Lähdimme aiheemme kartoituksessa liikkeelle 

tiedustelemalla eri tahoilta, olisiko kellään taholla mielenkiintoa tilata opinnäytetyötä aiheva-

linnastamme, ja olimme onnekkaita Viola ry:n ilmoittaessa halukkuutensa tavata meidät syk-

syllä 2018. Prosessia ovat pitkittäneet ja osaltaan rytmittäneet molempien opinnäytetyön 

tekijöiden vaihto-opinnot, jonka johdosta projekti venyi yli vuoden kestäväksi projektiksi. 

Näistä haasteista huolimatta saimme opinnäytetyömme työtaakan jaet-

tua mielestämme sujuvasti ja tasaisesti. Haastattelujen ja litterointiprosessin osalta työmäärä 

saatiin jakautumaan tasan, jonka jälkeen olemme jakaneet jokaisen työn aihealueen siten, 

että toisella meistä on veto-, ja aloitevastuu kyseisestä osiosta, jonka jälkeen se on tehty 

loppuun yhdessä joko kasvokkain tai esimerkiksi videopuhelujen välityksellä. Tämä työjako 

selkeytti ja nopeutti työskentelyämme, sillä opinnäytetyöstämme kasvoi myös työn edetes-

sä ennakoitua laaja-alaisempi.   
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Vaikka välimatka, aikaerot ja työmme laaja aihealue herättivät odotetusti joitakin huolenai-

heita aloittaessamme projektia, yhteystyömme onnistui mielestämme erinomaises-

ti. Osasimme odottaa, että työskentelemme toistemme kanssa hyvin, sillä olemme työskennel-

leet toistemme luottopareina lähes koko tutkintomme ajan. Näin ollen olimme jo tottuneet 

toteuttamaan erilaisia projekteja yhdessä ja tunsimme toistemme heikkoudet ja vahvuudet, 

joiden pohjalta pystyimme lähteä rakentamaan työnjakoa ja aikataulua.    

Olemme myös tyytyväisä aihevalintaamme. Aihe oli molemmille hyvin mielenkiintoinen, ja 

olemme työskentelyn aikana saaneet sisäistää laaja-alaisesti tietoa sekä suomalaisista lähes-

tymiskielloista ja niihin kytkeytyvistä ilmiöistä, että lähestymiskieltojen sähköisestä valvon-

nasta kansainvälisessä mittakaavassa. Lähestymiskieltoja ja niiden sähköistä valvontaa on 

ollut mielenkiintoista tutkia monestakin syystä. Koimme kiinnostusta jo aiheen kaavailussa 

sitä kohtaan, miten nykyiset lähestymiskiellot toimivat ja miten niillä kyetään tarjoamaan 

suojaa sitä tarvitseville henkilöille. Koska lähestymiskiellon määräämisellä pyritään lopetta-

maan tai ennaltaehkäisemään suojattuun henkilöön kohdistuvaa uhkaa tai häirintää, olimme 

jo opinnäytetyömme alkuvaiheilla erityisen kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu niissä tapauk-

sissa, joissa tekijä ei erinäisistä syistä kykene tai tietoisesti suostu noudattamaan määrättyä 

lähestymiskieltoa. Lähestymiskieltoja ja niiden taustalla olevia lähtötilanteita ja yksin suo-

jaamisen tarpeita on myös hyvin erilaisia. Vaikka koimme tietävämme aiheesta jo ennakkoon, 

on lähestymiskiellot aihealueena hyvin monipuolinen, ja tahdoimme ymmärtää aihet-

ta entistä paremmin.    

Olemme opinnäytetyömme aikana saaneet selville sekä jo aikaisempia käsityksiämme vahvis-

tavaa tietoa, mutta myös yllättäviä tutkimustuloksia ja omaa ammatillista osaamistamme 

laajentavaa, monipuolistavaa ja syventävää informaatiota. Omaamme molemmat jo valmiiksi 

työkokemusta rikosseuraamusalalta ja onkin ollut mielenkiintoista huomata, kuinka paljon 

olemme omanneet tietoa, jota emme ennen opinnäytetyömme aloittamista osanneet kytkeä 

lähestymiskieltoihin tai lähisuhdeväkivaltaan, mutta jota opinnäytetyömme aikana olemme 

oppineet hyödyntämään aivan uudella tavalla. Uskomme myös, että opinnäytetyöstämme ja 

siitä saamastamme tiedosta on hyötyä rikosseuraamusalalla toimimisessa ja etenkin vankilois-

sa tapahtuvan kuntouttavan työn yhteydessä. Toivommekin, että voimme tuoda omaa tietout-

tamme ja kiinnostustamme esimerkiksi lähisuhdeväkivallan ja vainon parissa työskentelyyn 

myös oman ammattialamme ja tulevaisuuden toimenkuviemme yhteyteen.   

9.2 Eettisyys 

Tässä luvussa tarkastelemme opinnäytetyömme eettisyyttä, sekä omaa toimintaamme ja 

työmme toteutusta eettisyyden viitekehyksessä. Sekä laadullisen tutkimuksen suunnitteluun, 

toteutukseen, aineiston käsittelyyn ja tulosten julkaisuun liittyy paljon eettisiä kysymyksiä. 

Myös tutkijan roolia ja toimintaa tulee tarkastella eettisyyden näkökulmasta eri vaiheissa 
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tutkimusprosessia. Ymmärsimme jo opinnäytetyömme suunnittelussa sen, että tutkimusetiik-

ka tulee olemaan suuressa roolissa sen eri vaiheissa.   

Eettisesti hyvän tutkimuksen käytäntöjä voi lähestyä useista eri lähtökohdista. Jo tutkimuksen 

suunnittelussa on hyvä huomioida se, miten tutkimustiedolla voidaan esimerkiksi parantaa 

tutkittavien tilannetta ja mihin tutkimuksella pyritään. Tavoitteiden asettelun jälkeen on 

myös aiheellista punnita itse tutkimusaihetta ja sen tuomia eettisiä haasteita. Tiettyjen tut-

kimusaiheiden lähestymisen tulee olla erityisen sensitiivistä. Esimerkiksi parisuhteiden tai 

väkivallan teemojen käsittely voi herättää haastateltavissa pelkoa tai ahdistusta. On myös 

hyvä punnita, voiko vastaajalle aiheutua tutkimuksesta suoranaista haittaa. (Piispa 2006, 141-

142.)  

Lähestymiskieltoihin liittyy usein vaikeita ja traumaattisia elämänkokemuksia ja tunteita. 

Lähestymiskieltoon voi liittyä myös esimerkiksi vainoamista tai eri muotoista lähisuhdeväki-

valtaa. Tämä edellytti opinnäytetyöltämme myös erityistä eettistä harkintaa tutkimuksen 

toteutuksessa. Erityisen tärkeäksi muodostui osallistujien anonymiteetin takaaminen, sekä 

luottamuksellisten ja turvallisten haastattelutilanteiden luominen. Lähestymiskieltojen säh-

köinen valvonta on myös ajankohtainen aihe ja siitä on keskusteltu Suomessa yli kymmenen 

vuotta. Runsas mediahuomio ja etenkin vuoden 2009 Sellon ampumavälikohtauksen kaltaiset 

tapahtumat, joiden yhteydessä lähestymiskieltojen tehostamisesta on keskusteltu, herättävät 

ihmisissä paljon tunteita. Aiheen puhuttavuus ja medianäkyvyys lisäsivät myös eettisen poh-

dinnan ja tahdikkuuden tärkeyttä opinnäytetyön toteutuksessa.   

Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusten yhteydessä Ruotsin tiedeneuvosto on 

kuitenkin julkaissut vuonna 1990 tutkimuseettisiä ohjeita, jotka jakautuvat neljään kategori-

aan. Näitä ovat tutkimukseen liittyvä tiedoksianto, suostumusvaatimukset, luottamukselli-

suusvaatimus, sekä tulosten hyödynnettävyys. (Hallamaa & Lötjönen, ym. 2006, 17-19.) Tässä 

luvussa esittelemme oman opinnäytetyömme kulkua näiden periaatteiden kautta, sekä nos-

tamme esiin muita eettisiä elementtejä ja hyvän tutkimuksen periaatteita, joita työmme 

edetessä punnitsimme.   

Ensimmäinen eettisen tutkimuksen vaatimus koskee sitä, miten tutkija informoi tutkimukseen 

osallistuvia tahoja tutkimuksen sisällöstä ja tarkoitusperistä. Tutkijan tulee tuoda kaikille 

tutkimukseen osallistuville asianmukaisesti ja totuudenmukaisesti ilmi se, mitä tarkoitusperiä 

tutkimuksen toteuttamisella on ja mitä siihen osallistuminen tarkoittaa. (Hallamaa & Lötjö-

nen, ym. 2006, 17-19.) Kerroimme itse kaikille haastatteluihin osallistuville tahoille jo heitä 

lähestyessämme itsestämme, opinnäytetyöstämme, sen tavoitteista, ja esimerkiksi haastatte-

lujen toteutuksesta. Tarjouduimme myös antamaan heille mieluusti lisätietoja, mikäli heillä 

on jotakin kysyttävää. Tämän lisäksi teimme haastattelutilanteita varten tutkimustiedotteen, 
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johon haastateltavat saivat perehtyä, ja kävimme sen ja mahdolliset kysymykset läpi suusa-

nallisesti ja kiireettömästi ennen haastattelujen aloitusta.    

Annoimme tutkimustiedotteen yhteydessä haastateltaville myös suostumuslomakkeet tutki-

mukseen osallistumisesta. Tutkimuseettisten ohjeiden suostumusvaatimuksen mukaan tutkit-

tavilta tulee aina saada suostumus tutkimukseen osallistumisesta. (Hallamaa & Lötjönen, ym. 

2006, 17-19.) Suostumuslomakkeesta tuli ilmi muun muassa se, miten haastatteluaineistoa 

säilytetään ja niiden luottamuksellisuudesta huolehditaan, miten tietoa käytetään ja missä se 

julkaistaan. Koska ennakoimme etenkin asiakkailta kerätyn haastatteluaineiston olevan pai-

koittain hyvin henkilökohtaista ja arkaluontoista, halusimme tuoda suostumuslomakkeessa 

anonymiteetin säilyttämisen lisäksi selväksi myös sen, että haastateltavien on mahdollista 

perua osallistumisensa tai esimerkiksi jälkikäteen pyytää tiettyjen lausumien poistoa aineis-

tosta, jos he niin tahtovat.   

Tutkimuksen luottamuksellisuus oli opinnäytetyömme yksi keskeisimmistä eettisistä periaat-

teista. Tämä tarkoitti työssämme haastateltavien anonymiteetin säilyttämistä, sekä aineiston 

huolellista säilyttämistä, käsittelyä ja raportointia. Koska etenkin asiakashaastatteluissa haas-

tattelut sisälsivät hyvin henkilökohtaista ja arkaluontoista tietoa, poistimme ensitöiksemme 

aineistosta esimerkiksi kaikki sellaiset kertomukset, joista haastateltava tai muut tapahtumiin 

osalliset olisivat jollain tapaa tunnistettavissa tai pääteltävissä. Tämä oli ensisijaisen tärkeää 

sekä haastateltaviemme yksityisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Poistimme aineistosta 

myös esimerkiksi tunnistettavat kielelliset piirteet, ja yksityiskohtaiset asiakastapaukset. 

Litteroinnin jälkeen kaikki nauhat poistettiin ja aineistoa tarkastelimme ja käsittelimme vain 

me. Tarkistimme anonymiteetin säilymisen myös säännöllisesti tutkimustuloksien raportoinnin 

yhteydessä.  Hyödynnettävyysvaatimuksen mukaan saamiamme tietoja hyödynnettiin vain 

opinnäytetyön tekemiseen ja haastatteluihin osallistuneille kerrottiin, että informoimme hei-

tä, kun opinnäytetyö on valmis ja missä se on lopulta luettavissa. (Hallamaa & Lötjönen, ym. 

2006, 17-19.)   

Eettisyyden tarkasteluun liittyy olennaisesti myös tutkijan asemaan liittyviä hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä ja tutkimusetiikan yleisiä normeja. Tutkimuksen tekemisen hyviin käytäntöihin 

voidaan lukea Hirvosen (2006, 31-45) mukaan esimerkiksi rehellisyys, avoimuus, huolellisuus, 

kestävien tutkimusmenetelmien valinta, tutkimuksen oikeaoppinen ja nuhteeton toteuttami-

nen, sekä muiden tutkimusten ja kollegojen kunnioittaminen. Tutkijan tulee toimia vilpittö-

mästi ja luotettavasti, sekä välttää piittaamattomuutta ja laiminlyöntejä. Päivänvaloa kestä-

vän toiminnan lisäksi tutkijalla on myös eettinen velvollisuus ottaa vastuu työstään. Tämä 

tarkoittaa niin luotettavaa ja nuhteetonta tutkimuksen toteutusta, mutta myös sitä, että 

tutkijan tulee myös pyrkiä vaikuttaa siihen, miten ja mihin tarkoituksiin hänen tuottamaansa 

tietoa käytetään. (Hirvonen 2006, 45.) Toimimme näiden tutkimuseettisten hyveiden mukai-
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sesti myös omassa työssämme ja pyrimme aina reflektoimaan omaa sekä toistemme työsken-

telyä opinnäyteprosessimme kaikissa vaiheissa. 

9.3 Luotettavuus 

Tässä luvussa tarkastelemme opinnäytetyömme luotettavuutta ja työmme toteutusta suhtees-

sa luotettavasti toteutetun tutkimuksen eri kriteereihin. Tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nin voidaan katsoa alkavan jo siitä, että tutkija voi perustella valitsemansa tutkimusmetodin 

hyvin hänen tarkastelemansa ilmiöön nähden (Puusa & Kuittinen 2011, 171-172). Koimme itse, 

että laadullinen tutkimus palveli omaa opinnäytetyötämme parhaiten, sillä laadullisten haas-

tattelujen avulla voidaan kerätä erityisen hyvin haluamaamme kokemusperäistä, moniulot-

teista ja narratiivista tutkimusaineistoa.    

Luotettavassa tutkimuksessa tutkija pystyy myös johdonmukaisesti tuomaan ilmi tutkittavan 

ilmiön lähtökohdat, teoreettisen kehyksen ja oman ymmärryksensä aiheesta. (Puusa & Kuitti-

nen 2011, 173-174). Riittävän teoreettisuuden takaamiseksi halusimme sisällyttää viitekehyk-

seemme sekä aiheesta käydyt aikaisemmat keskustelut, että teoreettiset peruskivet sekä 

lähestymiskieltojen että sähköisen valvonnan käsittelyn. Perehtyessämme lähestymiskieltoihin 

huomasimme myös lähestymiskieltojen selkeän yhteyden vainoamiseen, mistä syystä halu-

simme myös avata vainon käsitteen viitekehyksessämme. Koska sähköinen valvonta ei vielä 

ole Suomessa käytössä lähestymiskieltojen yhteydessä, teoriamme on myös aiheeseen pereh-

tymisen kannalta tärkeä käsitellä muiden maiden valvonnan malleja.   

Lähdeaineistomme kannalta tärkeää oli olla erityisen lähdekriittinen. Aikaisempi keskustelu 

on tapahtunut Suomessa suurelta osin ministeriön lehdistölausuntojen ja tuoreen arviomuisti-

on kautta, mutta teorianamme hyödynsimme vain luotettavia viranomais- tai asiantuntijaläh-

teitä, ja näiden vastapainona ajankohtaisia lain säädöksiä ja tilastotietoja. Huomasimme 

myös pian, että useat suomalaisia lähestymiskieltoja koskevat tutkimukset olivat varsin van-

hoja ja koska laki on myös päivittynyt vuosien saatossa, joten koimme ne tästä syystä sovel-

tumattomiksi työhömme. Lähestymiskieltojen sähköistä valvontaa koskevat tutkimukset taas 

ovat pääosin ulkomailta, jolloin käytettyjä lähteitä oli tarpeen tarkastella erityisen kriittisesti 

ja huomioida, että kaikki kansainvälinen tieto ole myöskään suoraan verrannollista Suomeen 

esimerkiksi erilaisen lainsäädännön tai käytänteiden takia.   

Opinnäytetyön luotettavuuden kannalta oli mielestämme olennaista, että perehdymme huo-

lellisesti tutkimaamme ilmiöön ja etsimme tämän perusteella opinnäytetyön tilaajaksi ja 

haastateltavaksi sellaisia toimijoita, jotka osaavat kertoa meille erityisen hyvin tutkimas-

tamme aihealueesta. Kartoitimme ensin siis niitä tahoja, jotka ovat omassa työssään säännöl-

lisesti tekemisissä lähestymiskieltojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi oikeuslaitos, poliisi, ja 

muut viranomaistahot. Kuntouttavan työn tasolla keskeisiä tahoja ovat kolmannen sektorin eri 

uhri- ja väkivaltatyön toimijat. Päädyimme toteuttamaan työmme juuri uhri- ja väkivaltatyön 
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perspektiivistä. Koimme että heillä olisi oman työnsä ja asiakaskohtaamistensa kautta sellais-

ta tietoa lähestymiskieltojen suojaamien henkilöiden kokemuksista ja asemasta, joita esimer-

kiksi monet viranomaiset eivät aina työssään näe. Viola ry ja Rikosuhripäivystys ovat myös 

tekemisissä hyvin erilaisten lähestymiskieltojen kanssa ja toimivat paikoittain myös eri vai-

heissa lähestymiskieltoprosessia, mikä mielestämme toi työhömme eri näkökulmia ja lisäsi 

täten johtopäätöstemme luotettavuutta. Viola ry:n ja Rikosuhripäivystyksen työntekijöiden 

haastattelujen lisäksi saimme haastateltavaksemme Viola ry:n asiakkaita, joilla oli omakoh-

taista kokemusta lähestymiskielloista.  

Jouduimme rajaamaan opinnäytetyöstämme pois esimerkiksi poliisin ja oikeuslaitoksen toimi-

joiden haastattelut. Vaikka näiden alojen sisällyttäminen haastatteluihimme olisi varmasti 

tehnyt aineistostamme monialaisemman ja parantanut työmme luotettavuutta, tiesimme 

myös, että ne olisivat paisuttaneet työmme huimasti yli opinnäytetyön resurssien. Koska säh-

köinen valvontaa hyödynnetään jo Suomessa rikosseuraamusten yhteydessä, koimme kuitenkin 

olennaiseksi sisällyttää työhömme sähköisen valvonnan käsittelyä. Tästä syystä halusimme 

myös haastatella kirjallisen aineiston lisäksi ja sen laajentamiseksi viitekehyksessämme Rikos-

seuraamuslaitoksen virkamiehiä, jotka ovat käytännön työssään tekemisissä valvonnan toteu-

tuksen kanssa ja osaavat kertoa aiheellemme olennaisesti sen toimivuuden realiteeteista ja 

sovellutusmahdollisuuksista.  

Yhtenä tärkeimpänä luotettavuuden takaajana pidimme haastattelujen huolellista toteutusta. 

Haastattelutilanne ei vastaa täysin arkikeskustelua, joten itse haastattelutilanteen yksilölliset 

piirteet voivat vaikuttaa saatuihin tutkimustuloksiin (Aaltio & Puusa 2011, 160-162). Pyrimme 

pitämään huolen siitä, että haastattelutilanteet olivat luottamuksellisia ja mahdollisimman 

kiireettömiä, jotta haastateltavat voivat tuoda ilmi näkemyksiään vapaasti ja turvallisesti 

jättämättä mitään pois. Pidimme huolta siitä, että kaikki haastateltavat ymmärsivät tutki-

muskysymykset ja keskustelussa käytetyt käsitteet. Epäselvissä tilanteissa myös tarkensimme, 

ymmärsimmekö oikein mitä haastateltavat tarkoittivat. Kiinnitimme myös huomiota siihen, 

että vaikka voimme vastata kysymyksiin ja täsmentää tai ohjata keskustelua, emme johdatte-

le heitä kysymyksiin vastatessa. Käytimme kaikissa sisällönanalyysiin päätyvissä haastatteluis-

sa samaa kysymysrunkoa ja annoimme kaikille haastateltaville samat lähtötiedot. Näin saa-

mamme aineisto on myös sisällöllisesti vertailukelpoista ja tutkimus on rakenteellisesti tois-

tettavissa.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on myös tärkeä tarkastella tutkijan objektiivisuutta. 

Ideaalitilanteessa tutkimuksessa eivät välity tutkijoiden omat oletukset tai mielipiteet. (Aal-

tio & Puusa 2011, 153-154.) Koska meitä oli opinnäytetyöprosessissa kaksi, koimme tämän 

myös eduksi työn toteuttamisessa ja sen aineiston käsittelyssä. On varmasti mahdotonta tuot-

taa tutkimus, jossa eivät välity lainkaan sitä tehneiden henkilöiden arvot ja oletukset, mutta 

koska työstimme kaikkea opinnäytetyömme materiaalia tiiviissä yhteistyössä ja keskustellen, 
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koemme että henkilökohtaisten näkemysten tai tulkintojen mahdollisuus on työssämme todel-

la pieni.  

Tutkimustuloksiimme liittyen pohdimme myös tutkimustulostemme yleistettävyyttä. Haasta-

teltaviemme määrä on sekä aihevalintamme, tutkimusmetodin valintamme ja opinnäytetyön 

resurssien vuoksi suhteellisen pieni. Toisaalta opinnäytetyömme on kuitenkin vain suuntaa 

antava tutkimus, jonka tarkoitus on saada nostettua esiin haastateltavien kokemuksia ja eri 

näkökulmia aiheen käsittelyyn, eikä niinkään kartoittaa valtakunnallisia linjoja tai näkemyk-

siä. Huomasimme haastattelujoukkomme sisällä myös sen, että vaikka saimme hyvin monipuo-

lisia vastauksia, niissä esiintyi myös selkeää toistuvuutta. Haastatteluissa oli kokonaisuutena 

tarkastellen paljon selkeitä konsensuksia ja yksimielisyyttä, ja aineistomme tuntui myös pää-

osin saavuttavan saturaatiopisteensä valitsemastamme tutkimusnäkökulmasta.  

Vaikka lähestymiskieltoja ja niiden sähköistä valvontaa on Suomessa tutkittu varsin vähän ja 

käsittelemme itse aihetta vain yhdestä mahdollisesta näkökulmasta, omat tutkimustuloksem-

me myötäilevät jo esitettyä tietoa ja alustavaa selvitystyötä ja arvioita ja toivat niihin näh-

däksemme lisää syvyyttä, täsmentävää tietoa ja erilaisia perspektiivejä. Vaikka tämä ei alle-

kirjoita suoranaisesti omia johtopäätöksiämme oikeiksi, se puhuu mielestämme tutkimustulos-

temme luotettavuuden puolesta ja tutkimustulostemme hyödynnettävyydestä tulevaisuuden 

jatkotutkimuksissa. 

9.4 Tutkimustulosten hyödynnettävyys 

Opinnäytetyömme tutkimustulokset ovat mielestämme luonnollisesti eniten hyödynnettävissä 

etenkin lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan suunnittelussa, arvioinnissa ja mahdollisessa 

valmistelussa tulevaisuudessa. Tietääksemme aiheesta ei Oikeusministeriön vasta valmistunut-

ta arviomuistiota lukuun ottamatta erityisen paljoa ajantasaista tutkimustietoa suoraan Suo-

meen ja suomalaisiin lähestymiskieltoihin kytkettynä. Työmme on paitsi vahvistanut jo ole-

massa olevaa tietoa, mutta myös tuonut mielestämme lisää syvyyttä ja perspektiiviä aiheen 

käsittelyyn ja esimerkiksi uhrien tarpeisiin, asemaan ja kokemuksiin lähestymiskieltoproses-

sissa. Opinnäytetyömme on myös tuottanut konkreettisia työelämä- ja uhrilähtöisiä näkemyk-

siä lähestymiskieltojen sähköisestä valvonnasta konseptina, ja voitaisiinko siitä mahdollisesti 

hyötyä Suomessa ja jos kyllä, millä tavoin.   

Saimme haastateltaviltamme useita konkreettisia huomiokohtia, jotka he näkevät tärkeänä 

aiheen jatkokäsittelyssä tai suunnittelussa. Tämä korostaa mielestämme käytännön tasolla 

sitä, että tehokkaassa lainsäädännön ja yhteiskunnan palvelujen kehittämisessä tulisi kuulla 

ensisijaisesti palvelujen asiakkaita ja niitä ihmisiä, joita mahdolliset uudistukset saattavat 

koskettaa tulevaisuudessa. Työssämme tulee myös ilmi näkemyksiä lähestymiskieltojen rikko-

jille suunnattavasta kuntoutuksesta ja sen tärkeydestä. Työmme tuotti myös konkreettisia 

ehdotuksia vastaavan kuntoutuksen mahdollisesta sisällöstä, jos kuntoutuksen suunnittelu 
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tulisi ajankohtaiseksi esimerkiksi lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan suunnittelun yhtey-

dessä. Toisaalta työmme nosti myös esiin lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan riskejä, 

kritiikkiä ja puutteita, jotka ovat mielestämme tärkeä osa koko valvonnan arviointia ja suun-

nittelua.    

Opinnäytetyömme tuotti mielestämme myös paljon tietoa suomalaisten lähestymiskieltojen 

nykytilasta ja niiden toteutumisen ongelmakohdista. Vaikka kaikki saamamme tutkimustieto 

tähän ei varmasti ollut täysin yllätyksellistä ja useat työelämän edustajat ovat jo havainnoi-

neet samoja ilmiöitä ja ongelmakohtia lähestymiskieltojen yhteydessä pitkän aikaa, mieles-

tämme työmme onnistui konkretisoimaan niitä ja korostamaan uusien ratkaisumallien ja käy-

täntöjen kehittämisen tarpeellisuutta. Uskomme, että työmme voi auttaa eri kolmannen sek-

torin organisaatioita, kuten tilaajaamme Viola- väkivallasta vapaaksi ry:tä, konkretisoimaan 

ja tuomaan näkyväksi niitä ongelmia ja kehityskohtia, joihin he törmäävät oman työnsä ja 

asiakaskohtaamistensa yhteydessä. Aiheen näkyväksi tuominen voi paitsi herättää tarpeellista 

keskustelua lähestymiskieltoihin ja niiden tehostamisen tarpeeseen liittyen, mutta se auttaa 

myös heitä tuomaan heidän asiantuntijuuttaan ja palvelujen asiakkaidensa näkemyk-

siä suoraan yhteiskunnalliseen keskusteluun, kehitystyöhön ja muutoksentekoon.  

Uskomme, että tutkimustuloksemme ovat laajasti hyödynnettävissä viranomaistahojen lisäksi 

kolmannen sektorin uhri- ja väkivaltatyön kentillä, sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalal-

la informatiivisena materiaalina. Tutkimustuloksissamme välittyvät sähköisen valvonnan tar-

kastelun lisäksi ennen kaikkea palvelujen asiakkaiden, että heidän parissaan työskentelevien 

työntekijöiden näkemykset ja heidän kokemuksensa lähestymiskielloista, sekä häirinnän, vai-

non tai väkivallan uhrien mahdollisista elämäntilanteista ja kokemuksista, ja esimerkiksi lähi-

suhdeväkivallan eri ulottuvuuksista. Nähdäksemme tutkimustuloksemme ja työstämme nous-

seet kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset sisälsivät paljon olennaisia teemoja, joi-

den tarkastelusta on hyötyä sekä lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan kehittämisen yhtey-

dessä, että muun yhteiskunnallisten ja lähestymiskieltoihin liittyvän kehitystyön viitekehyk-

sessä.   

9.5 Kehitysehdotukset ja aiheen jatkotutkimus 

Tarkasteltaessa opinnäytetyömme tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä, mielestämme kaikkein 

keskeisimpänä teemana tulevaisuuden kehittämisehdotuksiksi nousee esiin lähestymiskiellolla 

suojattujen henkilöiden aseman parantaminen ja nykyisten lähestymiskieltojen valvonnan 

tehostaminen. Nähdäksemme nykyiset lähestymiskiellot antavat uhrille heidän tarvitsemansa 

suojan, kun tekijä kykenee ja suostuu noudattamaan annettua kieltoa. Nykyisen uh-

ria vastuuttavan valvonnan ongelmallisuudet alkavat kuitenkin silloin, kun kieltoon määrätty 

osapuoli ei joko kykene tai tietoisesti suostu noudattamaan tälle määrättyä lähestymiskieltoa. 

Uhrin tilanne muuttuu nähdäksemme sitä ongelmallisemmaksi, mitä haasteellisempi lähesty-

miskiellon tekijäosapuoli on, ja mitä enemmän ja laaja-alaisemmin rikkomuksia tulee. Uhrin 
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tulisi myös samanaikaisesti pyrkiä irtautumaan vaikeasta ihmissuhteesta ja elää omaa elä-

määnsä ilman pelkoa tai turvattomuuden tunnetta.   

Keskeisenä ongelmana kaikkein vaikeimmissa tapauksissa on mielestämme myös se, et-

tä kiellon toteutumisen ollessa riippuvainen uhrista tekijälle aukeaa myös mahdollisuus pelo-

tella tai pyrkiä tietoisesti vaikuttamaan uhriin. Jos tekijä luottaa siihen, että uhri ei uskalla 

tai kykene tekemään ilmoitusta rikkeistä tai ei saa niihin tarpeeksi näyttöä, lähestymiskielto 

voi muuntua uudeksi henkisen väkivallan välineeksi ja tavaksi alistaa tai vähätellä uhria, kiu-

sata tätä, tai käydä tätä vastaan väsytystaistelua. Nykyinen järjestelmä vaikuttaa olevan 

meidän silmiimme paikoittain hampaaton kaikkein vaikeimpia ja sinnikkäimpiä tekijöitä koh-

taan, mikä johtaa myös siihen, että ne henkilöt, jotka kenties tarvitsisivat lähestymiskiellon 

antamaa suojaa eniten, ovat myös todennäköisimmin ne, jotka voivat joutua tukalaan ase-

maan tai jäädä yksin tilanteensa kanssa.   

Näin ollen näemme ensisijaisen tärkeänä sen, että lähestymiskieltojen uhriasemassa olevien 

henkilöiden vastuuta lähestymiskieltojen valvonnassa tulisi pienentää. Tämä tulisi tehdä niin 

lähestymiskieltojen yhdenmukaisen toiminnan takaamiseksi, kuin myös uhrien aseman, turval-

lisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Opinnäytetyömme valossa lähestymiskieltojen säh-

köinen valvonta voisi olla tähän omalta osaltaan yksi mahdollinen keino helpottaa uhrin ase-

maa kaikkein vakavimpiin lähestymiskieltotilanteisiin puututtaessa, mutta ratkaisuja tilanteen 

parantamiseksi olisi hyvä etsiä myös muualta.    

Toivoisimmekin, että jatkotutkimusaiheina Suomessa nykyisin määrättäviä lähestymiskieltoja 

ja niiden toteutumista tutkittaisiin laajemmin. Etenkin valtakunnallista tutkimustietoa lähes-

tymiskielloista ja niiden toteutumisesta varsin vähän, tai saatavilla oleva tieto on jo vanhen-

tunutta. Toivoisimme lisää tutkimustietoa tuotettavan myös lähestymiskieltoprosessin eri vai-

heista ja etenemisestä, ja esimerkiksi lähestymiskieltojen alueellisista ja käräjäoikeuksien 

välisistä eroista. Toivoisimme myös laajamittaisempaa tutkimusta siitä, miten lähestymiskiel-

lolla suojatut henkilöt ovat mieltä nykyisistä lähestymiskielloista, ja miten he toivoisivat ny-

kyisiä lähestymiskieltoja ja niihin liittyviä käytänteitä kehitettävän uhrilähtöisestä näkökul-

masta. Mielestämme olisi tärkeää tutkia myös esimerkiksi sitä, miten yhteiset lapset ja erilai-

set perhetilanteet otetaan huomioon lähestymiskiellon aikana, ja mitkä tekijät ovat vaikutta-

neet uhrin turvallisuudentunteen ja toimintakyvyn parantumiseen lähestymiskiellon aikana.   

Kieltojen toiminnan kannalta mielestämme olennaista olisi myös se, että sähköisen valvonnan 

vaihtoehdon lisäksi muita lähestymiskiellon rikkomuksesta määrättä-

viä seuraamuksia tarkasteltaisiin. Myös lähestymiskiellon tekijäosapuolelle tulisi mielestämme 

iskostua mahdollisimman selkeä kuva siitä, että lähestymiskielto ei ole vain pelkkä kehotus tai 

ohjeistus pysyä kaukana toisesta henkilöstä. Rangaistusten koventaminen ei ole tietenkään 

yksiselitteinen ratkaisu vähentää kieltojen rikkomuksia, mutta se voisi mielestämme nostaa 
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joidenkin tekijöiden kynnystä lähteä rikkomaan kieltoa, jotka voivat punnita uhrin häirinnästä 

saatavan “hyödyn” olevan esimerkiksi kertaluontoisen sakkorangaistuksen arvois-

ta. Olennaisena jatkotutkimuskysymyksenä olisi myös mielestämme tarkastella lähestymiskiel-

toihin määrättyjä ja niiden rikkojia omana tekijäryhmänään. Tätä voisi olla muun muassa 

rikkojien taustojen tarkastelu, yksittäisten tekijöiden rikkomusten määrän ja laadun tarkaste-

lu, uusintarikollisuus, sekä erityisesti mahdollisen häiriökäyttäytymisen tai väkivallan eskaloi-

tuminen lähestymiskiellon määräämisen aikaan, kiellon aikana tai kiellon päätyttyä.    

Kuten jo opinnäytetyömme johtopäätöksissä tulee ilmi, sähköinen valvonta ei kuitenkaan 

tulisi ratkaisemaan kaikkia lähestymiskieltojen haasteita, joita opinnäytetyömme aikana koh-

tasimme yllättävän paljon. Lähestymiskieltojen sähköisen valvonnan harkinnan lisäksi mieles-

tämme olennaista olisi myös panostaa esimerkiksi rikosten uhreille ja lähestymiskielloilla suo-

jatuille henkilöille tarjolla oleviin tukipalveluihin ja muihin yksilön turvaamisen keinojen ke-

hittämiseen. Vaikka uhria on tärkeää auttaa hänen elinympäristönsä ja kotinsa turvaamisessa, 

vaikeissa tapauksissa hän saattaa myös samanaikaisesti tarvita tukea esimerkiksi yhteisiin 

lapsiin liittyvissä asioissa, arjen ongelmatilanteiden ratkaisussa, arjessa jaksamisessa ja väki-

vallan kokemuksista parantumisessa. Vaikeissa tilanteissa uhreille olisi siis hyvä olla tarjolla 

tilanteen mukaan moniammatillista ohjeistusta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tämä 

vaatii myös esimerkiksi eri viranomaisten, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä kol-

mannen sektorin toimijoiden yhtenäistä koulutusta, toiminnan kehittämistä ja tukiverkostojen 

luomista.    

Kehitysehdotuksena jäimme pohtimaan myös lähestymiskieltojen rikkojiin toimivaa kuntou-

tusta ja tekijöiden palveluihin ohjaamista. Mielestämme ensisijaisessa asemas-

sa lähestymiskieltojen rikkojien kohdalla ovat luonnollisesti heidän ohjaamisensa ja sitouttami-

sensa eri yhteiskunnan palveluihin, kuten päihde-, sosiaali-, mielenterveys- ja väkivaltatyön 

osa-alueille. Niissä tapauksissa, kun tekijä ei kuitenkaan näe erhettä omassa käytöksessään tai 

hän ei ole tarpeeksi motivoitunut tai halukas muutokseen työskennelläkseen itsensä kanssa, 

tulisi yhteiskunnalla olla mielestämme erilaisia intervention mahdollisuuksia jo ennen kuin 

tekijät syyllistyvät vankeusrangaistuksiin johtaviin rikoksiin. Vakavaan väkivaltaan ja eritoten 

perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan on mielestämme tärkeää puuttua ennen kaikkea ennaltaeh-

käisevästi, jotta väkivallan kierre ja tilanteiden eskaloituminen saadaan katkaistua ajois-

sa. Lähestymiskieltoihin liitettävä velvoittava kuntoutus voisi toi-

mia yhtenä keinona tavoittaa tekijöitä ja myös mahdollisesti väylänä vaikuttaa heidän käytök-

seensä.   

Tekijöiden käytökseen puuttumisessa olennaisessa roolissa on mielestämme moniammatillisen 

yhteistyön ja eri tahojen keskinäisen palveluohjaamisen kehittäminen, ja etenkin moniongel-

maisten asiakkaiden hoitoon tai kuntoutukseen ohjaamisen tehostaminen.  Nähdäksemme 

Suomessa on paljon osaamista kuntoutus- ja väkivaltatyössä, joten mielestämme olisi tarpeen 
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myös tutkia ja kartoittaa sitä, mitä resursseja eri viranomaisilla kuten esimerkiksi Rikosseu-

raamuslaitoksella, ja eri kolmannen sektorin toimijoilla ja esimerkiksi kuntien päihde- ja mie-

lenterveyspalveluilla on käytössään, sekä kehittää palveluohjaamista, kuntoutuspolkuja ja 

palvelujen yhteensovittamista eri tahojen välillä. Lisätutkimusta tarvittaisiin mielestämme 

myös lähestymiskieltojen rikkojille soveltuvista ja vainoajille suunnattavista kuntoutusmuo-

doista ja -kokonaisuuksista. Mielestämme myös Rikosseuraamuslaitoksen sisäisesti olisi hyvä 

tutkia ja arvioida sitä, millaista lähestymiskieltojen rikkojien häiriökäytökseen tai vainoami-

seen suunnattua työskentelyä on tarjolla vankeusrangaistusten aikana, ja kuinka esimerkiksi 

lähisuhteisiin keskittyvää väkivaltatyöskentelyä voitaisiin tehostaa vankiloissa.    

Pohdittaessa sähköisen valvonnan käyttöönottoa lähestymiskieltojen yhteyteen Suomessa, 

herää myös olennaisesti kysymys valvonnan kehittämisen ja ylläpidon kustannuksista. Sähköi-

sen valvonnan tuominen lähestymiskieltojen yhteyteen olisi varmasti taloudellisesti tuntuva 

satsaus, sillä se tulisi vaatimaan sekä lakimuutoksien valmistelua, että lisää valvontalaitteis-

toa ja järjestelmää valvovan elimen kehittämistä ja uusien toimintamallien luomista. Yksi 

keskeinen jatkotutkimusaihe olisi myös se, mitä parannettavaa Suomessa jo Rikosseuraamus-

laitoksen käyttämässä sähköisessä valvonnassa ja valvontateknologiassa olisi, ja millä muutok-

silla sitä voitaisiin soveltaa myös lähestymiskieltojen valvontaan. Mielestämme on kuitenkin 

hyvä huomata, että kansainvälisellä tasolla tarkasteluna Suomi on jäämässä, ja on jo osittain 

jäänyt tässä kehityksestä jälkeen. Myös Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa ollaan jo ryhdytty 

konkreettisiin toimiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi, johon kuuluu olennaisesti 

myös lähestymiskieltojen valvonnan tehostaminen.  

Kuten totesimme johtopäätöksissämme, tilastotiedot nykyisten lähestymiskieltojen toiminnas-

ta ja rikkeiden määrästä eivät välttämättä anna todellista kuvaa nykytilanteesta suomalaisissa 

kodeissa, sillä erinäisistä syistä apua ei välttämättä tahdota tai pystytä hakemaan, tai kielto-

jen rikkomuksia ei raportoida. Tämä tulee mielestämme muistaa myös pohdittaessa sähköisen 

valvonnan käyttöönoton kustannuksia ja kannattavuutta. Puhuttaessa niinkin vakavista yhteis-

kunnallisista ilmiöistä, kuin väkivalta ja vainoaminen, eivät tilastot valitettavasti aina anna 

mittavaa kiitosta vastineena esimerkiksi väkivallan ja vainon vastaiselle työlle ja yhteiskun-

nallisille uudistuksille. Koemme siis myös laadullisen tutkimuksen erityisen tärkeäksi aiheen 

jatkotutkimuksessa. Jäimme kuitenkin pohtimaan myös paljon sitä, kuinka vähän tai paljon 

uudistuksilla, kuten sähköisen valvonnan käyttöönotolla lähestymiskieltojen yhteyteen, tulisi 

saada tilastollista tai taloudellista tulosta, kun kyseisillä uudistuksilla voitaisiin mahdollisesti 

helpottaa merkittävästi useiden ihmisten elämäntilanteita tai jopa äärimmillään estää vakavia 

väkivaltarikoksia tai henkirikoksia.   

Lähestymiskieltojen sähköisestä valvonnasta on keskusteltu Suomessa niin median kuin Oi-

keusministeriönkin osalta yli kymmenen vuoden ajan, ja Oikeusministeriö on hiljattain julkais-

sut lähestymiskieltojen valvonnan tehostamisesta myös arviomuiston. Ministeriötasolla on 
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myös tuotu ilmi tarvetta etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan ja vakavien väkivaltarikoksien 

ennaltaehkäisyyn ja näihin puuttumiseen, sekä lähisuhdeväkivallan uhrien aseman parantami-

seen. Mielestämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suurilla että pienillä muutoksilla 

ja teoilla sekä jatkotutkimuksella on varmasti oma paikkansa ja merkityksensä. Oman opin-

näytetyöprosessimme ja saamiemme tutkimustulosten valossa kokisimme myös itse ajan ole-

van kypsä sähköisen valvonnan kehittämiselle ja sen käyttömahdollisuuksien laajentamisen 

harkinnalle, sekä uusien yhteiskunnallisten toimintamallien kartoittamiselle ja toteuttamisel-

le. 
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Liite 1: Haastattelurunko 

 

 

1. Millä tavoin olet ollut tekemisissä lähestymiskieltojen kanssa?  

2. Miten vaikuttavina pidät nykyisiä lähestymiskieltoja? 

3. Millaisena näet lähestymiskieltojen valvonnan? 

4. Voisiko sähköisestä valvonnasta olla mielestäsi hyötyä lähestymiskieltojen valvonnas-

sa? 

5. Voisiko sähköisestä valvonnasta olla mielestäsi hyötyä lähestymiskieltojen vaikutta-

vuuden kannalta? 

6. Mitä lähestymiskieltojen ongelmia sähköinen valvonta ei mielestäsi ratkaise? 

7. Jos lähestymiskieltojen sähköinen valvonta käyttöönotettaisiin Suomessa, tulisiko val-

vontaan mielestäsi sisällyttää kuntoutusta? 

8. Mitä sähköisen valvonnan mahdollisessa suunnittelussa tai käyttöönotossa tulisi mie-

lestäsi ottaa huomioon? 

9. Minkälaisia vaikutuksia sähköisen valvonnan lisäämisellä lähestymiskieltoihin voisi ol-

la? 
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Liite 2: Tutkimuslupa 
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Liite 3: Tutkimustiedote 
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Liite 4: Suostumuslomake 


