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1  JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee lähisuhdeväkivallan ennalta estämistä poliisin näkökulmasta 

sekä lähisuhdeväkivaltaan liittyviä keskeisiä asioita. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää 

miten poliisi voi ennalta estää lähisuhdeväkivaltaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. 

Tarkoitus on selvittää millaisia metodeja ja työkaluja poliisilla on käytössä lähisuhdeväki-

vallan ennalta estämiseksi ja uusiutumisriskin pienentämiseksi. Ketkä ovat poliisin yhteis-

työkumppaneita? Kuinka moniviranomaisyhteistyö sujuu? Mitä hyvää ja mitä kehitettävää 

ilmenee?  

 

Tutkimuksen lisäksi opinnäytetyössä käsitellään lähisuhdeväkivallan monimuotoisia vaiku-

tuksia yksilöön ja yhteiskuntaan aiemman tutkimustiedon sekä kirjallisuuden avulla. Tämän 

myötä lukijalle konkretisoituu mm. kuinka tärkeää lähisuhdeväkivallan ennalta estäminen 

on.  Hyvällä lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävällä työllä voidaan pienentää lähisuhdeväki-

vallasta aiheutuvia seurauksia ja kustannuksia. 

 

Opinnäytetyöhön on käytetty pääosin ajantasaisia ja luotettavia lähteitä. Käyttämäni lähde-

kirjallisuus koostuu lähisuhdeväkivaltaa käsittelevästä lainsäädännöstä, vuoden 2018 julki-

sista viranomaistilastoista sekä alle kymmenen vuotta vanhoista tutkimuksista ja kirjallisuu-

desta. Muutama käyttämäni lähde on 2000-luvun taitteesta. Näiden vanhempien lähteiden 

asiasisältö on vielä hyvinkin käyttökelpoista ja reaaliaikaan rinnastettavaa.  

 

Laadullista tutkimusta varten keräsin tietoa haastatteluin sekä puolistrukturoitua kyselylo-

maketta käyttäen. Tutkimukseen osallistui vapaaehtoisesti seitsemän poliisia, kaksi sosiaa-

lityöntekijää ja yksi väkivaltatyön koordinaattori. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli 

työkokemusta lähisuhdeväkivallan osapuolten kanssa työskentelystä sekä kokemusta moni-

viranomaisyhteistyöstä. 

 

Lähisuhdeväkivallan ennalta estäminen valikoitui opinnäytetyön aiheeksi sen ajankohtai-

suuden ja merkityksellisyyden vuoksi. Lähisuhdeväkivalta on poliisin päivittäisessä työssä 

näkyvä rikollisuuden muoto. Lähisuhdeväkivallan ennalta estäminen on  myös yksi poliisin 

ennalta estävän työn strategian kärkiteemoista vuosina 2019-2023.  

 

Toivon, että tämän opinnäytetyön myötä lähisuhdeväkivalta teema herättää keskustelua ja 

motivoi poliisia sekä muita viranomaisia puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan ennalta estävässä 
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mielessä. Tästä opinnäytetyöstä voi olla myös informatiivista hyötyä eri alojen opiskelijoille, 

moniviranomaisyhteistyötä tekeville sekä muille tästä aiheesta kiinnostuneille. 

 
Haluan vielä  kiittää ohjaajia ja kaikkia tämän opinnäytetyön tutkimukseen osallistuneita. 

Sain teiltä ainutlaatuista tietoa tutkimustani varten. Kiitos. 

 

1.1 Keskeiset asiasanat 

Sisällön selkeyttämiseksi taustoitan alkuun tämän opinnäytetyön keskeisiä asiasanoja. Lähi-

suhdeväkivalta tarkoittaa tässä opinnäytetyössä THL:n määritelmän mukaan väkivaltaa, 

jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. 

(THL, 2019.) 

 

Opinnäytetyön aiheen rajauksen vuoksi, tässä opinnäytetyössä ei käsitellä lähisuhdeväkival-

taa  rikosasioiden sovittelun eikä rikosprosessin näkökulmasta. Lähisuhdeväkivallan koki-

jasta eli asianomistajasta, käytän nimeä uhri ja epäillystä tekijästä käytän nimeä tekijä. Ni-

mitystä poliisi käytän kun tarkoitan yksittäistä tai tutkimukseen osallistuneita poliiseja. Po-

liisia ei eritellä tässä opinnäytetyössä virka-aseman eikä sukupuolen perusteella. Sidosryh-

millä ja tukipalveluilla tarkoitan tässä opinnäytetyössä  sosiaali- ja terveydenhuollonviran-

omaisia sekä järjestöjä, jotka tarjoavat erilaisia tukitoimia eli auttamis- ja tukimuotoja lähi-

suhdeväkivallan uhreille, tekijöille, heidän läheisille ja heidän kanssa työskenteleville, myös 

poliisille.  

 

Lähisuhdeväkivallan ennalta estämisellä tarkoitan lähisuhdeväkivallan kokonaisvaltaista en-

naltaehkäisemistä ja uusiutumisriskin pienentämistä. Saamiani tutkimustuloksia ei voida 

yleistää koko poliisiorganisaation tai moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyön kattavalle 

tasolle. Opinnäytetyön tutkimuksen yksi tarkoitus on luoda lisää ymmärrystä tutkittavasta 

aiheesta ja tuoda esille mahdollisia kehittämisehdotuksia. 

  

1.2 Lähisuhdeväkivalta ja sen ennalta estäminen nyky-yhteiskunnassa 

Lähisuhdeväkivalta on merkittävä kansanterveysongelma, joka koskettaa kaikkia yh-

teiskuntaluokasta, kulttuurista, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ehkäisevä väkivalta-

työ ja varhainen puuttuminen säästävät yhteiskunnan varoja sekä vähentävät inhimillistä 

kärsimystä. Sosiaalihuoltolain mukaan lähisuhdeväkivaltatapauksiin liittyen tulee 
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järjestää sosiaalipalveluja. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen on siten sekä oikeus että 

velvollisuus. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kuuluu maakunnan, kunnan ja muiden hal-

linnonalojen tehtäviin. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tulee sisältyä kuntien ja maa-

kuntien hyvinvointistrategioihin ja turvallisuussuunnitelmiin. Lähisuhdeväkivaltaa eh-

käisevien toimien vaikuttavuutta on seurattava hyvinvointikertomuksissa. (THL, 2019.) 

Kun joku perheessä käyttää väkivaltaa, kaikki sen jäsenet tarvitsevat apua. Tarvittavat 

tukitoimet ovat moninaisia ja vaihtelevat erilaisten terveydenhuollon ja sosiaalipalvelu-

jen välillä. Onnistuakseen lähisuhdeväkivallan vastainen työ edellyttää maakunnallista 

väkivaltatyön koordinaattoria sekä laajaa yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa. 

(THL, 2019.) 

Väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta on tutkimusten mukaan raportoitu jo 1500-luvulta läh-

tien. Lähisuhdeväkivalta on siten ollut yhteiskunnassamme pitkään tunnettu, mutta vaiettu 

aihe. Vuonna 2016 EU:n tutkimuksen mukaan Suomi oli naisille EU:n toiseksi turvattomin 

maa. Joka viides parisuhteessa oleva suomalainen nainen koki lähisuhdeväkivaltaa. Toi-

saalta, vuonna 2019 YK:n raportin mukaan Suomi oli toista vuotta peräkkäin maailman on-

nellisin maa. Vaietaanko lähisuhdeväkivallasta edelleen? 

Tutkimuksia ja kirjallisuutta tarkasteltaessa selviää, että lähisuhdeväkivallan ennalta estämi-

seen liittyvä työ on ollut Suomessa jälkijunassa verrattuna muihin Euroopan maihin. Esi-

merkiksi kotikuritus kiellettiin Suomessa vasta vuonna 1970, kun Ruotsissa kotikuritus kiel-

lettiin vuonna 1864. Raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin Suomessa 1994 ja Ruotsissa 1962.  

(Koski, 1999, 17.)  

Lähisuhdeväkivaltaa ja sen seurauksia on alettu laajemmin tutkimaan Suomessa 1990-lu-

vulla. Laki lähestymiskiellosta on ollut voimassa vuodesta 1999 ja laki perheensisäisestä 

lähestymiskiellosta tuli voimaan vuonna 2005. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumista tehostet-

tiin Suomessa vuonna 2011, kun rikoslain muutos parisuhteessa tapahtuneessa lievästä pa-

hoinpitelystä muutettiin virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Istanbulin sopimuksen eh-

tojen myötä lähisuhdeväkivallan uhreja, tekijöitä, sekä heidän läheisiä on alettu ohjaamaan 

viranomaisten toimesta tehokkaammin vasta viime vuosien aikana. Myös tukipalveluiden 

laatuun ja niiden saavutettavuuteen on tullut positiivista kehitystä Istanbulin sopimuksen 

asettamien ehtojen myötä.  

Tilastokeskuksen kesäkuussa 2019 julkaiseman rikos- ja pakkokeinotilaston mukaan Suo-

messa oli vuonna 2018 lähisuhdeväkivaltarikoksia 3,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
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Uhreja oli yhteensä 9900. Aikuisista uhreista 76,5 prosenttia oli naisia. Alaikäisiä uhreja oli 

24,4 prosenttia. Uhreista jopa 20 prosenttia koki lähisuhdeväkivaltaa useammin kuin kerran 

vuoden 2018 aikana. (Tilastokeskus, 2019.)  Viranomaistilastojen mukaan lähisuhdeväki-

vallan seurauksena kuolee vuosittain noin 5 miestä ja 20 naista (Siukola 2014,13). 

Poliisilla on myös tärkeä rooli ja vastuu lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävässä työssä. Polii-

sin uuden ennalta estävän työn strategian tavoitteena on vahvistaa ihmisten turvallisuuden 

tunnetta sekä vähentää rikosten ja häiriöiden taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.  Lä-

hisuhdeväkivallan ennalta estäminen kuuluu poliisin perustehtäviin ja on yksi poliisin en-

nalta estävän työn kärkiteemoista vuosina 2019-2023 (Poliisin ennalta estävän työn strategia 

2019-2023, Sisäministeriö, 2019). Poliisi ei voi yksin ennalta estää lähisuhdeväkivaltaa tai 

sen uusiutumista, vaan ennalta estävään työhön tarvitaan hyvää moniviranomaisyhteistyötä.  

Taulukossa 1 on esimerkkinä THL:n laatima tilasto joka kuvaa hyvin moniviranomaisyh-

teistyön merkityksellisyyttä lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Taulukosta ilmenee,  mihin eri 

viranomaisten tai sidosryhmien puoleen Nollalinjan kriisityöntekijä on ohjannut asiakasta 

lähisuhdeväkivaltatapauksessa. Eniten lähisuhdeväkivaltatapauksissa asiakasta ohjattiin ter-

veydenhuollon palveluihin. Muita tahoja olivat poliisi, järjestöt, sosiaalihuolto ja turvakodit. 

Nollalinja on ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä toimiva, matalan kynnyksen 

valtakunnallinen palvelu lähisuhdeväkivallan uhreille ja läheisille sekä lähisuhdeväkivalta-

työtä tekeville ammattilaisille, myös poliisille. (THL, 40/2018.) 

 

 

 

 

  

 

 

Taulukko 1. Asiakkaan ohjaaminen lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Lähde: THL, tilastoraportti 

2018. 
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1.3 Lähisuhdeväkivallan ennalta estäminen poliisin näkökulmasta 

Poliisi kohtaa työssään monenlaisia yhteiskunnallisia haasteita ja ongelmia, joihin poliisilla 

on tilannekohtaisesti lain tai Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaan puuttumisvelvollisuus. 

Poliisin yksi tehtävä muiden joukossa on ennalta estävä toiminta, jota tehdään tarvittaessa 

moniviranomaisyhteistyönä.  

 

Poliisihallituksen ohjeen mukaan poliisin tulee rikosprosessin alkuvaiheessa ohjata lähisuh-

deväkivallan osapuolia hienotunteisesti tukipalveluiden saamiseksi (POL-2018-41886: Ri-

koksen uhrin ohjaaminen ja rikosasioiden sovittelu). Ohjaaminen tapahtuu tilanne huomioi-

den ja tilanteeseen sopien kentällä tai viimeistään heti esitutkinnan alkuvaiheessa.  

 
 

1.4 Miten poliisi voi pienentää lähisuhdeväkivallan uusiutumisriskiä? 

Tavoitteena on, että lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävä työ olisi valtakunnallisesti tasalaa-

tuista. Ennalta estävä työ kuuluu jokaiselle poliisille. Poliisilla voi olla toimipaikkakohtai-

sesti metodeja ja työkaluja lähisuhdeväkivallan ennalta estämiseen. Myös THL on laatinut 

poliisille ohjeen lähisuhdeväkivallan tekijän ohjaamiseksi. 

 

THL on julkaissut vuonna 2013 ohjeen (Hyvärinen, Hautamäki, 2013): ”Katkaise väkivalta, 

Lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksesta epäillyn ohjaaminen esitutkinnasta väkivaltaa kat-

kaisevaan palveluun”. Ohje on luettavissa http://www.julkari.fi/handle/10024/110163. Ky-

seinen ohje lisää poliisin valmiuksia ohjata lähisuhdeväkivallan tekijää, mutta sitä voi sovel-

taa myös uhrin ja osapuolten läheisten ohjaamiseen. Ohjeesta löytyy myös toimintamalli 

sujuvan moniviranomaisyhteistyön saavuttamiksi. THL ohjeistaa poliisia ja moniviranomai-

syhteistyötä tekevää tahoa seuraavalla tavalla: 

 

Poliisin tietoon tuleva parisuhdeväkivalta on usein toistuvaa. Tutkimusten mu-

kaan uhrit eivät ilmoita väkivaltaa herkästi poliisille ja apua haetaan vasta sil-

loin, kun väkivalta on muuttunut vakavammaksi ja sitä on jatkunut pidempään. 

Poliisin ja väkivallan katkaisua toteuttavien tahojen yhteistyön tavoitteena on 

estää uusintarikollisuutta ja tarjota psykososiaalista tukea.   

 

Toiminnan aloittaminen edellyttää paikkakuntakohtaisten kirjallisten toimin-

taperiaatteiden sopimista, jotta työntekijät tietävät toimivansa sovitun mukaan 
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ja jotta käytäntö säilyy henkilöstövaihdoksista riippumatta. Poliisin päällystön 

ja väkivallan katkaisupalvelua tuottavan tahon esimiehen on seurattava peri-

aatteisiin sitoutumista ja yhteistyömallin noudattamista säännönmukaisesti. 

Yhteistoimintaa ja sen tarkoituksenmukaisuutta sekä tuloksellisuutta tulee ar-

vioida sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tulosten perusteella toimintaa on kehitet-

tävä niin, että se palvelee yhteistyömallin tavoitteita.  

 

Yhteistyömallin keskeiset toimintaperiaatteet ovat: 

•Väkivallan tekijän vastuuttaminen käyttämästään väkivallasta  

•Väkivallan käytön katkaiseminen ja sen uusiutumisen ennalta estäminen  

•Väkivaltaa käyttäneiden henkilöiden sitouttaminen väkivaltaa katkaisevaan 

palveluun  

•Syytteen nostaminen väkivaltaa katkaisevan palveluun osallistumisesta huo-

limatta 

 •Perheväkivallan sovittelun rajaaminen 

 •Viestin antaminen siitä, että parisuhteessa tapahtuva väkivalta on rikos ja siitä 

seuraa rangaistus  (Hyvärinen, Hautamäki 2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Lähisuhdeväkivallan tekijän ohjaaminen tukipalveluihin. Poliisin toi-

mintamalli pähkinänkuoressa. Lähde: Hyvärinen, Hautamäki 2013. 
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Kuvassa 1 havainnoidaan vaiheittain lähisuhdeväkivallan tekijän tukipalveluihin ohjaami-

seen liittyvä poliisille suunniteltu toimintamalli. Toimintamallin tarkoitus on helpottaa po-

liisin työtä, ja madaltaa poliisin kynnystä lähisuhdeväkivallan osapuolten ohjaamisen toteut-

tamiseksi. Tätä toimintamallia voi mielestäni soveltaa myös uhrin ja osapuolten läheisten 

ohjaamiseen.  

 

 

2 TUTKIMUSONGELMA 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita sekä tutkimusongelmasta joh-

dettuja tutkimuskysymyksiä. Pohdin myös tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä näkökul-

mia.  

 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kvalitatiivisin eli laadullisin tutkimusottein, mitä 

metodeja ja työkaluja poliisilla on ennalta estää lähisuhdeväkivaltaa ja sen uusiutumista. Ta-

voitteena on myös selvittää kuinka moniviranomaisyhteistyö näiltä osin sujuu. Tutkimus ra-

jautuu Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelle, jossa suoritin poliisi (AMK)- tutkintoon liitty-

vän työharjoittelun. Tarkemmin tutkimusaluetta rajatessa tutkimuskohteena on kaksi pie-

nempää kehyskuntaa, jotka sijoittuvat Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelle. Tutkimuksessa 

on vertailtu Helsingin ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen lähisuhdeväkivaltaa ennalta estäviä 

työmenetelmiä. Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelta ei ollut saatavilla aiempaa tutkimus-

tietoa tähän aiheeseen liittyen.  

 

Tutkimustyön lisäksi tämän opinnäytetyön tarkoitus on lisätä ymmärrystä lähisuhdeväkival-

lan vakavuudesta, monimuotoisuudesta, ongelmallisuudesta sekä tuoda esille lähisuhdevä-

kivallan yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.  
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Opinnäytetyön tutkimusosio on ryhmitelty kolmeen osaan: 

 

1) Ennalta estävän toiminnan työmalleja tutkivaan osaan, johon on haasta-

teltu kahta poliisia ennalta estävän työn ryhmästä Helsingin ja Sisä-Suo-

men poliisilaitokselta.  

2) Rikostorjunnan toimintamalleja tutkivaan osaan, johon on haastateltu 

viittä poliisia Sisä-Suomen poliisilaitokselta.  

3) Viranomais- ja sidosryhmien toimintaa tutkivaan osaan, johon on haasta-

teltu kahta Pirkanmaan alueella työskentelevää sosiaalityöntekijää ja yhtä 

väkivaltatyötä tekevää koordinaattoria. 

 

2.2 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymys on: ”Miten poliisi voi ennalta estää lähisuhdeväkivaltaa ja pienentää sen 

uusiutumisriskiä Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella?”.  

 

Tarkentavat kysymykset: 

 

1) Millaisia metodeja ja työkaluja poliisilla on lähisuhdeväkivallan kierteen 

katkaisemiseksi ja uusiutumisriskin pienentämiseksi käytössä Sisä-Suo-

men poliisilaitoksen kahden kehyskunnan alueella? 

2) Poliisi ja muut viranomaiset. Kenen kanssa poliisi tekee yhteistyötä lähi-

suhdeväkivaltaa ennalta estävässä työssä? 

3)  Mitä hyvää ja mitä kehitettävää ilmenee moniviranomaisyhteistyötä aja-

tellen? 

  

2.3 Tutkimuksen rajaaminen 

Lähisuhdeväkivalta on laaja-alainen, yksilön perus- ja ihmisoikeuksia loukkaava yhteiskun-

nallinen ongelma. Tutkimuksen aihetta on ollut tarpeellista rajata, koska kyseessä on opin-

näytetyön laajuinen kokonaisuus. Työn aihe rajautuu lähtökohtaisesti lähisuhdeväkivallan 

ennalta estämiseen poliisin ennalta estävän työn ja moniviranomaisyhteistyön näkökul-

masta.  

 



10 
 
Koen tarpeelliseksi tuoda vielä tässä kohtaa esille, että en käsittele tässä opinnäytetyössä 

lähisuhdeväkivaltaan liittyvää rikosasioiden sovittelua, rikosprosessia tai lainsäädäntöä 

vaikka se olisi erittäin tärkeää. Sen sijaan käyn hyvin lyhyesti läpi lähisuhdeväkivaltaan liit-

tyviä yleisimpiä rikosnimikkeitä.   

 

Lähisuhdeväkivalta koskettaa lapsia, nuoria, vammaisia, vanhuksia ja maahanmuuttajia sekä 

eri kulttuureja ja uskontokuntia, niin uhreissa kuin tekijöissä. Nämä em. aiheet jäävät tästä 

työstä pois. Lähisuhdeväkivallan uhreille, tekijöille ja läheisille tarjolla olevia tukipalveluita 

sekä lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmia ja aggression hallintaan liittyviä palveluita olisi 

suotavaa tuoda esille, mutta en käsittele niitäkään tässä opinnäytetyössä. Nämä kaikki em. 

aiheet ovat tärkeitä ja huomion arvoisia. Niistä löytyy hyvin ajankohtaista kirjallisuutta, tut-

kimuksia sekä opinnäytetöitä. 

 

2.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Olen arvioinut opinnäytetyön luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä  jo opinnäytetyön suun-

nitteluvaiheessa. Tieteellisen opinnäytetyön pitää tuottaa totuudenmukaista tietoa. On erit-

täin tärkeää, että tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa huomioidaan myös, että tutkitaan 

oikeita asioita ja tutkimustulokset tulkitaan oikein. Saadun tutkimusaineiston pohjalta myös 

muiden pitäisi päästä tutkijan kanssa samaan lopputulokseen. Laadullisessa tutkimuksesta 

saatuja tutkimustuloksia ei yleistetä, vaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtä-

mään ilmiötä. Tutkimuksen luotettavuutta tulee tarkastella opinnäytetyön eri vaiheissa. (Ka-

nanen 2015, 353-358.)    

 

Selvitin otosryhmää kartoittaessa, että tutkittavilla henkilöillä on kokemusta tutkittavasta ai-

heesta eli lähisuhdeväkivaltatyöstä. Tästä näkökulmasta huomioiden tutkimustuloksia voi-

daan pitää luotettavina.   

 

Luotettavuuden lisäksi on syytä pohtia myös tutkimuksen eettisyyttä. Ennen tutkimuksen 

aloittamista kävin tutkimuslupaan liittyviä asioita läpi opinnäytetyön ohjaajan kanssa.  Tut-

kimukseen osallistuneet osallistuivat vapaaehtoisesti ja anonyymisti tämän julkisen opin-

näytetyön tutkimukseen. He suostuivat, että heidän antamia vastauksia saa käyttää ja jul-

kaista tässä opinnäytetyössä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt saivat etukäteen tietää tut-

kimuksen taustatiedot, tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Tutkimustulokset olen pyrkinyt 
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tuomaan esille niitä muuttamatta tai vääristämättä. Lähdekirjallisuuden osalta olen ilmoitta-

nut opinnäytetyössä käyttämäni lähteet.  

 

 

3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Opinnäytetyön tietoperusta ja lähtökohdat muodostuvat lähisuhdeväkivalta käsitteen määrit-

tämisestä, poliisilaista, lähisuhdeväkivaltaan liittyvästä lainsäädännöstä ja Istanbulin sopi-

muksesta sekä Poliisihallituksen ohjeesta: Rikoksen uhrin ohjaaminen ja rikosasioiden so-

vittelu. Muuta teoriatietoa olen etsinyt aiheeseen liittyvistä tutkimuksista, viranomaistilas-

toista ja kirjallisuudesta. Mainitsen aiheeseen liittyen Poliisiammattikorkeakoulun järjestä-

mästä opetuksesta sekä ajankohtaisesta Poliisiammattikorkeakoulun tutkimushankkeesta. 

 

Tietoa, tutkimuksia sekä opinnäytetöitä aiheeseen liittyen olen etsinyt kirjastoista, Internetin 

luotettavista tietolähteistä ja mm. Theseus- ja Finna-palveluiden kautta. Lähisuhdeväkival-

lasta löytyy useita satoja opinnäytetöitä. Poliisiammattikorkeakoulussa on tehty kymmeniä 

lähisuhdeväkivaltaa käsitteleviä opinnäytetöitä. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

opinnäytetöiden aiheina on ollut mm. ”Istanbulin sopimus”, ”Ankkuri-toiminta” sekä ”Asi-

anomistajan suojelu- ja tukitoimet rikosprosessissa”.  

 

Aiheesta löytyy satoja sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen oppilaitoksissa tehtyjä opinnäyte-

töitä. Aiheita näissä opinnäytetöissä ovat mm. lapsiin, vanhuksiin, vammaisiin ja maahan-

muuttajanaisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta sekä lähisuhdeväkivallan uhrien kokemukset. 

 

3.1 Lähisuhdeväkivallan syyt, ilmenemismuodot ja vaikutukset 

Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa THL:n määritelmän mukaan väkivaltaa, jonka tekijänä on ny-

kyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. Lähisuhdeväkivalta 

on usein rikoksen tunnusmerkistön täyttävä teko sekä vakava ihmisoikeusongelma. Lähisuh-

deväkivalta tapahtuu tyypillisesti yksityisillä paikoilla kuten kodeissa. Lähisuhdeväkivallan 

uhri on usein erityisen suojan tarpeessa, sillä hän on läheisestä ihmissuhteesta johtuen haa-

voittuvassa ja tekijästä jollakin tavoin riippuvaisessa asemassa. (THL, 2019.)  

Kirjallisuuden mukaan (mm. Hautamäki 2013, Laapio 2005) lähisuhdeväkivallan syynä voi 

olla esimerkiksi tekijän lapsuudenkodissa opittu käyttäytymismalli, päihteet tai sairaus. 
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Myös omakohtaiset traumat voivat purkautua aggressiona kumppania tai perheenjäsentä 

kohtaan hallitsemattomassa, epävarmassa tai stressaavassa tilanteessa. Lähisuhdeväkivalta 

voi koskettaa ketä tahansa, ikään, sukupuoleen, koulutukseen tai sosiaaliseen asemaan kat-

somatta. 

Lähisuhdeväkivalta ilmenee ihmissuhteissa eri tavoin riippuen osallisten elämäntilanteesta, 

iästä ja ajattelutavoista (THL, 2019). Lähisuhdeväkivalta voi ilmetä fyysisenä, henkisenä, 

seksuaalisena, taloudellisena tai kulttuurisena väkivaltana, laiminlyöntinä tai kaltoinkohte-

luna ja voi johtaa pahimmillaan kuolemaan. Lähisuhdeväkivallan yleisimpiä ilmenemismuo-

toja on esitetty pelkistetysti taulukossa 2. (THL, 2014) 

FYYSINEN VÄKIVALTA Esimerkiksi: Töniminen, lyöminen, potkiminen, tu-
kistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repimi-
nen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö, fyysi-
sellä väkivallalla uhkailu, kemiallinen väkivalta 

HENKINEN VÄKIVALTA Esimerkiksi: sanoin, elein, ilmein, teoin tapahtuva 
alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, syyt-
tely, pelottelu, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäy-
misen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, 
eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten 
vahingoittaminen tai jollain näistä tai esimerkiksi it-
semurhalla uhkaaminen 

SEKSUAALINEN VÄKIVALTA Esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaa-
lisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen 
tai seksiin pakottaminen, seksuaalisella väkivallalla 
uhkailu, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan 
pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, abort-
tiin pakottaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeu-
den rajoittaminen 

TALOUDELLINEN VÄKIVALTA Esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, ta-
loudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estämi-
nen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toi-
sen käyttöön, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai 
kiristäminen 

KALTOINKOHTELU TAI  

LAIMINLYÖNTI 

Esimerkiksi lapsen, vanhuksen tai vammaisen hen-
kilön jättäminen vailla hoitoa, apua tai huolenpitoa 
tilanteissa, joissa hän on ollut niistä riippuvainen, 
toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, päih-
teillä, kemikaaleilla tai liuottimilla 

KULTTUURINEN TAI 

USKONNOLLINEN VÄKIVALTA 

Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakotta-
minen, väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttö us-
kontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten ns. kun-
niaväkivalta, uskontoon liittyvillä asioilla uhkailu 

VAINOAMINEN Esimerkiksi: Uhkailu, seuraaminen, tarkkaileminen 

Taulukko 2. Lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot. Lähde: Siukola, 2014, 11. 

Edellä mainituilla väkivaltaisilla teoilla on monimuotoisia, vakavia seurauksia, joilla on 

useita vaikutuksia yksilöön ja yhteiskuntaan. THL: n selvityksen mukaan lähisuhdeväkivalta 
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vaikuttaa kaikkien osallisten terveyteen ja hyvinvointiin laaja-alaisesti. Vaikutukset ovat 

mm. fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia. Taulukkoon 3, on koottu yleisimpiä lähisuhdeväki-

vallasta aiheutuvia vaikutuksia. Lähisuhdeväkivallan seurauksena aiheutuu myös taloudelli-

sia kustannuksia. Sisäministeriön raportin  mukaan lähisuhdeväkivallan seurauksena aiheu-

tuu vuodessa noin 90 miljoonaa euroa kustannuksia, jotka koostuvat sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä oikeussektoreiden palveluista (Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 177, 

2017).  

FYYSISET VAIKUTUKSET mustelmat, naarmut, hiertymät, haavat, murtumat, 
silmä-, palo- ja aivovammat, myrkytysoireet (pa-
himmillaan uhrin kuolema) 

PSYYKKISET VAIKUTUKSET luonnoton tyyneys ja välinpitämättömyys, muisti-
katkokset, tapahtuneen kieltäminen, lamaannus ja 
alistuva käyttäytyminen tai toisaalta vihamielinen ja 
kiihtynyt käytös, psykiatrisille sairauksille altistu-
minen kuten masennus, itsetuhoinen käyttäytymi-
nen, ahdistuneisuus, posttraumaattinen stressihäiriö, 
fobiat, paniikkihäiriö, psykosomaattiset häiriöt syö-
mis- ja unihäiriöt, yliaktiivisuus, korostuneet hä-
peän tai syyllisyyden tunteet 

SOSIAALISET VAIKUTUKSET vetäytyminen sosiaalisista tilanteista, eristäytymi-
nen 

SEKSUAALISET VAIKUTUKSET omaan seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen käyttäyty-
miseen liittyvät ongelmat, sukupuolitaudit, ei toi-
vottu raskaus, hedelmättömyys, seksuaalinen yliak-
tiivisuus tai haluttomuus 

PITKÄAIKAISET VAIKUTUKSET alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö, epäterveellis-
ten elämäntapojen valitseminen kuten tupakointi, 
epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta, elä-
mänhallinnan menettäminen altistuminen mm. 
sepelvaltimotaudille ja syövälle 

MUITA MAHDOLLISIA VAIKUTUKSIA väkivaltainen, rikollinen tai muu riskinottokäyttäy-
tyminen 

Taulukko 3. Lähisuhdeväkivallan vaikutukset. Lähde: THL, 2019. 

 

3.2 Poliisilaki 

Poliisilain (872/2011) ensimmäisen luvun mukaan poliisin tehtävä on oikeus ja yhteiskunta 

järjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten 

ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Turvalli-

suuden ylläpitämiseksi poliisi tekee yhteistyötä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja 

asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. (Suomen 

laki, 2016, 977.) Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten 
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esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011). (Toim. Rantaes-

kola, 2014, 21.) 

 

3.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät rikosnimikkeet 

Lähisuhdeväkivalta käsitteen alle liittyy useita rikosnimikkeitä yksittäin tai yhdessä. Näistä 

yleisimpiä ovat eriasteiset pahoinpitelyt, seksuaalirikokset, lapsiin kohdistuvat seksuaaliri-

kokset, kotirauhan rikkominen, vapaudenriisto, laiton uhkaus, vainoaminen ja pakottaminen. 

Lähisuhdeväkivaltaa ei varsinaisesti ole erikseen määritelty Suomen lainsäädännössä. Lähi-

suhdeväkivaltatapauksiin sovelletaan lainsäädäntöä tapaus- ja tilannekohtaisesti. Lähisuhde-

väkivaltatapauksiin liittyy rikoslain lisäksi yleisesti myös muita lainkohtia, kuten laki lähes-

tymiskiellosta sekä lastensuojelulaki. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi lähisuhdeväkivaltata-

pauksissa esiintyviä yleisiä rikosnimikkeitä. En käsittele tässä opinnäytetyössä rikosten tun-

nusmerkistöä. 

 

Rikoslain 21. luvussa (21.4.1995/578) säädetään henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikok-

sista. Lähisuhdeväkivallassa yleisin rikos on pahoinpitely. Pahoinpitelyn eriasteet ovat lievä 

pahoinpitely, pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely. Kaikki pahoinpitelyyn liittyvät rikokset, 

myös lievät pahoinpitelyt, ovat lähisuhdeväkivaltatapauksissa virallisen syytteen alaisia ri-

koksia. Rikoslain 21.luvussa (21.4.1995/578) säädetään myös heitteillepanosta, vamman-

tuottamuksesta, kuolemantuottamuksesta, taposta ja murhasta säädetään myös tässä luvussa. 

Rikoslain 21.lukua voidaan soveltaa myös tapauksiin, joissa on käytetty henkistä väkivaltaa. 

(Suomen laki, 2016, 89-101.) 

 

Rikoslain 20. luku (24.7.1998/563) säätää seksuaalirikoksista. Lähisuhdeväkivaltatapauk-

sissa esiintyviä seksuaalirikoksia ovat mm. raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen suku-

puoliyhteyteen ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon. (Suomen laki, 2016, 84-89.) 

 

Rikoslain 24. luvussa (9.6.2000/531) säädetään yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaa-

misesta. Mm. yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, kotirauhan rikkominen, vies-

tintärauhan rikkominen sekä kunnianloukkaus ovat yleisiä lähisuhdeväkivaltatapauksissa 

esiintyviä rikosnimikkeitä. (Suomen laki, 2016,106-111.) 
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Rikoslain 25. luku (21.4.1995/578) käsittelee vapauteen kohdistuvia rikoksia. Lähisuhdevä-

kivaltatapauksia tarkasteltaessa yleisimpiä vapauteen kohdistuvia rikoksia ovat vapauden-

riisto, laiton uhkaus, vainoaminen ja pakottaminen. (Suomen laki, 2016, 111-115.) 

 

3.4 Istanbulin sopimus 

Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Istanbulin sopimus sisältää velvoitteita 

myös väkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan tekijöiden saatta-

miseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sopimus astui Suomessa voimaan 1.8.2015. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö, 2017.) 

 

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmassa on 46 kohtaa ja ne sijoittuvat eri hallin-

non aloille. Vuosille 2018-2021 laadittu Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma si-

sältää mm. naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemiseen liittyviä toi-

menpiteitä. Tavoitteena on vähentää lähisuhdeväkivaltaa, velvoitteena on edistää viran-

omaisten ja järjestöjen yhteistyötä sekä parantaa viranomaisten koulutusta aiheeseen liittyen. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017.) 

 

Istanbulin sopimuksen ehtojen myötä viime vuosien aikana lähisuhdeväkivallan uhreja ja 

tekijöitä on alettu ohjaamaan tehokkaammin viranomaisten toimesta. Myös tukipalveluiden 

sijaintiin ja niiden tarjoamiin palveluihin on tullut kehitystä Istanbulin sopimuksen asetta-

mien ehtojen myötä. Haasteena ovat vielä kehyskunnat ja syrjäseudut, joissa tukipalveluiden 

saatavuus on puutteellista. Tukipalveluita on myös saatavilla Internetissä ja puhelimitse. 

Nämä helposti saavutettavat tukipalvelut on suunnattu kaikille lähisuhdeväkivallan kosket-

tamille osapuolille sekä näiden ryhmien kanssa lähisuhdeväkivaltatyötä tekeville ammatti-

laisille, myös poliisille.  

 

3.5 Poliisihallituksen ohje 

Poliisihallituksen 17.12.2018 päivätyssä ohjeessa” POL-2018-41886 Rikoksen uhrin ohjaa-

minen ja rikosasioiden sovittelu” poliisia velvoitetaan ohjaamaan rikoksen uhria, tämän lä-

heisiä ja rikoksesta epäiltyä tekijää tarvittavien ja saatavilla olevien tukipalveluiden pariin. 

Ohjeesta selviää, että poliisin tulee olla ohjaamisessa aktiivinen, suunnitelmallinen ja tavoit-

teellinen. Poliisin tulee myös arvioida uhrin kannalta lähestymiskieltoon liittyvät asiat ja 
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uhrin suojelun tarve. Lastensuojelulain mukainen lastensuojeluilmoitus tulee laatia tarvitta-

essa. Poliisin on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  

(Poliisihallitus, 2018, POL-2018-41886.) 

 

3.6 Lähisuhdeväkivalta teeman opetus poliisin koulutuksessa  

Poliisiammattikorkeakoulu antaa hyvät perusvalmiudet poliisin työhön.  

Poliisiammattikorkeakoulussa poliisi(AMK)-tutkinnossa lähisuhdeväkivaltaan liittyvää 

opetusta on yleisellä tasolla eri opintojaksoilla.  

 

Rikosoikeuden opintojaksolla käsitellään mm. yleistä lähisuhdeväkivaltaan liittyvää lainsää-

däntöä. Rikosprosessioikeuden opinnoissa lähisuhdeväkivalta on esillä rikosprosessuaalisiin 

asioihin liittyen mm. lähisuhdeväkivaltarikoksen todisteluun liittyen. Esitutkinta opintojak-

son osajaksolla ”Väkivalta ja kuolemansyy” käsitellään myös lähisuhdeväkivaltaa jonkin 

verran. ”Valvonta- ja hälytystoimintojen perusteet”-opintojaksolla lähisuhdeväkivaltaa kä-

sitellään myös yleisellä tasolla. Tällä osajaksolla käydään läpi myös uhrin tukipalveluita. 

Vapaasti valittavissa opinnoissa on ollut tarjolla ”Vakava ja kohdistettu väkivalta”, joka si-

sältää myös lähisuhdeväkivaltaan liittyvää opetusta mm. Marak (moniammatillinen riskin-

arviointikokous) -toiminnasta. (Poliisiammattikorkeakoulu, opetussuunnitelma, 2016-

2017.) 

 

Olen huomioinut, että poliisin perus- ja lisäkoulutusta kehitetään ajankohtaisten ilmiöiden 

ja tarpeiden mukaan niiltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi. Peruskoulutuksessa voisi 

vielä tuoda esille näkökulmia esimerkiksi lähisuhdeväkivallan monimuotoisuudesta, seu-

rauksista sekä tukipalveluista ja väkivallan katkaisuohjelmista. Poliisin kanssa yhteistyötä 

tekevät viranomaiset ja sidosryhmät voisivat tulla myös kertomaan tarjolla olevista valta-

kunnallisista ja alueellisista tukipalveluista sekä toimivan moniviranomaisyhteistyön merki-

tyksestä. Näitä kehittämisehdotuksia voisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös po-

liisi(AMK)-tutkinnon työharjoittelussa. 

 

Poliisilla on mahdollisuus osallistua lisä- ja täydennyskoulutukseen, josta vastaa Poliisiam-

mattikorkeakoulu. Poliisiammattikorkeakoululla on järjestetty mm. lähisuhdeväkivaltaa kä-

sitteleviä seminaareja ja koulutuspäiviä. Poliisin Intranetissa on ollut myös tarjolla lähisuh-

deväkivaltaan liittyvää verkkokoulutusta. Uusimpana tästä on ollut moniviranomaisyhteis-

työtä tukeva verkkokoulutus ”Luo luottamusta, puutu väkivaltaan”, joka oli osana EPRAS 
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projektia (Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, 

Violence against Women and Shelter Services). Kyseinen koulutus sisälsi opetusmateriaalia 

lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen, kohtaamiseen, puut-

tumiseen ja palveluihin ohjaamiseen. (Poliisiammattikorkeakoulu, 2019.) 

 

Poliisiammattikorkeakoulussa tehdään myös tutkimus- ja kehittämistyötä. Ajankohtaisena 

projektina on  lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävää työtä kehittävä kansainvälinen tutkimus- 

ja innovaatioprojekti IMPRODOVA (Improving Frontline Responses to High Impact Do-

mestic Violence). Projektin tavoitteena on kehittää poliisin ja muiden ensi käden toimijoiden 

puuttumista lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa. Projektissa tarkastellaan inhimillisiä 

ja sosiaalisia tekijöitä, jotka muovaavat institutionaalista puuttumista lähisuhdeväkivaltaan. 

(Poliisiammattikorkeakoulu, 2019.) 

 

3.7 Tutkimukset ja kirjallisuus 

Kuten aiemmin toin esille, lähisuhdeväkivallasta löytyy paljon ajantasaisia tutkimuksia ja 

kirjallisuutta. Valitsin tähän opinnäytetyöhön kirjallisuutta ja tutkimuksia, joista saisi hyvin 

tietoa lähisuhdeväkivallan ennalta estämisestä poliisin ja moniviranomaisyhteistyön näkö-

kulmasta. Tässä luvussa käydään läpi konkreettisemmin lähisuhdeväkivaltaan ja sen ennalta 

estävään työhön liittyviä näkökulmia. 

 

Lähisuhdeväkivallan ennalta estämisestä poliisin ja sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta 

löytyi (vuonna 2019) yksi Theseus-palvelussa julkaistu opinnäytetyö. Juho Marila (Laurea, 

2015) on tehnyt opinnäytetyön: “Espoon poliisin toimintamalli lähisuhdeväkivaltatapauk-

sissa”. Marilan  opinnäytetyö käsittelee poliisin ja sidosryhmien yhteistyötä Espoon alueella. 

Marilan opinnäytetyön mukaan Espoon poliisi on todennut, että yhteistyötä sidosryhmien 

kanssa on tehostettava. Opinnäytetyössä pyritään löytämään keinoja, miten tähän tavoit-

teeseen päästäisiin. Lopuksi esitetään moniviranomaisyhteistyöhön sovellettava 

yhteistyömalli, jota voi soveltaa myös muualla Suomessa. (Marila, 2015.) 

 

Toinen aiheeseeni liittyvä opinnäytetyö oli Eliisa Kuusaman (Laurea, 2019) opinnäytetyö: 

“Lähisuhdeväkivallan uhrien tukipalveluiden ohjekortti Helsingin poliisilaitoksen 

kenttäpartioiden käyttöön”. Kuusaman opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjekortti 

lähisuhdeväkivallan uhreja ja tekijöitä työssään kohtaaville Helsingin poliisilaitoksen 

hälytys- ja valvontasektorilla työskenteleville poliiseille. (Kuusama, 2019.)  
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Kuusama selvittää opinnäytetyössään Helsingin poliisilaitoksen alueella toimivia lähisu-

hdeväkivallan osapuolille suunnattuja tukipalveluita. Kuusama on tutkinut kuinka hälytys- 

ja valvontasektorilla työskentelevät poiisit ohjaavat lähisuhdeväkivallan osapuolia tuki-

palveluihin. Tutkimuksesta ilmenee, että poliisi voisi tehostaa ohjaamista. (Kuusama, 2019.)  

 

Marja-Liisa Laapio on tehnyt tutkimuksen: ”Poliisi ja perheväkivalta,  tapaustutkimus 

poliisin toimintakulttuurista ja viranomaisverkostosta” (2005). Laapion tutkimuksen 

päätavoitteena on ollut tuottaa tietoa poliisin toimintakulttuurista, viranomaisverkostoista 

sekä niiden kehittämismahdollisuuksista. Laapion tutkimus on vuodelta 2005, mutta se on 

mielestäni tähän aikaan hyvin verrattava tutkimus. Laapion (2005) tutkimus on 

maantieteellisesti sijoittunut Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen Itäkeskuksen 

poliisipiiriin, Espoon, Lappeenrannan ja Kuopion poliisilaitoksille.  Valitsin tämän 

tutkimuksen opinnäytetyöhön, että saadaan käsitystä miten poliisi voi käytännössä 

toiminnallaan pienentää lähisuhdeväkivallan uusiutumisriskiä sekä mitä hyvää ja mitä 

kehitettävää ilmenee moniviranomaisyhteistyötä ajatellen? Laapion (2005) tutkimuksessa 

on tuotu esille tutkimukseen osallistuneiden poliisien omia ilmaisuja, joita tuon tässä luvussa 

esille. Nämä ilmaisut on korostettu kursiivilla. 

Marita Husson kirja ”Parisuhdeväkivalta, lyötyjen aika ja tila (2003)” käsittelee lähisuhde-

väkivaltaa monimuotoisena ongelmana. Husso käyttää teoksessaan lähteenä tutkimustietoa 

lähisuhdeväkivallasta, aihepiiriä koskevia uutisia, artikkeleita sekä parisuhteessaan väkival-

taa kokeneiden naisten kirjoituksia. Valitsin tämän kirjan lähteeksi opinnäytetyöhön pääs-

täksemme lähemmäksi lähisuhdeväkivaltakulttuuria, perinteitä ja väkivaltakokemuksia. 

Husso on tutkinut paljon parisuhdeväkivaltaa ja tehnyt väitöskirjan parisuhdeväkivallasta.   

 

Näissä kahdessa vanhemmassa tutkimuksissa käsitellään monipuolisesti tämän opinnäyte-

työn aiheeseen liittyviä asioita. Laapion (2005) ja Husson (2003) tutkimuksista ilmenee, että 

lähisuhdeväkivalta on Suomessa kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä vanha, mutta tutki-

musperinteeltään nuori ilmiö. Laapion (2005)  tutkimuksesta tulee ilmi, että lähisuhdeväki-

vallan moniongelmallisuus moniulotteisine vaikutuksineen tekee siitä vakavan, yhteiskun-

nallisen ongelman, jota on vaikea ratkaista. Ennalta estävästä näkökulmasta yhtenä haas-

teena mainitaan lähisuhdeväkivallan uhreille ja tekijöille suunnattujen tukipalveluiden tar-

jonnan epätasa-arvoisuus, johtuen maantieteellistä seikoista. Tukipalvelut eivät tavoita kaik-

kia. Siksikin on tärkeää, että poliisi ohjaa lähisuhdeväkivallan uhreja ja epäiltyjä tekijöitä 
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alueellisten tukipalveluiden saamiseksi. Tukipalveluiden epätasa-arvoisuus on ajankohtai-

nen haaste vielä tänäkin päivänä. 

 

Miksi lähisuhdeväkivallan ennalta estäminen on tärkeää?  Husson (2003) ja Laapion (2005) 

tutkimuksista ilmenee, että parisuhdeväkivallalla on taipumus pahentua ja raaistua sen jat-

kuessa. Kyse on siis vakavasta ongelmasta, johon on puututtava. Lähisuhdeväkivallan kier-

teen katkaiseminen on tärkeää paitsi lähisuhteen osapuolia, niin myös tulevia sukupolvia 

ajatellen. Tutkimusten mukaan lähisuhdeväkivaltainen käyttäytyminen siirtyy käyttäytymis-

mallin kautta mahdollisesti myös seuraavalle sukupolvelle. Husso (2003) on käyttänyt tut-

kimuksessaan lähteenä Heiskasen ja Piispan tutkimusta, josta ilmenee, että parisuhdeväki-

valtaisten isien pojista 40 prosenttia on käyttäytynyt väkivaltaisesti kumppaniaan kohtaan, 

kun taas väkivallattomissa kodeissa kasvaneista 14 prosenttia on käyttäytynyt väkivaltaisesti 

kumppaniaan kohtaan. Vastaavasti väkivaltaisesti käyttäytyvien isien tyttäristä 38 prosenttia 

on ollut puolisonsa väkivallan kohteena, kun taas parisuhdeväkivallattomissa kodeissa kas-

vaneista naisista 22 prosenttia on ollut puolisonsa väkivallan kohteena. Tutkimusten mukaan 

yli puolet eivät toista lapsuudessaan näkemäänsä ja kokemaansa väkivaltaa omissa parisuh-

teissaan. (Husso, 2003, 17.)  

Husson (2003) teoksesta ilmenee haasteena, että häpeä estää herkästi väkivallasta puhumista 

ja vahvistaa sen salaamista. Lähisuhdeväkivalta saa usein uhrin eristäytymään muista ihmi-

sistä. Tekijän usein uhriin kohdistama syyllistäminen tuo tilanteeseen omat haasteensa. Han-

kalan moniongelmaisen tilanteen myötä avun tarvitsijasta voi tuntua, että on helpompi jäädä 

väkivaltaiseen kotiin kuin hakea apua. Väkivallan tekijä voi myös katua tekojaan ja niiden 

seurauksia niin paljon, että ei tämän vuoksi kykene tai ei halua hakea apua. Näiden seikkojen 

vuoksi lähisuhdeväkivalta ei tule aina viranomaisten tietoon. Tällä on mahdollisesti myös 

vaikutusta tukipalveluiden saavutettavuuteen. 

 

Poliisin ennalta estävään työhön liittyvinä haasteina Laapion (2005)  tutkimuksesta selviää, 

että poliisia turhauttaa lähisuhdeväkivallan asianosaisten huono asenne, heikko motivaatio 

tai motivaation puute avun vastaanottamiseksi sekä lähisuhdeväkivallan toistuvuus ja ag-

gressiivisen toimintamallin periytyminen tuleville sukupolville. Myös poliisin koulutukseen 

liittyvät puutteet ja osittain puutteellinen moniviranomaisyhteistyön toteutuminen koettiin 

ennalta estävää työtä heikentävinä tekijöinä. 
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Laapion (2005) tutkimuksen mukaan poliisin turhautuneisuus lisääntyy tilanteissa, joissa 

perheväkivalta on toistuvaa sekä piilorikollista. Kyynisesti todetaan, että ”aina on ihmisiä, 

jotka haluavat ottaa turpiin jatkuvasti”. ”Vaikka poliisi tekee väkivallasta toistuvuuden tai 

jonkun muun syyn tähden ilmoituksen, niin ei se montaakaan kertaa johda muuhun kuin sii-

hen, että seuraavana päivänä perutaan koko juttu”. Näissä tilanteissa poliisin työn on nähty 

valuvan hukkaan myös ennalta estävässä mielessä, sillä ”harvoin väkivalta jää perheessä 

yhteen kertaan”. Kuten muissakin tutkimuksissa niin myös tässä tutkimuksessa todetaan, 

että lähisuhdeväkivalta on usein toistuvaa ja tulee usein poliisin tietoon vasta kun se on to-

della vaikeaa. (Laapio, 2005, s.57).  

 

Siukola (2014) käsittelee lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen esteitä. Yleisimpiä lähisuhde-

väkivaltaan puuttumisen esteitä ovat 1) Ammatillinen rooli. Koetaan, että puuttumisesta ei 

seuraa mitään ”turhautuminen” ”asiakas tarvitsee muunlaista apua, ei kuulu meille”. 2) 

Käytännön syyt: lähisuhdeväkivaltaan puuttumiselle ei ole työyhteisön tukea tai toiminta-

mallia ”emme voi, emme ehdi”. 3) Koetaan, että puuttumisella aiheutetaan enemmän haittaa 

kuin hyötyä ”kysyminen voi asettaa uhrin uuteen vaaraan”. 4) Yksityisyyden loukkaaminen 

”asiakkaat eivät ole vastaanottavaisia avulle, tai loukkaantuvat”. (Siukola, 2014, 30-32.) 

 

Tutkimuksen mukaan asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että lähisuhdeväkivallasta kysy-

tään ja siihen puututaan. Tärkeinä tekijöinä asiakkaan kohtaamiseen liittyen mainitaan yksi-

tyisyys, luottamus, asiakasta ei saa painostaa tai tuomita, kiireettömyys, ollaan valmiita 

kuuntelemaan mitä asiakas kertoo sekä asiakkaan informointi. (Siukola, 2014, 30-32.) 

 

Laapion (2005) tutkimuksessa lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen haasteena mainitaan polii-

sin turhautuminen. Turhautumisen tunnetta voi esiintyä työelämässä esimerkiksi silloin, kun 

tekee toistuvasti samankaltaisia asioita, mutta huomaa ajan kuluessa, että ei pystykään omilla 

resursseillaan vaikuttamaan kyseiseen asiaan. Turhautuminen voi olla kuormittavaa ja sillä 

voi olla erilaisia vaikutuksia terveyteen. Turhautuminen voi aiheuttaa myös kyynisyyttä.  

 

Laapio(2005) käyttää tutkimuksessaan termiä poliisin väkivaltakyynisyys. Väkivaltakyyni-

syys syntyy, kun seurataan tutuksi tulleen väkivaltaprosessin kulkua ja sen paradoksaalisia 

lainalaisuuksia. ”Tapahtuman jälkeen ollaan vihaisia, mutta kun aikaa kuluu, sovitaan. Uhri 

on vihanhetkellä miettinyt mielessään miten päästä sekä fyysisesti, että henkisesti traumati-

soivasta noidankehästä pois. Sovinnossa hän pyrkii unohtamaan häneen kohdistuneen väki-

vallan vesittämällä sen. Uhrille annetuista neuvoista ja tuesta huolimatta hän päätyy usein 
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ratkaisuun, että väkivaltainen puoliso on sittenkin niin rakas, että siitä ei pääse eroon”. 

(Laapio, 2005, s.58).  

 

Laapion (2005) tutkimuksesta ilmenee, että perheväkivaltatehtävillä miespoliisille tutuksi 

tullut keino käsitellä väkivaltaa on pyytää uhriksi joutunutta naista jättämään väkivaltainen 

puoliso. Sen sijaan, että poliisi pyytäisi väkivaltaan syyllistynyttä miestä perustelemaan, 

miksi hän ei lopeta puolisonsa lyömistä. Lapset poliisi näkee sijaiskärsijöinä, olivatpa he 

paikalla väkivaltatilanteessa tai eivät. Tilanteesta selvitäkseen ja uhria auttaakseen poliisi 

ehdottaa asianosaisille mahdollisesti myös eroa, vaikka toisaalta tietää, että ero ei välttämättä 

ole ratkaisu väkivaltaan. Lukuisat tapaukset sekä tutkimustieto osoittavat miten pahoinpite-

lyn uhrilla sekä tekijällä on tapana jatkaa väkivaltaista ja poliisia työllistävää välienselvitte-

lyä eron jälkeenkin. Poliisi tunnistaa myös eronneiden henkilöiden taipumuksen etsiytyä uu-

teen väkivaltaiseen suhteeseen (Laapio, 2005, 59).  Lähisuhdeväkivaltatapauksissa kaikkien 

osapuolten ohjaaminen tukipalveluiden saamiseksi on myös tämän seikan vuoksi erittäin 

tärkeää. 

 

Ääritilanteessa poliisin turhautumisen perimmäinen lähtökohta on todennäköisyydessä koh-

data perheväkivaltaan kuollut ihminen. Tämä on synnyttänyt poliisitoiminnassa pohdintaa 

miten perheen sisäinen väkivalta on tunnistettavissa ja ennalta estettävissä. Tämän hallitse-

miseksi poliisi myöntää tarvitsevansa koulutuksen tuomaa tietoa sekä yhteistyökumppa-

niensa käytännössä oppimaa viisautta. (Laapio, 2005, s.59-61.) 

 

Kokeneet poliisit ovat joutuneet näkemään väkivaltailmiön periytyvyyden; he joutuvat koh-

taamaan väkivaltaisissa perheissä kasvaneet lapset ja näkemän heidät väkivaltaisina aikui-

sina omissa parisuhteissaan. Näiden lasten on aikoinaan pitänyt olla tukihenkilöitä omille 

vanhemmilleen. Poliisin näkemyksen mukaan lapselle ja nuorelle perheväkivallan julkituo-

minen on vähintäänkin yhtä vaikeaa kuin aikuiselle. Voidakseen auttaa nuorta, poliisi tarvit-

see tilanneherkkyyttä ja kykyä ymmärtää esim. näpistyksenä tai muunlaisena oireena ilmen-

nyt pahoinvoinnin konteksti. (Laapio s.90-91.) Lasten ja nuorten rikollisuus sekä väkivaltai-

nen käyttäytyminen voi olla oirehdintaa pahoinvoinnista, perheväkivallasta tai muusta vai-

keasta tapahtumasta. 

 

Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Lä-

hisuhdeväkivalta työllistää paitsi poliisia ja oikeuslaitosta, myös sosiaali- ja terveydenhuol-

lon eri sektoreita. Poliisi tekee päivittäin yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. 
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Terveydenhuoltosektorilta yleisimpiä poliisin yhteistyötahoja ovat ensihoito ja päivystyspo-

liklinikka. Parhaimmillaan tapaturma-asema on hyvä yhteistyökumppani, jolta saa suoraan 

asianmukaista poliisille tärkeää tietoa. Poliisi on tottunut vuosia tekemään yhteistyötä sosi-

aalisektorin kanssa. Työ on ollut luonteeltaan saman pöydän ääreen kerääntymistä ja puhu-

mista molempia askarruttavista asioista. (Laapio, 2005, 124.)   

 

Haasteena poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyölle voi olla yhteistyön sujuvuus ja työn-

jako. Poliisin näkökulmasta aidon perhekeskeisen yhteistyön edellytyksenä on avoimuus. 

Asioista tulisi keskustella niiden oikeilla nimillä ja vaitiolovelvollisuuden tulisi yhdistää 

kaikki viranomaiset. Poliisi kokee, että perheväkivallan näkökulmasta poliisin ja sosiaalivi-

ranomaisten yhteistyöstä on tullut todellista yhteistyötä vasta poliisilaitokselle sijoitetun so-

siaalityöntekijän myötä. Sosiaalityöntekijää toivotaan välittömäksi työpariksi poliisille, esi-

merkiksi kotihälytystehtävälle partion työpariksi arvioimaan tarvitaanko välittömiä toimen-

piteitä. (Laapio, 2005, 125-127.) 

 

Vaikka poliisi näkee perheen sosiaalisia tilanteita aitiopaikalta tieto avun tarpeessa olevasta 

perheestä jää poliisin sanoin helposti ilmoituksen varaan silloin, kun yhteistyökumppaniksi 

nimettyä sosiaalityöntekijää ei ole nimetty. Todetaan, että käytännössä ihmisten ongelmiin 

voidaan puuttua asiakaskeskeisesti vasta kun poliisilaitoksella on sijoitettuna sosiaalityönte-

kijä, jolla on oikeudet ja velvollisuudet. Tällöin on mahdollista yhdistää sosiaalitoimen ja 

poliisin tietojärjestelmät ja täydentävän palvelun tuottaminen.  Poliisilaitokselle sijoitettua 

sosiaalityöntekijää pidetään poliisilaitoksella suurena voimavarana. Käytäntö on mm. osoit-

tanut, että kotihälytystehtävillä ja kuulustelutilanteissa tiettyihin tapauksiin voidaan kysyä 

suoraan sosiaalityöntekijän näkökulmaa ja asioihin saadaan näin vastaus välittömästi. Poliisi 

pitää ihanteellisena, että sosiaalityöntekijä näkee perheen tilanteen kotihälytystehtävillä sa-

man tien ja täten perhe tavoittaa tukipalvelut mahdollisesti nopeammin. (Laapio, 2005, 125-

127.) 

 

Monica Fagerlund (2015) on tutkinut poliisin puuttumista perheväkivaltaan. Fagerlund kir-

joittaa Haaste-lehden artikkelissa: ”Poliisin puuttuminen perheväkivaltaan Suomessa ja 

Skotlannissa”, että poliisin tulisi Suomessa puuttua entistä herkemmin ja kokonaisvaltaisem-

min lähisuhdeväkivallan ennalta estämiseen kotihälytystehtävillä.  Fagerlund toteaa, että 

”Pelkkä epäillyn säilöönotto ei riitä katkaisemaan lähisuhdeväkivallan kierrettä, vaan on 

turvallisuusriski ja poliisin resurssien tuhlaamista”. Fagerlundin (2015) mukaan kotihäly-

tystehtävillä jää hyödyntämättä viranomaisrekistereihin tallentunut tieto siitä, että 
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lähisuhdeväkivalta on toistuvaa tietyissä tapauksissa. Tämän tiedon hyödyntäminen olisi tär-

keää lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävässä työssä. Ennalta estävän työn näkökulmasta Fa-

gerlund (2015) pitää tärkeänä myös lähisuhdeväkivaltatapauksista tietävien naapureiden hä-

täkeskukseen tekemiä ilmoituksia. (Poliisiammattikorkeakoulu, tiedotteet 2016.) 

 

Fagerlund on myös tehnyt tutkimuksen: ”Lähisuhdeväkivalta poliisin perheväkivaltatehtä-

villä”, jonka mukaan lähisuhdeväkivalta tulee aiempaa yleisemmin poliisin tietoon, mutta ei 

monessa tapauksessa johda rikosilmoitukseen. Fagerlundin (2016) tutkimuksesta selviää, 

että Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella rikosilmoitus kirjattiin 27 prosentissa kaikista teh-

tävistä. Partiolle tehtyjen kyselyjen mukaan rikosilmoitus kirjattiin 66 prosentissa tehtävissä, 

joissa osapuolet olivat lähisuhteessa ja joissa poliisi arvioi, että on käytetty fyysistä väkival-

taa. Haasteena Fagerlundin (2016) tutkimuksen mukaan on, että poliisille näyttää olevan 

epäselvää joissakin tapauksissa, että lievä pahoinpitely lähisuhteessa on virallisen syytteen 

alainen rikos. Fagerlundin (2016)  tutkimuksesta ilmeni, että otoksesta jopa 26 prosenttia 

lähisuhdeväkivaltatehtävistä oli toistuvia, eli tuli samaan soitteeseen joissa poliisi oli käynyt 

vähintään kerran aiemmin puolen vuoden aikana. (Poliisiammattikorkeakoulu, tiedotteet 

2016.) 

 

Yhteenvetona aiemmista tutkimuksista voidaan todeta, että poliisin puuttumista lähisuhde-

väkivaltaan ennalta estävällä otteella pidetään tarpeellisena ja tärkeänä toimenpiteenä. Lähi-

suhdeväkivalta on usein edennyt pitkälle siinä vaiheessa, kun se tulee poliisin tietoon. Polii-

sin tulisi käyttää perheväkivaltatehtävillä enemmän hyödyksi viranomaisrekistereihin tallen-

tunutta tietoa toistuvaa lähisuhdeväkivaltaa arvioidessa.  

 

Lähisuhdeväkivaltatapauksissa lievä pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos. 

Lähisuhdeväkivallan osapuolia ohjatessa tulee huomioida, että ohjataan kaikkia osapuolia 

tukipalveluiden saamiseksi. Poliisin tulee tehdä lähisuhdeväkivaltatapauksissa tilanne huo-

mioiden myös muut tarvittavat lain ja Poliisihallituksen ohjeistuksen edellyttämät toimenpi-

teet.  Hyviä poliisin työmetodeja ajatellen tutkimuksista nousi esille lähisuhdeväkivaltata-

pausten osapuolten yksilöllinen kohtaaminen, tukipalveluihin ohjaaminen sekä hyvän moni-

viranomaisyhteistyön merkitys. Moniviranomaisyhteistyötä arvioidessa erityisen hyväksi 

koettiin tilanne, jossa poliisiasemalle on sijoitettu sosiaalityöntekijä tietyillä oikeuksilla ja 

velvollisuuksilla.  
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Arvioidaan vielä kirjallisuuden kautta, miten lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävä työ voi tuot-

taa tulosta. Jari Hautamäen: ”Perheväkivalta. Käännekohta miehen elämässä” (1997) kir-

jassa käsitellään parisuhteessa väkivaltaisesti käyttäytyvien miesten kokemuksia. Kirja on 

20-vuotta vanha, mutta väkivaltainen käyttäytyminen on tänäkin päivänä samansuuntaista 

kuin 20-vuotta sitten. Kirjassa väkivaltaisesti käyttäytyneet miehet kertovat kokemuksistaan, 

hakeutumisestaan avun piiriin ja tavoistaan selviytyä kokemuksista. Hautamäki on kirjoitta-

nut myös toisen aiheeseen liittyvän kirjan: ”Mikä minuun meni?” (2013). Tämä kirja kertoo 

tositarinoita suomalaisen väkivallan ytimestä, jossa väkivallan uhrit ja tekijät kertovat koke-

muksistaan.  

 

Tämän empiirisen kirjallisuuden kautta on hyvä tuoda esille, että lähisuhdeväkivaltaa käyt-

täville on tarjolla apua ja väkivaltaisesta käyttäytymismallista on mahdollisuus päästä eroon. 

Hautamäen (1997) kirjan mukaan lähisuhdeväkivaltaa käyttävän avun hakemisen käynnis-

tävä tekijä on ollut liian raju tilanne, joka on herättänyt lähisuhdeväkivaltaa käyttävän hen-

kilön. Myös oma henkinen kriisi, ulkopuolisten reaktiot ja sanomiset ovat olleet apua käyn-

nistäviä tekijöitä. Tärkein tukipalveluihin hakeutumiseen käynnistävistä tekijöistä on ollut 

kuitenkin rakkaus omaan puolisoon, halu jatkaa suhdetta, vaimon reaktiot ja vaimon asetta-

mat rajat. Lopullinen päätös tukipalveluihin hakeutumiselle on ollut oma tahto ja päätös. 

(Hautamäki, 1997, 61-65.) 

 

Hautamäen (1997) kirjassa on tapahtumaketjuja, jotka kertovat lähisuhdeväkivaltaisten 

miesten käyttäytymisestä. Tapahtumaketjuista ilmenee, kuinka miehen voimankäyttö väki-

valtaisissa tilanteissa on alkanut lisääntymään ja vaimo on hyväksynyt sen. Ilmenee, että 

mies on etsinyt väkivaltaiselle käyttäytymiselleen selitystä alkoholista ja vikaa vaimostaan, 

mutta on sitten ymmärtänyt, että vika onkin hänessä itsessään. Tämän ymmärtäessään mies 

on oivaltanut, että hän tarvitsee apua itselleen. (Hautamäki, 1997, 50-73.) 

 

Lähisuhdeväkivaltaisesta käyttäytymisestä voi muodostua toimintamalli ja hyväksytty tapa. 

Oman toiminnan ymmärtäminen vääräksi on mahdollista. Omalla motivaatiolla on merki-

tystä avun ja tukipalveluiden saavuttamiseksi. 

 

Tukipalveluihin hakeutuneiden miesten kokemukset ryhmistä ovat hyviä ja he ovat saaneet 

apua. Myös katumuksen myötä nousseet itsetuhoiset ajattelumallit ovat väistyneet avun pii-

riin hakeutumisen myötä. Hautamäki on vakuuttunut, että väkivallan kierteen voi katkaista. 

Perheväkivaltatilanne on kriisi miehen ja koko perheen elämässä. Kriisi on käännekohta. 
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Mies voi jatkaa väkivaltaa tai hakea apua ja löytää uusia puolia itsestään sekä uusia mahdol-

lisuuksia elämästään (Hautamäki, 1997, 130).  

 

Hautamäen (2013) kirjasta ilmenee, että Suomessa lähisuhteisiin ja perheisiin liittyvä väki-

valtakeskustelu vilkastui 1990-luvun alkupuolella. Tämä keskustelu sai aikaan sen, että vä-

kivallan tekijöille on alkanut syntyä ennalta estäviä palveluita. (Hautamäki, 2013, 15.) Hau-

tamäellä on pitkä työura Lyömätön linja-palvelussa, jossa hän kohtaa ja auttaa lähisuhdevä-

kivallan tekijöitä. Väkivalta voi olla eriasteista. Hautamäki kirjoittaa, että lähisuhdeväkival-

lan ääripää voi olla perhesurma, joka on vuosien ajan kytenyt perheessä. Surmansa saaneiden 

perheiden lähipiirissä asia on kuitenkin ollut tiedossa ja taustalla voi olla jokin tekijän mie-

lenterveyteen liittyvä sairaus tai käsittelemätön väkivaltaan liittyvä asia. (Hautamäki, 2015, 

13-14.) Tämäkin näkökulma huomioiden tukipalveluiden näkyvyyttä ja tarjoamista tulisi li-

sätä moniviranomaisyhteistyössä. 

 

Lähisuhdeväkivallasta tulee puhua, siihen on puututtava ja siihen on mahdollista saada apua. 

Apua ja tukitoimia tarvitsevat kaikki lähisuhdeväkivallan koskettamat. Poliisi ei voi ennalta 

estää kaikkia lähisuhdeväkivaltaan liittyviä rikoksia, eikä läheskään kaikki lähisuhdeväki-

valtatapaukset tule poliisin tietoon. Silti on tärkeää, että kaikki asiakkaat kohdataan aina yk-

silöllisesti ja muiden perustehtävien ohella heitä ohjataan määrätietoisesti tukipalveluiden 

saamiseksi. 

 

Satu Lidman on tutkinut väkivaltakulttuuria 1500-luvulta nykypäivään. Lidmanin teoksesta 

”Väkivalta kulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia”  (2015) ilmenee moniviran-

omaisyhteistyön merkitys väkivaltatyössä. Lidman kirjoittaa, että poliisia ja väkivaltakentän 

työntekijöitä kehotetaan yhteistyöhön, sillä lainsäädäntö ei Suomessa velvoita tekijää osal-

listumaan lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelmaan. Marak- menetelmällä on saatu hyviä tu-

loksia aikaan lähisuhdeväkivallan ennalta estävässä työssä.  Menneisyyteen verrattuna ny-

kyinen auttamisjärjestelmä on merkki myönteisestä muutoksesta, mutta riittääkö se? Todel-

lisuudessa kaikki väkivaltaa käyttäneet eivät halua tai pääse katkaisuohjelmiin, eikä väkival-

lan uhreiksi joutuneille ole tarpeeksi turvakoteja. Avainasemassa väkivaltaa ennalta estä-

vässä työssä on mm. sukupuolten valtaerojen purkaminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla, ih-

misoikeusajattelun vahvistaminen arjessa ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

huomioon ottaminen. Kansalaisjärjestöillä on väkivallan vastaisessa työssä merkittävä rooli 

mutta päävastuu on valtiolla ja kunnilla. Suomi on saanut huomautuksia kansainvälisiltä val-

vontaelimiltä ihmisoikeuksien huonosta toteutumisesta. Asioita mutkistaa uusien lakien 
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muotoilu, mikä on hidas ja raskas prosessi, kuten Istanbulin sopimus on osoittanut. (Lidman, 

2015, 170-171.) 

 

Suomessa on kehitetty poliisin ja muiden viranomaisten yhteistyötä 1990-luvun lopulta al-

kaen. Lähisuhdeväkivallan ennalta estäminen on ajankohtainen teema poliisin uuden  ennalta 

estävän työn strategian (2019-2023) myötä, jonka tavoitteena on puuttua nuorten väkivalta-

kierteen katkaisemiseen sekä puuttua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan varhaisessa vaiheessa. 

Puuttuminen tapahtuu Ankkuri-toiminnan kautta niillä alueilla, missä se on mahdollista. 

Strategian linjauksena on myös, että poliisi ennalta estää väkivallan uhriksi ja tekijäksi jou-

tumista sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Toiminta edel-

lyttää tiivistä yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa, niin Poliisihallinnon kuin muiden-

kin toimijoiden kanssa. Poliisi soveltaa toiminnassaan Istanbulin sopimusta. (Sisäministeriö, 

2018.) 

 

3.8 Lähisuhdeväkivalta tilastoissa 

Viranomaistiedot kuvaavat instituutioiden toimintaa sekä viranomaisten käsittelemiä rikok-

sia. Säännöllisin määräajoin kerättyjen tietojen avulla voidaan seurata toiminnan kehitty-

mistä ja tehdä kansainvälisiä vertailuja. Suomessa keskeisiä viranomaislähteitä ovat tilastot 

poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta sekä henkirikollisuuden seurantajärjestelmä. (Piispa, 

Heiskanen, toim. Niemi ym. 2007, 69-70.)  Lähisuhdeväkivaltaa tutkitaan ja tilastoidaan 

kattavasti 2000-luvun Suomessa.  Tilastoja tarkasteltaessa tulee huomioida, että läheskään 

kaikki lähisuhdeväkivaltatapaukset eivät tule viranomaisten tietoon. 

 

Taulukossa 4 esitetään viranomaistilastoista kerättyä informaatiota perhe- ja lähisuhdeväki-

vallan uhreista ja tekijöistä vuosilta 2009-2018.  Taulukosta 4 ilmenee, että lähisuhdeväki-

vallan tekijänä on usein mies ja usein uhri on nainen. Tilanne voi olla myös päinvastainen.  

 

Taulukon 4 jälkeen esitetään taulukko 5, jossa vertaillaan poliisin kotihälytystehtävien ja 

kirjattujen rikosilmoitusten määriä. Taulukosta 5 voidaan havaita, että kotihälytystehtäviä 

on ollut enemmän suhteessa kirjattuihin rikosilmoituksiin. Havainnoidaan, että poliisin tie-

toon tulleet perheväkivaltatehtävät ovat nousseet vuoden 2011 jälkeen. Mahdollisesti tämä 

muutos on seurausta lakimuutoksesta, kun lähisuhteessa tapahtunut lievä pahoinpitely muut-

tui virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Tähän lakimuutokseen verrattuna poliisin 
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kirjaamien rikosilmoitusten määrä on kuitenkin noussut melko vähän vuoden 2011 jälkeen. 

(Fagerlund, 2019.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taulukko 4. Lähisuhdeväkivallan uhrit ja tekijät 2009-2018. Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pak-
kokeinotilasto, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 5.  Tarkastelussa poliisin perheväkivaltatehtävät, perheväkivalta rikosilmoitukset 
1999-2017 sekä lähisuhdeväkivallan uhrit 2009-2017.  Lähde: Haaste lehtiarkisto, 2019. 
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4 TUTKIMUSASETELMA 

Tässä luvussa käsitellään ja perustellaan opinnäytetyön tutkimuskohde sekä valittu tutki-
musote.  Selvitän myös miten tutkimuksen aineisto on kerätty ja analysoitu. 
 

4.1 Tutkimuskohde 

Tutkimukseen satunnaisesti valikoitunut otosryhmä koostuu kymmenestä vapaaehtoisesta 

henkilöstä, joilla oli työkokemusta väkivaltatyöstä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat 

kohdanneet työssään lähisuhdeväkivallan uhreja sekä tekijöitä ja heillä oli työkokemusta 

moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Valitsin tutkimukseen haastateltavat henkilöt 

satunnaisesti, mutta huomioiden heidän liittymäpinnan ja työkokemuksen tutkittavaan ai-

heeseen. Otosryhmä on suhteessa pieni, mutta voidaan pohtia olisiko samaan tutkimustulok-

seen päästy tutkimalla isompaa ryhmää. 

 

Tämän tutkimuksen myötä on mm. tarkoitus lisätä ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Saa-

mieni tutkimustulosten pohjalta ei ole tarkoitus yleistää aiheeseen liittyviä näkökulmia tai 

poliisin tai moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyön työ- tai toimintatapoja. Käytän opin-

näytetyön teoriaosuudessa ja tutkimustuloksia käsitellessä yleisiä nimityksiä, kuten ”poliisi 

ennalta estää..”, ”sosiaaliviranomaiset pyytävät poliisia...” . Tuleekin huomioida vielä, että 

näillä termeillä ei ole tarkoitus yleistää asioita kunnalliselle eikä valtakunnalliselle tasolle. 

Tavoitteena on tuoda esille näkökulmia ja ymmärrystä tutkittavaan aiheeseen liittyen.  

 

Intressi oli myös kerätä aineistoa lähisuhdeväkivallan ennalta estävään työhön sekä monivi-

ranomais- ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyen eri näkökulmista. Näkökulmat olivat poliisin 

ennalta estävän työn näkökulma, poliisin rikostorjuntasektorin/ käytännön työn näkökulma 

sekä moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyön näkökulma. Tutkimuksen otosryhmä koos-

tuu poliiseista ja sosiaaliviranomaisista sekä väkivaltatyön koordinaattorista.  

 

Tutkimukseen osallistuneista poliiseista yksi työskentelee Helsingin poliisilaitoksella ja 

kuusi Sisä-Suomen poliisilaitoksella. Sisä-Suomen poliisilaitos sijaitsee Pirkanmaalla sekä 

Keski-Suomessa ja toimii 45 kunnan alueella. Tutkimuksen tukipalveluiden edustajat eli so-

siaali- ja terveydenhuoltoalan viranomaiset sekä sidosryhmän edustaja työskentelevät Pir-

kanmaalla.  
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Otosryhmän tutkittavat henkilöt jaettiin teemoittain kolmeen ryhmään: 1) Ennalta estävän 

työn poliisit (kaksi poliisia). 2) Rikostorjuntasektorin poliisit (viisi poliisia). 3) Sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan viranomaiset (2 sosiaalityöntekijää) ja sidosryhmän edustaja (Maria 

Akatemia, Tampere). Tavoitteena oli haastatella kahta eri sidosryhmän edustajaa mutta vain 

toinen näistä toteutui. 

 

4.2 Tutkimusote ja tiedonkeruumenetelmä 

Tämän opinnäytetyön tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimusot-

teen ja siihen liittyvien menetelmien pitää tavoittaa tutkimuskohde. On tärkeää, että valitaan 

sellainen tutkimusmenetelmä, jolla ilmiöstä saadaan sellaista tietoa, jolla tutkimusongelma 

ratkeaa. Laadullinen tutkimus on avain ilmiön ymmärtämiseen ja sitä kautta teoretisoimi-

seen. Laadullisessa tutkimuksessa saatuja tutkimustuloksia kuvataan tekstin avulla. Tietty-

jen asioiden kuvailu on mahdollista vain tekstin avulla. Esimerkiksi ihmisten suhtautumista 

ja asenteita johonkin asiaan liittyen on mahdotonta kuvata muutoin, kuin laadullisin keinoin 

eli tekstinä. Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä tutkittavasta ai-

heesta. Laadullinen tutkimus soveltuu parhaiten esimerkiksi tilanteisiin, joissa ilmiöstä ha-

lutaan saada syvällinen näkemys ja hyvä kuvaus. (Kananen, 2015, 70-71.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelminä käytetään dokumentteja, havain-

nointia ja haastatteluja. Laadullisen tutkimuksen yleisin haastattelun muoto on teemahaas-

tattelu, josta käytetään myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun muodot 

voivat vaihdella täysin vapaasta keskustelusta (strukturoimaton) tiukkoihin kaikille ennak-

koon suunniteltuihin samassa järjestyksessä esitettyihin kysymyksiin (strukturoitu). Haas-

tattelu voidaan toteuttaa myös sähköpostihaastatteluna tai käyttämällä puolistrukturoitua ky-

selylomaketta. (Kananen, 2015, 81,144.)  

 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä oli puolistrukturoitu haastattelu, jossa ei ole 

valittavissa valmiita vastausvaihtoehtoja vaan  tutkittavat vastaavat kaikkiin kysymyksiin 

omin sanoin.  Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin aikataulujen ja tilanteen mukaan 

tapaamalla paikan päällä, sähköpostitse tai kyselylomakkeella.  Tarkemmin aineistonkerää-

minen tapahtui puolistrukturoitua haastattelulomaketta käyttäen haastattelemalla yhtä hen-

kilöä tapaamisen yhteydessä sekä haastattelemalla neljää henkilöä sähköpostitse ja haastat-

telemalla viittä henkilöä puolistrukturoitua kyselylomaketta käyttäen. Tutkimukseen osallis-

tuneille esitettiin ryhmittäin tutkimuskysymykseen liittyviä, ennalta suunniteltuja, avoimia 
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kysymyksiä. Kysymykset esitettiin tutkimusryhmittäin jokaiselle samassa järjestyksessä 

(LIITE 1). Sekä tutkijalla että tutkittavalla oli kaikissa tapauksissa mahdollisuus tarkentaa 

kysymyksiä ja vastauksia sekä esittää lisäkysymyksiä tai kommentteja. Aineistonkeruu ta-

pahtui vuoden 2019 maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana. Koen, että tämä aineistonke-

ruumenetelmä sopi hyvin tähän tutkimukseen. Aikataulut tutkittavien kanssa saatiin sovittua 

tällä menetelmällä hyvin ja saatu tutkimusaineisto oli riittävää ja laadukasta. Kerätty aineisto 

oli kokonaisuudessaan tähän tutkimukseen käyttökelpoista. 

 

Tämän opinnäytetyön yksi tavoite oli kerätä mahdollisimman kattava tutkimusaineisto lähi-

suhdeväkivaltaa ennalta estävästä työstä poliisin näkökulmasta ja moniviranomaisyhteistyön 

onnistumisista sekä kehittämisehdotuksista. Kerätyn aineiston avulla oli tarkoitus saada mm. 

lisää ymmärrystä lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävän työn onnistumisesta, haasteista, mer-

kityksestä sekä moniviranomaisyhteistyön sujuvuudesta ja kehittämisehdotuksista. 

 

4.3 Analyysimenetelmä  

Tutkijan tehtävänä on aineiston avulla ratkaista tutkimusongelma. Laadullisessa tutkimuk-

sessa on tarkoitus saada ymmärrys ja hyvä selitys ilmiöstä, luoda sanallinen selkeä kuvaus 

ilmiöstä saatujen tutkimustulosten avulla. Kerätystä aineistosta analysoidaan eli selvitetään 

mitä keskeistä ilmiöön liittyvää nousee esille. Tämä voidaan tehdä pelkästään lukemalla ai-

neistoa useampaan kertaan ja yrittämällä ymmärtää, mitä aineisto viestii. (Kananen, 2015, 

161.)  

 

Tässä opinnäytetyössä aineisto analysoidaan aineistolähtöisesti käyttämällä sisällönanalyy-

simenetelmää. Tällä menetelmällä voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja ob-

jektiivisesti. Analysoitavat dokumentit ovat tässä tapauksessa puolistrukturoidut haastattelut 

ja puolistrukturoidut kyselylomakkeet. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä py-

ritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, kadotta-

matta aineiston sisältämää informaatiota. Tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen. 

Analyysilla luodaan selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia päätöksiä 

tutkittavasta ilmiöstä sekä lisätä ymmärrystä aiheesta.  (Tuomi,2018 s.117-122.) Olen luke-

nut ja luokitellut keräämääni aineistoa useampaan kertaan. Tarkoituksena on tuoda tutki-

mustuloksissa esille aineistosta keskeisimpiä asioita alkuperäistä aineistoa vääristämättä. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset on jaoteltu kolmeen ryhmään. Esitän ensin Helsingin ja Sisä-Suomen po-

liisilaitosten ennalta estävän toiminnan poliisien sähköpostihaastatteluun perustuvat tutki-

mustulokset. Toisena esitän Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikostorjuntasektorilta saadut tut-

kimustulokset. Kolmantena esitän Pirkanmaan alueella toimivilta sosiaali- ja terveysviran-

omaisilta sekä sidosryhmältä saadut tutkimustulokset. Tutkimustulosten elävöittämiseksi 

tuon esille haastateltavien omia ilmaisuja, jotka on kursivoitu.  

 

5.1 Poliisin ennalta estävä toiminta ja toimintamallit  

Haastattelin sähköpostitse Helsingin poliisilaitoksen lähisuhdeväkivaltarikoksiin keskitty-

neen tutkintaryhmän poliisia ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan po-

liisia. Nämä poliisilaitokset valikoituivat tutkimukseen, koska halusin vertailukohtia kahden 

ison poliisilaitoksen välille. Oli myös tiedossa, että Helsingin poliisilaitoksella on lähisuh-

deväkivaltarikoksiin erikoistunut tutkintaryhmä. Myös Sisä-Suomen poliisin ennalta estävän 

toiminnan ryhmä on lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävään työhön liittyen aktiivinen ja kou-

luttautuva ryhmä. 

 

Helsingin poliisilaitoksella työskentelee lähisuhdeväkivaltarikoksiin erikoistunut tutkinta-

ryhmä.  Ryhmä tekee sidosryhmäyhteistyötä monien toimijoiden kanssa mm. osallistumalla 

keskustelutilaisuuksiin, työryhmiin ja seminaareihin. Ryhmässä on sidosryhmäyhteistyöstä 

vastaava rikosylikonstaapeli. Ryhmästä ohjataan lähisuhdeväkivallan uhreja ja tekijöitä 

heitä tukevien palvelujen äärelle tehostetun palveluohjauksen periaatteella. Toimintamalli 

on ollut käytössä vuodesta 2013, jolloin kyseinen tutkintaryhmä myös perustettiin.  Ryhmä 

perustettiin, koska keskittämisellä ajateltiin olevan suotuisia vaikutuksia lähisuhdeväkival-

lan ennalta estämiseen. Tärkeänä näkökulmana, huomioitiin että ”Ryhmässä työskentelevillä 

tutkijoilla tulee olla tarpeeksi tietoa lähisuhdeväkivallan erityispiirteistä ja niistä tahoista, 

joihin asiakkaita voi ohjata”. 

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on käytössä toimintamalli jossa lähisuhdeväkivallan uhria ja 

tekijää ohjataan heitä tukevien palveluiden piiriin. Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisi to-

teaa, että: ”Sisä-Suomen poliisilaitoksella poliisin käytössä on Pirkanmaan väkivaltaverkos-

ton esite, johon on koottu Pirkanmaalla ja myös Keski-Suomen puolella toimivia Sisä-Suo-

men poliisilaitoksen yhteistyökumppaneita mm. lähisuhdeväkivallan osalta. Osa toimijoista 
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on valtakunnallisia. Sisä-Suomen poliisilaitoksella poliisin lähisuhdeväkivaltatyö asettuu 

käytännössä kahden otsikon alle: MARAK ja ANKKURI”. 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän työn poliisi pitää tärkeänä, että asiakkaita oh-

jataan ja neuvotaan tasalaatuisesti. ”Lisäksi painopisteenä on, että asiakkaan neuvonta kuu-

luu aivan kaikille, kentälle, tutkintaan ja ennalta estävää työtä tekeville. Mutta se, miten 

asiakkaat ohjautuvat/ohjataan avun piiriin vaihtelee sen mukaan, kuka asiakasta on neuvo-

massa”. 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävä ryhmä järjestää myös aiheeseen liittyvää toi-

mipaikkakoulutusta. Tasalaatuisten palveluiden tuottaminen on myös yksi koulutuksen 

pääteemoista.  Toinen pääteema koulutuksessa on haastatellun sanoin poliisin tavoitetta-

vuuden parantaminen. ”Kun poliisia ei saa puhelimella tai sähköpostilla kiinni, eikä polii-

siasemilla oteta aina asiakkaita vastaan ja ainoa vaihtoehto on tehdä asiasta sähköinen 

rikosilmoitus, jäävät poliisin antamat ensikäden neuvot ja kriisiavun piiriin ohjaaminen 

usein puuttumaan”. 

Helsingin poliisilaitoksella asiakkaan tavatessaan, poliisi tekee arvion asiakkaan tuen tar-

peesta. Asiakkaita ohjataan muiden viranomaisten sekä sidosryhmien palveluihin.  ”Jokai-

sen asiakkaan tilanne on yksilöllinen, joten tehostettu palveluohjaus vaatii tutkijalta kykyä 

ja halua paneutua asiakkaan ohjaamiseen. Välillä asiakkaan tilanne vaatii moniammatil-

lista otetta ja tällöin voidaan ohjata asiakas keskustelemaan poliisilaitoksen Ankkuri- tiimin 

kanssa”. Lähisuhdeväkivaltarikoksiin erikoistunut ryhmä ohjaa lähisuhdeväkivallan osa-

puolia yleisimmin Rikosuhripäivystykseen sekä Ensi- ja turvakotienliiton lähisuhdeväkival-

tatyön yksikköön. Näiden toimijoiden kanssa ”on sovittu toimintamalli, jossa poliisi välittää 

asiakkaan suostumuksella hänen yhteystietonsa auttavalle taholle ja sieltä ollaan asiakkaa-

seen yhteydessä”. ”Tilannekohtaisesti asiakasta ohjataan myös muille auttaville tahoille. 

Vainoamisen uhreja ohjataan esimerkiksi Tukikeskus Varjoon”.  

Sisä-Suomen poliisilaitoksella lähisuhdeväkivallan uhreja ja epäiltyjä ohjataan seuraavien 

tukipalveluiden piiriin: sovittelutoimisto, Setlementti, Didar, Rikosuhripäivystys ja turva-

koti. Tämän lisäksi Sisä-Suomen alueella on useita auttavia tahoja, joiden kanssa poliisi 

voi tehdä yhteistyötä tai ohjata heille lähisuhdeväkivallan osapuolia avun saamiseksi. Sekä 

Helsingin että Sisä-Suomen poliisilaitoksella sidosryhmäyhteistyötä pidetään arvokkaana 

asiana.  
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Yhteistyön kehittämiskohteita pohdittaessa ilmenee, että haasteita tulee suuresta työmää-

rästä, joka rajoittaa yhteistyöhön käytettävissä olevan työajan määrää. Toinen haaste liittyy 

siihen, että sidosryhmien toiminta saattaa alkaa tai loppua ja näin ei ole varmuutta mitkä 

sidosryhmät ovat aktiivisessa toiminnassa. ”Onneksi aktiivisimmat tahot lähestyvät meitä 

kertoen oma-aloitteisesti, millaisia palveluita heillä on tarjota ja muistuttavat meitä siitä, 

että ohjaisimme asiakkaita heidän suuntaansa. Pidämme tällaista aktiivisuutta suotavana ja 

toivomme sen jatkuvan”. 

 

(Helsingin poliisilaitos, lähisuhdeväkivaltarikoksiin erikoistunut tutkintaryhmä, poliisin 

sähköpostihaastattelu, huhtikuu ja elokuu 2019. Sisä-Suomen poliisilaitos, poliisin ennalta 

estävä toiminta, poliisin sähköpostihaastattelu, Pirkanmaa maaliskuu-elokuu 2019.) 

 

5.2 Sisä-Suomen poliisilaitos rikostorjuntasektori 

Tässä luvussa tuon esille Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikostorjuntasektorilta saatuja tutki-

mustuloksia. Kyselytutkimukseen osallistuneilla poliiseilla oli työkokemusta nykyisestä 

työtehtävästään keskiarvon mukaan 5,3 vuotta. Heillä oli myös muuta työkokemusta polii-

siorganisaatiossa ennen nykyisiä rikostorjuntasektorin työtehtäviä. Tutkimukseen osallistui 

sekä miehiä että naisia, yhteensä viisi poliisia. Vastaukset ovat poliisien subjektiivisia ilmai-

suja. 

 

Jokainen tutkimukseen osallistunut poliisi oli kohdannut työssään lähisuhdeväkivallan osa-

puolia sekä toistuvan lähisuhdeväkivallan osapuolia  muutamia, säännöllisesti tai uhreja aika 

ajoin. Tutkimustuloksista ilmenee, että jokainen poliisi on ohjannut lähisuhdeväkivallan uh-

reja seuraavilla tavoilla: ”tilanteen mukaan…”, lähestymiskieltoon liittyen, tukipalveluiden 

saamiseksi tai toimittanut tutkimuksiin.  

 

Lähisuhdeväkivallan uhria suurin osa tutkimukseen osallistuneista poliiseista on ohjannut 

omilla neuvoilla ja opastuksella tukipalveluiden saamiseksi. Poliisi oli ohjannut lähisuhde-

väkivallan uhria suurimmassa osassa vastauksista seuraaviin tukipalveluihin: Rikosuhri-

päivystys ja Setlementin perheväkivaltaklinikka. Myös kunnan palveluihin sekä turvakotiin 

oli ohjattu ottamaan yhteyttä. Yksi poliisi oli antanut Rikosuhripäivystyksen esitteen. Myös 

Internetistä oltiin etsitty yhdessä asiakkaan kanssa ajantasaisia tukipalveluita. Yksi poliisi 

kertoi, että on ohjannut uhreja seuraavalla tavalla: ”Tapauksesta riippuen, antanut yhteystie-

toja tuen saamiseksi, toimittanut tutkimuksiin, ohjeistanut lähestymiskiellon hakemiseen/ 
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määräys lähestymiskiellosta, mikäli akuutti tilanne ja tehnyt sosiaaliviranomaisille ilmoi-

tuksia”. 

 

Näistä tuloksista voidaan päätellä, että uhrien ohjaaminen on aktiivista ja säännöllistä. Po-

liisien vastauksista ilmenee myös se, että miten ja minne uhria ohjataan arvioidaan tapaus-

kohtaisesti.   

 

80 prosenttia tutkittavista rikostorjuntasektorin poliiseista oli ohjannut lähisuhdeväkivallan 

tekijää tukipalveluiden saamiseksi. Tekijää oli ohjattu puhuttamalla sekä hakemaan itselleen 

apua seuraavien toimijoiden tukipalveluista: oman kunnan palvelut, oma terveyskeskus, Set-

lementin perheväkivaltaklinikka, tarvittaessa päihdehoito. Vastaajista 20 prosenttia ei ollut 

ohjannut tekijää ”..käytännössä mitenkään”. Voidaan siis päätellä, että Sisä-Suomen polii-

silaitoksen alueella lähisuhdeväkivallan tekijää ohjataan  hyvin tukipalveluiden saamiseksi. 

Voidaan myös päätellä, että lähisuhdeväkivallan uhria ohjataan hieman enemmän kuin teki-

jää. Lähisuhdeväkivallan tekijän ohjaamiseen voisi kiinnittää vielä huomiota ja sitä mahdol-

lisesti voisi hieman tehostaa tilannekohtaisesti. 

 

Tutkimustuloksista nousi esille lähisuhdeväkivallasta epäillyn tekijän ohjaamiseen liittyvinä 

haasteina kolme seuraavaa teemaa. Näistä ensimmäisenä teemana nousi teon ja tukitoimien 

tarpeellisuuden kiistäminen, ”…harvoin tekijä myöntää mitään, jolloin ohjaaminen on haas-

tavaa”. Toisena teemana ilmeni akuutti tilanne, ”….yleensä tilanne on akuutti (kiinniotto), 

eikä tekijä ole kovinkaan vastaanottavainen avun suhteen...”. Kolmantena teemana nousi 

moniongelmaisuus, ”…yleensä taustalla on muutakin sairautta/ päihdettä”. Yhdessä vas-

tauksista tuotiin esille, että jossain tapauksessa lähisuhdeväkivallan tekijä oli itse ehdottanut 

perheterapiaa. Poliisi kuvasi tätä ”hyväksi asenteeksi”. 

 

Tarkasteltaessa tutkimustuloksia poliisin ja moniviranomaisyhteistyöhön liittyen havaitaan, 

että rikostorjuntasektorin poliisit kokevat yhteistyön muiden toimijoiden kanssa olevan vä-

häistä tai sitä ei ole ollenkaan.  Tuloksista ilmenee kuitenkin, että jos yhteistyötä on niin se 

toimii hyvin.  ”Joskus em. toimijalta on ollut henkilö läsnä kuulustelussa kuultavan tukena, 

tällöin yhteistyö on aina toiminut hienosti ja ammattimaisesti”. 

  

Yleisin vastaus yhteistyöstä kysyttäessä oli asiakkaiden ohjaaminen yhteistyötahojen pu-

heille ja avun piiriin. Yksi vastaajista kertoi resursseihin liittyvästä haasteesta, joka vaikuttaa 
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moniviranomaisyhteistyöhön ja sen laatuun, ”En ole ollut yhteistyössä heidän kanssaan. Oh-

jannut heille asiakkaita kyllä. Liikaa työkuormaa, että ehtisi tehdä yhteistyötä”.   

 

Yhteistyön sujuvuutta tarkasteltaessa tutkimustuloksista ilmenee, että ajantasaista tiedotta-

mista ja tietämystä alueella toimivista yhteistyötahoista sekä tukipalveluista tulisi lisätä. 

”Yhteistyö sujuu hyvin silloin, kun sitä on. Tuntuu, että tarjolla olevia toimijoita on vähän 

tai sitten en itse tiedä niistä”. 

 

Selvitettäessä subjektiivista käsitystä siitä, miten poliisi pystyy ennalta estämään lähisuhde-

väkivallan toistumista yleisin vastaus oli ohjaamalla. Yksi vastaajista painotti, että ohjatta-

valta tarvitaan omaa motivaatiota. ”Tekijä hoitoon. Käytännössä on aika vaikeata, jos ei itse 

halua”. Toinen vastaajista pohti asiaa seuraavalla tavalla: ”Parhaiten poliisi pystyy ennalta 

estämään lähisuhdeväkivallan toistumista hankkimalla heille ulkopuolista apua. Monesti 

näissä tapauksissa kyse on joko päihde- tai mielenterveysongelmista, taikka molemmista. 

Näihin poliisi ei voi suoranaisesti tarjota apua. Poliisi voi neuvoa ja ohjata osapuolia aut-

tavien tahojen piiriin. Toki poliisi voi hetkellisesti rauhoittaa tilanteen ottamalla epäillyn 

kiinni, pidättämällä ja myös vangitsemalla, jos edellytykset täyttyvät. Yleensä näissä tapauk-

sissa lähisuhdeväkivalta kuitenkin jatkuu epäillyn vapauduttua”. Myös näkökulmaa moni-

viranomaisyhteistyön merkityksestä tuotiin esille: ”Poliisi pystyisi ennalta estämään tilan-

teiden eskaloitumista moniviranomaisyhteistyöllä”.  

 

Koulutukseen liittyviä asioita tutkittaessa 60 prosenttia poliiseista ei toivonut lisäkoulutusta 

aiheeseen liittyen. 40 prosenttia sen sijaan toivoo lisäkoulutusta. ”Koulutus on aina paikal-

laan. Käytännönläheisiä konkreettisia ohjeita mihin uhria ja tekijää ohjataan”. Koulutuk-

sen tarpeellisuuden arvioinnin yhteydessä nousi esille myös intressi saada tietoa moniviran-

omaisyhteistyön näkökulmasta. ”No miksei joku toimija voisi asiasta kertoa ja/ tai laittaa 

infoa heidän näkökulmastaan”. Koulutukseen liittyen toivottiin myös, että ”…koulutus voisi 

olla kaikille, eikä vain harvoille ja valituille tarkoitettu, se voisi olla vähän kevyempää va-

listusta eikä mitään jäykkää koulutusta!”. 

 

Tärkeänä seikkana tuli ilmi, että 60 prosenttia poliiseista toivoi yhteen koottuja, nopeasti 

saatavilla olevia ajantasaisia tietoja muiden viranomaisten sekä sidosryhmien yhteystie-

doista ja ennalta estävän lähisuhdeväkivaltatyön palveluista.  Tämä helpottaisi poliisin teke-

mää ennalta estävää työtä ja asiakkaiden ohjaamista tukipalveluihin. 
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Muuta kommentoitavaa/ vapaatekstiosiossa lähisuhdeväkivallan ennalta estämiseen ja sen 

haasteellisuuteen otettiin kantaa käytännönläheisesti. ”Ongelma toistuvissa jutuissa on se, 

että uhri ”palaa” tekijän luokse jonkin ajan kuluttua. Joissain tilanteissa uhrin voi olla mel-

kein mahdotonta lähteä. Ei työtä, asuntoa, lapset jne. Siihen vahvasti tukea, sossusta asunto, 

rahaa ym. Tekijälle pakollinen hoitoonohjaus päihteettömyyteen”. 

 

”Sen tässä vain on oppinut, että vaikka lähisuhdeväkivallasta paljon puhutaan ja lainsää-

däntöä on muutettu, ei se käytäntöä juuri muuta. Kukaan ei tahdo kenellekään mitään ran-

gaistusta, tai vaikka tahtoisi ensin, ne perutaan heti perään. Erittäin hankalia tutkia jälkeen-

päin. Ensipartion kirjaukset ja toimet paikalla ovat todella tärkeitä. Valokuvaus ja kerto-

mukset mitä tapahtui jne. Myös uhri tulisi kuulla heti paikalla, jos aikoo saada kertomuksen 

paperille, koska seuraavana päivänä kertoo jo paljon vähemmän ja viikon päästä ei mi-

tään”. 

 

(Sisä-Suomen poliisilaitos, rikostorjuntasektori, puolistrukturoitu kyselylomake, heinäkuu 

2019). 

 

5.3 Moniviranomaisyhteistyö 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaiset ovat poliisin yleisimpiä yhteistyökumppaneita mo-

niviranomaisyhteistyötä tehdessä. Sosiaalihuollon toimivaltuudet määrittelee ensisijaisesti 

sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuolto tekee paljon myös terveydenhuolto- ja lastensuojelulain 

velvoittamaa työtä. Sosiaalihuollon toimintaa valvoo AVI. 

 

Haastattelin sähköpostitse Pirkanmaalla työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Haastattele-

mani sosiaalityöntekijät työskentelevät Pirkanmaalla perheneuvolassa moniammatillisessa 

työryhmässä, jossa heidän kanssaan työskentelevät mm. sosiaalityöntekijä, perheneuvolan 

lääkäri ja psykologi. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluiden tuloksista ilmeni ”tarve syste-

maattiselle, hallintokunnat ylittävälle toimintamallille lähisuhdeväkivallan kierteen katkai-

semiseksi”. 

Asiakkaat voivat hakeutua perheneuvolapalveluihin joko itse ottamalla yhteyttä tai 

viranomaislähetteellä. Viranomaislähetteen voi antaa esimerkiksi erikoissairaan-

hoito, perusterveydenhuolto, koulut, varhaiskasvatus, sosiaalitoimi; sosiaalihuolto ja 

lastensuojelu. Perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia sekä vahvan 
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salassapidon alaisia. Apuna tarjotaan keskusteluapua yksilö, pari- ja perhekäynnein, 

jos tähän on omaa motivaatiota. Palveluohjausta annetaan esimerkiksi seuraavien vi-

ranomaisten tai tukipalveluiden avunpiiriin hakeutumiseen: oma terveydenhoito, Per-

heväkivaltaklinikka, Ensi- ja turvakoteihin, Maria Akatemiaan, Setlementti Tampe-

reen toimintaan, Miessakkeihin, Rikosuhripäivystykseen, kriisikeskus Osviittaan ja 

mielenterveyskeskukseen. 

Yksilöllisen tilanteen mukaan tarjotaan myös ”psykoedukaatiota sisältävää hoitoa, osana 

perheneuvolan palvelua. Esim. lievemmissä lapsen kaltoinkohtelu- tai parisuhdeväkivalta-

tilanteissa, ilmoitusvelvoitteemme (lastensuojelu, poliisi) jälkeen voimme usein jatkaa hoi-

toa ja pohtia väkivallan tekijän toimintamallien parantamista”.   

Lähisuhdeväkivallan uusiutumisriskin pienentämiseen liittyvistä tuloksista ei ole tilastotie-

toa. Tuloksia ei ole arvioitu mittareilla tai tutkimuksilla. Kokemukseen perustuvaa tietoa 

soveltaen on koettu, että ”varhainen puuttuminen ja väkivallan käyttämisen syiden selvittä-

minen on saattanut muuttaa väkivallantekijän toimintamalleja. Seuranta ei välttämättä jatku 

meillä, joten tieto mahdollisista onnistumisista jää usein saamatta. Epäonnistumisista (vä-

kivallan uusimisesta) kuulemme herkemmin”. ”Asiakkuudet ovat yleensä kestoiltaan lyhyitä 

ja työskentely päätetään, mikäli arvioidaan muiden palveluiden vastaavan tarpeeseen pa-

remmin tai jos asiakkaista tuntuu, että tilanne on helpottanut”.  

Sosiaaliviranomaisten kokemus yhteistyöstä poliisin kanssa on pääsääntöisesti hy-

vää. Kehyskunnissa sosiaaliviranomaisten ja poliisin yhteistyö ei ole säännöllistä, 

vaan yhteistyötä tehdään tilanteen niin vaatiessa. Yhteistyö koostuu pääosin konsul-

toinneista ja tutkintapyyntöjen tekemisestä. Tutkimuksessa ilmenneet poliisin ja so-

siaaliviranomaisten yhteistyön kehittämiskohteet on käsitelty seuraavissa kappa-

leissa aihealueittain. 

Poliisilta toivotaan kannanottoja. Sosiaalityöntekijä toivoo, että poliisi puhuttaisi asi-

anosaisia tilanteissa, joissa poliisi arvioi ettei tutkintapyyntöä ole syytä tehdä. Sosi-

aaliviranomaisten kokemuksen mukaan poliisilla on konkreettisesti auktoriteettia 

moneen asiakkaaseen. ”On tilanteita, että poliisin kanssa käyty keskustelu on ollut 

käänteentekevä vanhemman suhtautumisessa esim. kuritusväkivaltaan tai henkiseen 

väkivaltaan”.   
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Henkilöstön vaihtumiseen sekä poliisin antamiin ohjeisiin liittyviä haasteita tuotiin 

myös esille. ”Henkilöiden vaihdoksiin liittyvät tilanteet. Sekä tilanteet joissa poliisin 

antama ohjeistus on ollut ristiriidassa oman arviomme kanssa esim. tilanteiden va-

kavuudesta”.   

Konsultaatiopuheluihin liittyen sosiaalityöntekijät odottavat tutkinnassa työskentele-

viltä poliiseilta aikaa ja kärsivällisyyttä ”pitkämielistä suhtautumista konsultaatiopu-

heluihin”. Sosiaalityöntekijät kokevat, että heidän osaaminen rikoslainsäädännön 

osalta ”…on hyvin hataraa ja kysymysten muotoilu poliisin näkökulmasta kummal-

lista”. Tämän vuoksi sosiaalityöntekijät toivovat poliisilta kärsivällisyyttä ja aikaa.    

Lapsiperheiden sosiaalityössä aiemmin työskennelleet työntekijät pitivät tärkeänä 

sitä, että ”sosiaalityö pidetään ajan tasalla mm. tutkinnan etenemisestä ja laaditaan 

yhteistyössä suunnitelmaa siitä, miten perhettä voitaisiin tukea”. 

Sosiaalityöntekijät muistuttavat poliisia tekemään lastensuojeluilmoituksen niissä ti-

lanteissa, kun se on tarpeellista.   

Ankkuri-toiminnasta on tullut hyvää palautetta. Sen kaltaista toimintaa kaivataan myös ke-

hyskuntiin, vaikka palvelun tarve kehyskunnissa onkin suhteessa vähäisempää.   

Sosiaalityöntekijä toteaa, että ”lähisuhdeväkivallan ennalta estämisen kehittymistä 

ajatellen resurssien salliessa, poliisi olisi erinomainen yhteistyökumppani”. Lähi-

suhdeväkivallan ennalta estävää työtä kehitettäessä, sosiaalityöntekijän mukaan tulisi 

kiinnittää huomiota seuraaviin osa-alueisiin: ”Matalan kynnyksen puuttuminen kaik-

kinensa, julkisuudessa näkyminen, lähisuhdeväkivallasta tiedottaminen ja erityisesti 

väkivallan eri muodoista kertominen on tärkeää”.  

Muu tässä tutkimusosiossa ilmenevä tärkeä asia oli sosiaaliviranomaisten huoli lap-

sista ja nuorista. Perheessä tapahtuva lapsiin kohdistuva väkivalta huolestuttaa sosi-

aaliviranomaisia. Myös koulukiusaamisesta ja koulussa tapahtuvasta väkivallasta on 

noussut huoli sosiaaliviranomaisten keskuudessa. Esiin nousi myös tarve ja toive 

koulupoliisitoiminnasta. 

Tämä aihe sivuaa varsinaisesta opinnäytetyön aiheesta, koska olen rajannut mm. lap-

siin ja nuoriin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan työstäni pois sen vaatiman laajuuden 
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vuoksi. Aihe on kuitenkin huomioitava ja tärkeä, joten tuon tutkimusaineistosta il-

menneitä lapsiin ja nuoriin liittyviä kohtia esille. 

Lähisuhdeväkivallasta puhuttaessa kohteena voi olla myös lapsi. Lähisuhdeväkival-

lan ollessa vanhempien välistä, perhe jossa on lapsia, joutuvat lapset tahtomattaan 

katsomaan sivusta lähisuhdeväkivaltaa ja sen seurauksia, jolloin heille aiheutuu myös 

kärsimystä ja traumoja. 

Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia on esitetty seuraavassa:  ”Lapsiin kohdistuvia 

rikoksia toivotaan selvitettävän nopeammin, sillä lapselle esim. terapeuttisen avun 

järjestäminen ei voi alkaa kun tutkinta on kesken ja näin apu viivästyy”.    

”Etenkin lapsiin kohdistuva ”lievä” kuristusväkivalta ja erityisesti vanhemman toi-

mesta tapahtuva henkinen väkivalta ovat alueita, joissa toivoisimme poliisilta selke-

ämpää kannanottoa. Tiedämme tutkimusten valossa miten traumatisoivaa ja vaike-

asti hoidettavaa lapseen kohdistuva henkinen väkivalta on, mutta sen tunnistamisessa 

ja tunnustamisessa on meillä kaikilla viranhaltijoilla vielä tekemistä. Työntekijäkoh-

taiset erot tiedoissa ja osaamisessa ovat ilmeisen suuret niin poliisissa kuin meillä 

muillakin viranomaisilla”.   

”Etenkin työntekijäryhmät kouluissa, päiväkodeissa, neuvoloissa, jotka eivät asioi 

poliisin kanssa säännöllisesti, saattavat kokea lain edellyttämät konsultaatiot kuu-

mottavina. Silloin edukatiivinen ja lempeä yhteistyö on paras tae, että lähisuhdevä-

kivaltaan liittyvät asiat otetaan puheeksi nykyistä paremmin peruspalveluissa”.  

 (Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut, kahden perheneuvolan sosiaalityöntekijän 

puolistrukturoitu sähköpostihaastattelu, Pirkanmaa huhtikuu-elokuu 2019.) 

 

5.4 Sidosryhmäyhteistyö 

Maria Akatemia ry on vuonna 2006 perustettu asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Maria Aka-

temia tarjoaa mm. tukipalveluita väkivaltaa käyttäville naisille. Maria Akatemia järjestää 

myös aiheeseen liittyvää koulutusta väkivaltatyötä tekeville ammattihenkilöille. Maria Aka-

temian toimipisteet sijaitsevat Tampereella ja Helsingissä. Palvelut ovat saatavilla myös In-

ternetissä ja puhelimitse. 
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Maria Akatemiaan asiakkaat hakeutuvat yleisesti chatin ja puhelinpalvelun kautta. ”Avun-

piiriin hakeudutaan joskus myös jo ns.huolivaiheessa, ennen väkivallan tekoa. Siinä vai-

heessa kun on huoli, että kohdistaa läheisiinsä väkivaltaa”. Lähisuhdeväkivalta voi kosket-

taa ketä tahansa ikään, sukupuoleen, koulutukseen tai sosiaaliseen aseman katsomatta. 

 

Tukitoimina tarjotaan puhelinpalveluita, videokeskusteluja ja tapaamisia. Tapaamisia järjes-

tetään yksilöllisen tarpeen mukaan 3-5 kertaa ja ryhmätapaamisia järjestetään 15 kertaa. Ta-

paamiset järjestetään Helsingissä ja Tampereella. Ulkomailla asuville suomalaisille on tar-

jolla Internetin kautta kerran viikossa tapahtuvaa ohjausta sekä seurantaryhmä. 

 

Yhteistyötä poliisin kanssa arvioitaessa ilmenee, että yhteistyötä tulisi kehittää. Toiveena on, 

että tietoisuus lähisuhdeväkivallasta ja siihen liittyvistä palveluista lisääntyisi. Esille nousi 

etenkin tietoisuuden lisääminen naisten käyttämästä väkivallasta. ”Naisten väkivalta on hei-

kosti tunnistetavissa. Miesten kynnys kertoa lähisuhdeväkivallasta on suuri, kun nainen on 

tekijä. Lisäksi miehet tunnistavat väkivallan huonommin. Väkivallan monimuotoisuus lisää 

haasteita tunnistettavuuteen”. Poliisin ja muiden viranomaisten sekä auttajatahojen yhteis-

työtä arvioitaessa ilmenee, että sidosryhmäyhteistyön tulisi olla säännöllistä. Toivotaan 

”säännöllisiä kontakteja, että poliisista konsultoitaisiin, otettaisiin yhteyttä. Yhteydenotto 

puhelimitse käy helposti”.  

 

Yhteistyötä ajatellen poliisilta toivotaan myös ennalta estävää toimintaa jo rikosprosessin 

alkuvaiheessa. ”Rikosprosessi ei auta ns. ihmistä vaan voi olla myös este häpeän ja pelon 

kautta. Tarvitaan ennalta estävää toimintaa”. Myös moniviranomaisyhteistyö koetaan tär-

keäksi. Poliisi, sosiaali- ja terveystyöntekijät ja sidosryhmät yhdessä voivat auttaa tehok-

kaasti lähisuhdeväkivallan tekijää. ”Vaikka lähisuhdeväkivalta olisikin vain aikuisten välistä 

niin se koskettaa myös lapsia. Lapsen pitää pelätä toista vanhempaa ja pelätä toisen van-

hemman puolesta”. Esiin nousee myös lastensuojeluilmoitukseen liittyvä lainsäädäntö ja il-

moitusvelvollisuus.  

 

Huolena on myös väkivallan monimuotoisuus ja siihen puuttuminen sekä lainsäädäntö. ”Vä-

kivalta voi olla miesten ja naisten tekemää. Henkistä ja fyysistä. Henkisen väkivallan kuor-

mittavuus ja lasten turvattomuus sekä väkivallan molemminpuolisuus on huomioitava”.  

 

Väkivallan tekijän kanssa asioidessa voisi huomioida seuraavia asianosaisten taustoihin liit-

tyviä asioita: ”Kysymys, että tekijä on tullut itse haavoitetuksi jollain tavalla. On ollut 
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kaltoinkohtelua, emotionaalista yksin jäämistä, kylmää vuorovaikutusta, ei ole saanut näyt-

tää iloa tai surua. Aikuinen ei ole pyytänyt anteeksi. Tämä on haavoittavaa varhaisessa vai-

heessa. Koulukiusaamista. Naisen väkivallan syitä voivat olla myös  oman lapsuusajan tiu-

kat raamit, niin sanotut kympin tytöt. Palautetta on saatu olemalla kiltti ja reipas. Ja sitten, 

kun tulee säröjä, niin tulee hallitsematon kokemus, joka voi purkautua aggressiona”. 

 

Lähisuhdeväkivaltatyön ennalta estämiseen liittyen nousee tärkeänä perus asiana koulutus. 

”Poliisin koulutukseen tulisi lisätä tietoisuutta parisuhdeväkivalta ja traumailmiön kertomi-

sesta. Tämän myötä voi tulla ymmärrystä mitä trauma tuo tullessaan”. Ilmenee myös, että 

”poliisin omalla intressillä” koetaan olevan merkitystä, ”jos työskentelee perustutkinnassa 

ja jos on intressiä niin hakee tietoa aiheeseen”.  

 

Huomioitavana asiana tutkimustuloksista nousee esille se, että poliisin ja asiakkaan ensikoh-

taamisella on suuri merkitys. ”Poliisi voi olla ensimmäinen, joka sanoo, että hae apua. Koh-

taaminen on merkittävä. Ei tarvitse ajatella, että poliisin tehtävä on auttaa, tehtävä on oh-

jata”. Haastattelussa kohtaamisen merkitys nousee useamman kerran esille. Viestinä polii-

sille on, että ”…ei vähätellä, otetaan vakavasti sekä uhri että tekijä. Usein asiakas kertoo, 

että on yrittänyt kertoa asiasta mutta sitä on vähätelty. Kyseessä ovat olleet väkivallan mää-

ritelmä, väkivallan syyt tai yritys selittää tekoa pois”. 

 

Tutkimuksen mukaan sillä on merkitystä, mitä ja miten poliisi sanoo asiat.  ”Kun poliisi tulee 

paikalle ja sanoo, että tästä pitää kirjata rikosilmoitus. Se voi pysäyttää. Väkivalta ei ole 

hyväksyttävää ja teot ovat tuomittavia. Kuitenkin tulee muistaa, että ihminen on taustalla. 

Pysähtymisellä on merkitystä. Koska silloin tekijä tunnistaa ja tunnustaa tekonsa, sen sijaan 

että jäisi kiinni entiseen toimintamalliin. On tärkeää, että poliisi uskoo, että ohjaamisella on 

merkitystä”. 

 

(Maria Akatemia, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, puolistrukturoitu haastattelu, 

Tampere, elokuu 2019.) 

 

5.5  Yhteenveto 

Sisä-Suomen poliisi kohtaa työssään lähisuhdeväkivallan uhreja, tekijöitä ja heidän läheisiä. 

Toistuvan väkivallan osapuolia poliisi kohtaa työssään satunnaisesti. Poliisi ohjaa aktiivi-

sesti uhreja tukipalveluiden saamiseksi. Myös tekijöitä ohjataan tukipalveluiden saamiseksi, 
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mutta hieman vähemmän kuin uhreja. Osapuolten läheisten ohjaamisesta ei tullut esille toi-

mintatapoja. 

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on hyvin tarjolla tukipalveluita lähisuhdeväkivallan 

uhreille, tekijöille ja läheisille. Tukipalveluita tarjoavat mm. kuntien perheneuvolat, turva-

koti, Rikosuhripäivystys, Setlementti ja Maria Akatemia.   

 

Helsingin ja Sisä-Suomen poliisilaitoksella on käytössä tehostettu toimintamalli, jossa po-

liisi kysyy asianosaisen lupaa ilmoittaakseen hänen yhteystiedot tukipalveluita tarjoavalle 

taholle. Jonka jälkeen tukipalveluita tarjoava taho ottaa asianosaiseen yhteyttä. Tämä toi-

mintamalli on kehitetty THL:n toimesta. Toimintamalli on koettu poliisin puolelta hyväksi 

työkaluksi lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävässä työssä. Tutkimustuloksissa esiintyi huomio 

missä todettiin, että poliisin tulee tietää ja tuntea alueella toimivat tukipalvelut. Jos tieto tu-

kipalveluista on puutteellinen, se voi vaikuttaa negatiivisesti ennalta estävään työhön ja asi-

akkaiden ohjaamiseen. 

 

Haasteina poliisin lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävään työhön ovat mm. resurssit, koulutus 

sekä em.osittainen informaation puute ajantasaisista saatavilla olevista tukipalveluista tai tu-

kipalveluiden yhteystiedoista. Lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävän työotteen kehittämiseksi 

ja työn laadun takaamiseksi poliisi toivookin lisää resursseja sekä aiheeseen liittyvää lisä-

koulutusta. Tärkeänä työkaluna poliisi tarvitsee helposti saatavilla olevia, ajantasaisia yh-

teystietoja alueella toimivista ja saatavilla olevista tukipalveluista.  

 

Poliisin, kuin muidenkin viranomaisten ja sidosryhmätyöntekijöidenkin työn laadussa ja to-

teuttamisessa on yksilöllisiä eroja. Tavoitteena on pyrkiä tasalaatuisiin työtuloksiin.  

 

Tutkimustuloksista nousee yksittäin esille poliisin jonkin asteinen turhautuminen toistuvia 

lähisuhdeväkivaltatapauksia kohdatessa sekä asianosaisten moniongelmallisuuteen liittyvät 

haasteet. Esimerkkinä poliisi mainitsee lähisuhdeväkivallan tekijän luokse palaavan puoli-

son ja asiakkaan huonon motivaation tukipalveluun hakeutumiselle. Moniongelmallisuutta 

ajatellen esille nousi poliisin toive siitä, että päihteitä käyttävä henkilö tulisi motivoida hoi-

tamaan sekä päihdeongelma että väkivaltainen käyttäytyminen. Lähisuhdeväkivaltaa ennalta 

estävässä työssä on käsillä monia yhteiskunnallisia ja vaativia haasteita. Tutkimustuloksista 

korostuu tarve säännölliselle ja hyvälle moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyölle. 
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Moniviranomaisyhteistyö on poliisille tuttua. Helsingin poliisilaitoksella toimii lähisuhde-

väkivaltarikoksia tutkiva ryhmä, joka on tehnyt vuodesta 2013 asti yhteistyötä eri palvelun-

tarjoajien kanssa. Sisä-Suomen poliisilaitoksella poliisin ennalta estävän toiminnon ryhmä 

tekee myös aktiivisesti ja säännöllisesti moniviranomaisyhteistyötä  mm. Ankkuri- ja Ma-

rak-toimintojen muodossa. Kaikissa Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueen kehyskunnissa ei  

kuitenkaan vielä ole aktiivista tai säännöllistä poliisin ja sidosryhmien välistä yhteistyötoi-

mintaa. Kehyskunnissa koetaan että moniviranomaisyhteistyö on vähäisempää kuin suurem-

missa kaupungeissa ja säännölliselle moniviranomaisyhteistyölle olisi tarvetta.  

 

Vaikka moniviranomaisyhteistyö on vähäistä, niin moniviranomaisyhteistyötä tekevät tahot 

ja tukipalveluita tarjoava sidosryhmä ovat Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella pääosin 

tyytyväisiä yhteistyöhön poliisin kanssa.  

 

Yhteistyön kehittämiseksi sosiaalityöntekijät ja sidosryhmän edustaja toivovat poliisilta ma-

talankynnyksen puuttumista kaikkiin lähisuhdeväkivaltatapauksiin sekä vieläkin herkempää 

yhteydenottoa liittyen esim. yhteistyöhön, palvelun tarpeen arvioon tai asiakkaiden ohjaa-

miseen. Vuorovaikutusta ajatellen sosiaaliviranomaisten tekemiin puhelinkonsultaatio tilan-

teisiin toivottiin poliisilta kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja aikaa. 

 

Tutkimustulosten mukaan kaikkien viranomaisten tulisi tiedostaa ja huomioida lähisuhde-

väkivallan monimuotoisuuteen ja sen tunnistamiseen liittyvät seikat. Erityisesti naisten käyt-

tämän lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen tulisi kiinnittää huomiota.  

 

Poliisilta toivottiin asiakkaiden edukatiivista ja  yksilöllistä kohtaamiseen. Tutkimustulok-

sista ilmeni, että sillä on asiakkaalle erityisesti merkitystä, miten poliisi kohtaa asiakkaan 

sekä mitä ja miten poliisi puhuu asiakkaalle, mitä toimenpiteitä poliisi tekee. Poliisin tulee 

uskoa siihen, että asiakkaan ohjaamisella on merkitystä. 

 

Moniviranomaisyhteistyötä vahvistavana tekijänä nousi esille toimintamalli, jossa sidosryh-

mät ovat aktiivisesti yhteydessä poliisiin ja ilmoittavat palveluiden saatavuudesta sekä ajan-

kohtaisista yhteystiedoista. Poliisit arvostivat tätä toimintamallia.  
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5.6 Tutkimustulosten luotettavuus 

Tutkimustulosten luotettavuutta tulee arvioida opinnäytetyön eri vaiheissa mm. tutkimustu-

loksia käsiteltäessä ja niitä esille tuodessa. Kerätty aineisto oli tähän tutkimukseen riittävää. 

Kerättyä aineistoa pystyttiin käyttämään tutkimuksessa kokonaisuudessaan, eikä vastauk-

sista tarvinnut hylätä mitään. Kiinnitin huomioita, että tutkimustulosten sisältämä informaa-

tio ei muuttunut haastatteluja ja kyselylomakkeita litteroidessa. Tutkimustulokset on tuotu 

esille niitä muuttamatta tai vääristämättä. 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittaville henkilöille oli kertynyt työkokemusta ja subjektiivisia 

näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. Jokainen tutkimukseen osallistunut henkilö kohtasi työs-

sään lähisuhdeväkivallan tai toistuvan lähisuhdeväkivallan osapuolia säännöllisesti ja teki 

moniviranomaisyhteistyötä.  Tutkimustulosten oletetaan näiltä osin olevan luotettavia.  

 
 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lähisuhdeväkivaltaa, sen syitä ja seurauksia on alettu tukimaan perusteellisemmin Suo-

messa 1990-luvun loppupuolella. Lähisuhdeväkivaltaan liittyen on julkaistu ajankohtaista 

kirjallisuutta, tutkimus- ja tilastotietoa. Poliisin väkivaltatehtävistä ja viranomaisten tietoon 

tulleista lähisuhdeväkivaltarikoksista löytyy ajantasaista tilastotietoa.  

 

Vaikka lähisuhdeväkivallasta on nykyisin enemmän tietämystä, niin lähisuhdeväkivalta tun-

tuu tutkimusten valossa olevan vielä  nyky-yhteiskunnassa vaiettu ja haastava aihe. Mahdol-

lisesti tähän vaikuttaa se, että lähisuhdeväkivalta on ollut ”perheen sisäinen, henkilökohtai-

nen, häpeällinen ja vaiettu asia” vielä noin 20-30-vuotta sitten. Vaikka lähisuhdeväkivaltaan 

sovellettavaa lainsäädäntöä on muutettu tämän jälkeen, perheiden toimintakulttuurit eivät 

mahdollisesti muutu samaan tahtiin. Tarvittaisiinkin enemmän sosiaali- ja terveydenhuolto-

palveluilta tukea siihen, että lähisuhdeväkivaltainen käyttäytymismalli ei siirtyisi enää suku-

polvelta toiselle. Ennalta estävän työn näkökulmasta lähisuhdeväkivallan osapuolille suun-

natuilla tukitoimilla sekä väkivaltaisen toimintamallin periytymisen ennalta estämisellä on 

merkitystä. Näiden toimien avulla lähisuhdeväkivallan uusiutumisriskiä on mahdollista pie-

nentää tehokkaasti. 
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Lähisuhdeväkivaltainen teko loukkaa ihmisoikeuksia ja sisältää yhden tai useamman rikok-

sen. Lähisuhdeväkivalta on usein monimuotoista, toistuvaa, pitkittynyttä ja se pahenee ajan 

kuluessa. Lähisuhdeväkivalta tulee poliisin ja muiden viranomaisten tietoon usein siinä vai-

heessa kun lähisuhdeväkivalta on ollut pitkittynyttä. Jokainen lähisuhdeväkivallan osapuoli 

tarvitsee tukipalveluiden tarjoamaa apua. 

 

Ainoa ympärivuorokautinen valtakunnallinen tukipalvelu lähisuhdeväkivallan uhreille, lä-

heisille ja ammattiryhmille on Nollalinja, joka tarjoaa apua puhelimitse ja Internetissä. Joil-

lakin paikkakunnilla on myös päivystäviä turvakoteja. Lähisuhdeväkivallan tekijälle ei ole 

vielä tarjolla ympärivuorokautista valtakunnallista tukipalvelua. Lyömätön linja ja Maria 

Akatemia tarjoavat palveluaikoinaan lähisuhdeväkivallan tekijöille tukitoimia puhelimitse 

sekä Internetissä.  

 

Kansainväliset sopimukset ja lakimuutokset edesauttavat valtiollista ja kunnallista sitoutu-

mista sekä puuttumista lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävään työhön. Muutosten tuomat po-

sitiiviset seuraukset tapahtuvat kuitenkin verrattain hitaasti. Hyvää muutosta on jo kuitenkin 

tapahtunut esimerkiksi tukipalveluiden saavuttamisessa ja moniviranomaisyhteistyötä aja-

tellen. Muutostyö jatkuu. 

 

Poliisi ennalta estää lähisuhdeväkivallan uusiutumisriskiä esim. ohjaamalla uhria ja epäiltyä 

tekijää tukipalveluiden saamiseksi. Poliisissa voi aiheuttaa turhautumista lähisuhdeväkival-

lan luonteeseen kuuluva ongelman toistuvuus, jolloin esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhri 

palaa tekijän luokse. Rikosprosessuaalisesta näkökulmassa poliisia turhauttaa myös se, että 

lähisuhdeväkivallan uhri kiistää lähisuhdeväkivaltaan liittyneen pahoinpitelyn tai muun ri-

koksen rikosprosessin edetessä. Tässä korostuu ensipartion todisteluun liittyvän materiaalin 

hankkiminen rikospaikalta.  

 

Mielenkiintoista oli havainnoida, että lähisuhdeväkivallan ennalta estämiseen liittyvät kes-

keiset aiheet olivat poliisin työn näkökulmasta edelleen samansuuntaisia, kuin vuonna 2005 

julkaistussa Laapion tutkimuksessa. Yhtenä esimerkkinä mainitsen lähisuhdeväkivallan 

taustalla olevan  moniongelmaisuuden, johon etsittiin ratkaisua hyvästä  moniviranomaisyh-

teistyöstä jo vuonna 2005. Sekä Laapion (2005), että minun tutkimustuloksista ilmenee po-

liisin huoli lähisuhdeväkivallan seurauksista sekä  poliisin motivaatio ja kiinnostus ennalta 

estää lähisuhdeväkivaltaa moniviranomaisyhteistyönä. Lähisuhdeväkivallan ennalta estämi-

sessä korostuu hyvän moniviranomaisyhteistyön merkitys.  
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Laapion (2005) tutkimuksesta ilmeni, että Ankkuri-toiminnasta sekä poliisilaitokselle sijoi-

tetusta sosiaalityöntekijästä on hyötyä poliisin ja muiden viranomaisten yhteistyötä ajatel-

lessa. Ankkuri-toiminnassa viranomaiset ja tukipalveluiden edustajat tapaavat säännöllisesti, 

ja se on koettu hyväksi toimintatavaksi sekä yhteistyötä vahvistavaksi voimavaraksi. Moni-

viranomaisyhteistyö koetaan arvokkaana ja tuloksellisena asiana myös saamieni tutkimus-

tulosten mukaan. 

 

Tutkimustuloksistani ilmeni, että yhteistyö poliisin ja muiden viranomaisten sekä sidosryh-

mien välillä on pääosin koettu hyväksi. Kaikki osapuolet toivoivat kuitenkin tiiviimpää ja 

säännöllistä yhteistyötä. Poliisin motivaatiota tukee intressi saada ajantasaista tietoa alueel-

lisista, lähisuhdeväkivallan osapuolille tarkoitetuista tukipalveluista. 

 

Helsingin ja Sisä-Suomen poliisilaitokselta saaduissa tutkimustuloksissa viitattiin vajaisiin 

resursseihin, myös sosiaaliviranomaiset viittasivat resursseihin. Mahdollisesti ennalta estä-

vää työtä voisi tehdä tehokkaammin ja laadukkaammin jos poliisi ja muut viranomaiset sai-

sivat lisäresursseja? 

 

Fagerlundin (2015) tutkimuksesta ilmeni, että poliisin resurssit ovat niukemmat Suomessa 

kuin Skotlannissa. Suomeen verrattuna, Skotlannissa poliisilla on huomattavasti enemmän 

aikaa ja resursseja kotihälytystehtävien yhteydessä paneutua lähisuhdeväkivallan ennalta es-

tävään työhön. Skotlannin poliisin lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävään toimintamalliin voi 

perehtyä lisää lukemalla Fagerlundin aiheesta kirjoittaman artikkelin. 

 

Jatkotutkimuksena aiheeseen liittyen ehdotan esimerkiksi alueellista tapaustutkimusta tai ke-

hittämistyötä siitä, kuinka lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävää moniviranomaisyhteistyötä 

saadaan tehostettua konkreettisesti isojen kaupunkien kehyskunnissa. Tähän voisi ottaa tut-

kimuskohteeksi yhden kehyskunnan. Toisena lisätutkimusaiheena ehdotan poliisille suun-

nattua alueellista, ajantasaista ja informatiivista esitettä moniviranomais- ja sidosryhmätoi-

minnasta yhteystietoineen. Kyseessä voisi olla esimerkiksi sähköinen ”lähisuhdeväkivalta-

työn esite”. Informaation ajantasaisena pitämiseksi kyseistä esitettä tulisi päivittää työpis-

teellä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi erikseen nimetyn henkilön toimesta. 
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7 LOPUKSI 

Ennen opinnäytetyön tekemistä oletin, että Suomi on yksi kärkimaa lähisuhdeväkivaltaa en-

nalta estävässä työssä. Mutta toisin olikin. Lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävä moniviran-

omaisyhteistyö haasteineen vaatii koko maassa vielä kehittymistä.  Tarvitaan myös viran-

omaisten ja kansalaisten  tietoisuuden lisäämistä lähisuhdeväkivallan muodoista, seurauk-

sista sekä tarjolla olevista tukipalveluista. On hyvä, että nämä seikat tiedostetaan ja niiden  

kehittämiseksi tehdään töitä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä omaksi haasteeksi muodostui aiheen rajaaminen ja tiiviinä pitämi-

nen. Myös aiheen ajoittainen syvällinenkin pohdiskelu toi omia haasteita opinnäytetyön ai-

heen rajaamiseen. Lähisuhdeväkivalta teema on kokonaisuudessaan laaja ja mielenkiintoi-

nen. Mahdollisesti työ olisi kannattanut pitää suppeampana, mutta halusin tuoda esille useita 

näkökulmia aiheeseen liittyen.  Opinnäytetyön tekemisen myötä sain paljon uutta informaa-

tiota lähisuhdeväkivallan syistä ja seurauksista, sen ennalta estämisestä ja moniviranomai-

syhteistyön merkityksestä sekä opin uutta erilaisista työskentelytavoista ja priorisoinnista. 

 

Positiivisena asiana saamistani tutkimustuloksista nousi esille, että Sisä-Suomen ja Helsin-

gin poliisilaitoksilla lähisuhdeväkivaltaa ennalta estävää työtä tehdään aktiivisesti esimer-

kiksi ohjaamalla osapuolia tukipalveluiden saamiseksi. Poliisin, muiden viranomaisten ja 

sidosryhmän tietoisuus moniviranomaisyhteistyön kehittämiskohteista oli myös positiivinen 

asia. Se tarkoittaa, että moniviranomaisyhteistyön rakenteita  sekä merkitystä on pohdittu ja 

niitä halutaan kehittää.  

 

Tiivistän ja kertaan vielä loppuun tärkeitä näkökulmia. Kun lähisuhdeväkivalta tulee poliisin 

tietoon se on luultavasti jatkunut jo kauan. Lähisuhdeväkivalta sisältää usein yhden tai use-

amman rikosnimikkeen. Lähisuhdeväkivallalla on vakavat seuraukset, jotka voivat vaikuttaa 

yksilöön koko loppuelämän ajan, sosiaalisesti, psyykkisesti, fyysisen vammautumisen tai 

sairastumisen kautta. Ääritilanteessa lähisuhdeväkivalta voi johtaa kuolemaan. Myöskään 

lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia vuotuisia 90 miljoonan euron taloudellisia seurauksia ei voi 

vähätellä.  

 

Tilastotiedon perusteella voidaan arvioida, että lähisuhdeväkivalta koskettaa meistä jokaista 

jollain tavoin; uhrin, tekijän, perheenjäsenen, osapuolen läheisen, ammattihenkilön, asian-

tuntijan tai muun ”roolin” kautta. Lähisuhdeväkivallasta puhuminen ja avoin asiaan 
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suhtautuminen voivat osittain ennalta estää lähisuhdeväkivaltaa. Ammatillisesta näkökul-

masta ajatellen lähisuhdeväkivallan osapuolten yksilöllisellä kohtaamisella ja kuuntelemi-

sella on merkitystä tukipalveluihin motivoitumista ja hakeutumista ajatellen. Lähisuhdevä-

kivaltaa ei saa hyväksyä vaikenemalla. 

 

Lähisuhdeväkivallan pääasiallinen ennalta estävä työ kuuluu valtion ja kuntien vastuulle, 

josta se jalkautuu vähitellen viranomaisten ja sidosryhmätyöntekijöiden tehtäväksi.  Myös 

poliisin tehtäväksi. 

 

Poliisi voi katkaista lähisuhdeväkivallan kierrettä ohjaamalla aktiivisesti, suunnitelmallisesti 

ja tavoitteellisesti kaikkia lähisuhdeväkivallan asianosaisia tukipalveluihin. Poliisi voi välit-

tää asiakkaan suostumuksella asiakkaan yhteystiedot tukipalvelua tarjoavalle taholle. En-

nalta estävän työn näkökulmasta, poliisin tulee tilanteen edellyttämien perustehtävien lisäksi 

arvioida lähisuhdeväkivallan uhrin kannalta lähestymiskieltoon liittyvät asiat ja uhrin suoje-

lun tarve sekä laatia tarvittaessa lastensuojelulain mukainen lastensuojeluilmoitus. (Poliisi-

hallitus,2018, POL-2018-41886.)  Lähisuhdeväkivallan kierteen katkaiseminen tehostuu 

säännöllisellä ja laadukkaalla moniviranomaisyhteistyöllä. 
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LIITE  

PELKISTETYT KYSYMYSRUNGOT ILMAN SAATETTA 

1.Kysymysrunko moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä tekeville 

1)Esittely Kerro lyhyesti: Mitä organisaatiota edustat.  

Mikä on työnkuvasi organisaatiossa. Kauan olet työskennellyt nykyisessä tehtävässä? 

2) Toiminnan perustaKuka valvoo organisaationne toimintaa ja määrittelee 
valtuudet toiminnalle? 

3 ) AsiakkaatMitä kautta asiakkaat yleisesti hakeutuvat teidän tukipalveluihin? 

4) Millaista apua tarjoatte lähisuhdeväkivallan osapuolille? 

5) Oletteko saaneet hyviä tuloksia lähisuhdeväkivallan uusiutumisriskin 
pienentämiseksi? 

6) Yhteistyö poliisin kanssa  Millaista yhteistyötä teette poliisin kanssa?  

Mitä hyvää ja mitä kehitettävää yhteistyön osalta on ilmennyt? 

7) Mitä erityisesti toivoisitte poliisilta yhteistyön kehittämiseksi? (valvonta- ja 
hälytyssektori sekä rikostorjunta) 

8) Muuta kommentoitavaa tai palautetta. 

2.Kysymysrunko rikostorjuntasektorin poliisille 

1) Kuvaile lyhyesti työtehtäväsi.  
Kauan olet toiminut nykyisessä työtehtävässä? 

2) Oletko kohdannut työssäsi lähisuhdeväkivaltatapauksia?  
Oletko kohdannut tapauksia, joissa lähisuhdeväkivalta on toistuvaa?  
Jos olet niin arvioi kuinka usein? (esim. joka vuorossa, kerran viikossa, kerran 
kuukaudessa, satunnaisesti) 

3) Oletko ohjannut lähisuhdeväkivallan uhria avun piiriin? Jos olet niin minne?  

4) Oletko ohjannut lähisuhdeväkivallan epäiltyä tekijää avun piiriin? Jos olet niin 
minne?  

5) Miten yhteistyö sujuu lähisuhdeväkivallan osapuolille tukipalveluita tarjoavien 
toimijoiden kanssa? (sosiaali- ja terveysviranomaiset, järjestöt ja muut toimijat) 

6) Miten ja millä tavoin mielestäsi poliisi pystyy ennalta estämään 
lähisuhdeväkivallan toistumista? 

7) Toivotko koulutusta tai ohjausta aiheeseen liittyen? Jos toivot niin millaista? 

8) Muuta kommentoitavaa tai palautetta. 


