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ESIPUHE 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä on poliisin väkivallan sietämisen kulttuuri ja 

kuinka se näkyy poliisin jokapäiväisessä työssä. Opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena oli saada ai-

kaan tietopaketti siitä, miksi yksittäinen poliisimies päättää sietää häneen työtehtävällä kohdistettua 

väkivaltaa, missä mielestäni onnistuttiin. Tavoitteena oli myös tuoda esiin väkivallan sietämisen ny-

kytilanne poliisiorganisaatiossa. Toivon, että tämä opinnäytetyö omalta osaltaan auttaa ymmärtä-

mään poliisin väkivallan sietämisen kulttuurin ilmiötä nykyistä paremmin, ja että opinnäytetyössä kä-

siteltyjä tutkimustuloksia voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi asiaa koskevien kehitystarpeiden 

osalta. 

Tahdon kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita poliisimiehiä arvokkaista vastauksistanne ja sitä poliisi-

laitoksien henkilökuntaa, joka mahdollisti kyselytutkimukseni kattavan ja laajan jakelun. Haluan esit-

tää erilliset kiitokset myös kaikille kollegoille, jotka keskustelivat aiheesta kanssani ja jakoivat omia 

kokemuksiaan ja tarinoitaan aiheeseen liittyen. Kiitokset myös ohjaaville opettajilleni Roosa Rento-

lalle ja Virve Haarlalle.  

 

Jyväskylässä 30.10.2021 

Jonne Nikkinen 
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Lähivuosien uutisoinnissa on nostettu esille poliisin kohtaaman väkivallan lisääntyminen ja se, kuinka 

poliisimiehet katsovat heihin kohdistetun väkivallan kuuluvan osaksi työtä. Ilmiöstä on alettu käyttä-

mään termiä poliisin väkivallan sietämisen kulttuuri, ja aiheeseen liittyen on herännyt kysymys: Onko 

poliisi alkanut sietämään väkivaltaa aiempaa enemmän?  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko poliisissa väkivallan sietämisen kulttuuria ja sitä, mikä 

mahdollisesti vaikuttaa kyseisen ilmiön taustalla. Opinnäytetyöllä pyrittiin selvittämään miksi poliisi-

miehet sietävät heihin kohdistettua väkivaltaa Suomessa. Opinnäytetyössä tein kirjallisuuskatsaus-

tyyppisen yhteenvedon ensin väkivallan sietämisestä asiakas- ja viranomaistyössä, keskittyen polii-

sin työhön, minkä perusteella tein valtakunnallisen kyselytutkimuksen Suomen poliisilaitosten val-

vonta- ja hälytystoiminnan sektorilla työskenteleville poliisimiehille. Kyselytutkimus toteutettiin verk-

kokyselylomakkeella ja kyselyyn osallistuivat kaikki Suomen 11 poliisilaitosta. Kyselyyn osallistui yh-

teensä 219 vastaajaa.  

 

Tutkimukseni mukaan poliisissa on väkivallan sietämisen kulttuuria, joka ilmenee eri lailla poliisimies-

ten päätöksenteossa, koskien eritoten heihin kohdistuneita väkivaltatilanteita. Väkivallan sietämisellä 

on poliisissa pitkät perinteet, mutta muutosta on lähivuosien aikana tapahtunut. Tutkimukseni perus-

teella poliisimiehet lievensivät väkivaltatilanteita käsitteleviä rikosnimikkeittä tarkoituksellisesti, jotta 

tilanteet voitiin hoitaa muun muassa sakkomenettelyllä rikosilmoituksen kirjaamisen sijaan. Poliisi-

miesten päätöksentekoon vaikuttivat muun muassa halu vältellä rikosprosessia, väkivallan katsomi-

nen osaksi työtä tai väkivallan tekijää oikeuttavat syyt, kuten silloin jos tekijä oli alaikäinen, nainen 

tai mielenterveyspotilas. Samoista syistä osa poliisimiehistä jättää väkivaltatilanteet myös kokonaan 

kirjaamatta, minkä vuoksi tilastot eivät tällä hetkellä kerro koko totuutta poliisin kohtaaman väkivallan 

yleisyydestä tai sen laadusta. 
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1  JOHDANTO  

Viime vuosien uutisoinnissa on nostettu esille poliisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen ja se, 

kuinka poliisit suhtautuvat heihin kohdistuneeseen väkivaltaan. Erityisesti on korostettu sitä, kuinka 

vähäinen väkivalta ohitetaan olan kohautuksella ja sen katsotaan kuuluvan osaksi poliisin työtä.  Uuti-

soinnissa on tuotu myös esille, kuinka väkivaltatapauksista ei aina tehdä rikosilmoitusta tai rikosnimi-

kettä lievennetään, jotta asia voidaan ratkaista sakoilla (ks. esim. Laakso 2017: Poliisi kohtaa väkival-

taa keskimäärin neljä kertaa päivässä – Suurin osa tapauksista kuitataan sakoilla). Tällöin on kyse 

yleensä tilanteesta, jossa poliisia kohtaan väkivaltaan syyllistyneelle kirjoitetaan sakko virkamiehen 

vastustamisesta, vaikka teko täyttäisi vakavamman rikoksen eli virkamiehen väkivaltaisen vastustami-

sen tunnusmerkistön. Tästä kaikesta on alettukin puhua poliisin väkivallan sietämisen kulttuurina ja se 

herättää kysymyksen siitä, onko poliisi alkanut sietämään väkivaltaa aiempaa enemmän?  

Aihe on ajankohtainen siihen liittyvän uutisoinnin ja yleisen keskustelun perusteella. Mielenkiintoni ai-

hetta kohtaan heräsi juuri siihen liittyvän uutisoinnin kautta. Perehdyttyäni asiaan hieman lisää huoma-

sin aiheen potentiaalin opinnäytetyöaiheena. Olen tehnyt aikaisemmassa koulutuksessani opinnäyte-

työn liittyen pelastuslaitoksien väkivalta- ja uhkatilanteiden toimintaohjeisiin, minkä vuoksi poliisiin liit-

tyvät väkivaltatilanteet tuntuivat luontevalta jatkumolta opinnäytetyön aiheeksi. Pystyin hyväksikäyttä-

mään aikaisemman opinnäytetyöni tuomaa tietotaitoa, sillä väkivallan sietämisen kulttuuria ilmenee 

myös pelastusalalla (Nikkinen 2019, 37). 

On selvää, että poliisi tekee rikosilmoituksen kansalaisten välisestä pahoinpitelystä, mutta kun pahoin-

pitelyn kohteeksi joudutaankin virkatehtävällä itse, niin useimmiten asiaan suhtaudutaan eri tavalla. 

Johtuuko se vain siitä, että väkivalta katsotaan poliisin työhön kuuluvaksi vai voiko taustalla olla muita 

syitä? Suhtaudutaanko väkivaltatilanteisiin samalla tavalla, kun poliisiin on kohdistanut väkivaltaa ala-

ikäinen, mielenterveyspotilas tai vastakkaista sukupuolta oleva henkilö? Tällä opinnäytetyöllä pyrin 

esittämään vastauksen muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin.  

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan virkatehtävillä poliisiin kohdistuneita väkivaltatilanteita. En siis kä-

sittele poliisin virka-ajan ulkopuolella kohtaamaa väkivaltaa. Työssäni keskityn asiakastyöväkivaltaan 

eli väkivaltaan, joka kohdistuu poliisimieheen työpaikan ulkopuolisen tahon, kuten asiakkaan tai tämän 

omaisen toimesta. Tarkoituksenani ei ole käsitellä poliisiin kohdistunutta väkivaltaa sen laajemmin, 

vaan enemmänkin tarkoituksena on keskittyä siihen, miksi joissakin väkivaltatilanteissa poliisi ”sietää” 

väkivaltaa. Poliisin väkivallan sietämisellä tarkoitan opinnäytetyössäni sitä, kun poliisimies on joutunut 

työtehtävissään väkivallan kohteeksi ja tämän jälkeen hän ei kirjaa asiasta rikosilmoitusta, lieventää 

rikosnimikettä, että voi hoitaa asian esimerkiksi sakolla tai jättää väkivaltatilanteesta kaikki kirjaukset 

tekemättä.  

 



2 

 

Opinnäytetyössäni olen kerännyt ja koonnut olemassa olevaa tutkimusaineistoa ja uutisointia poliisin 

väkivallan sietämisen kulttuurista, ja aineiston pohjalta olen tehnyt valtakunnallisen kyselytutkimuksen 

poliisilaitoksien valvonta- ja hälytystoiminnan sektorin työntekijöille. Tutkimukseni avulla on tarkoitus 

selvittää poliisin väkivallan sietämisen kulttuurin taustasyitä ja kerätä aineistoa siihen liittyen niin, että 

poliisissa pystytään tunnistamaan ilmiö ja sen syyt niin organisaatio- kuin yksittäisellä poliisimiestasol-

lakin. Tutkimukseni tavoitteena on saada aikaan tutkimustietoa, jonka perusteella pystytään ymmärtä-

mään poliisin väkivallan sietämisen kulttuurin ilmiötä ja sen taustasyitä.  

Opinnäytetyö koostuu seuraavista osioista: johdanto, tutkimus ja aiheen rajaus, väkivalta asiakas- ja 

viranomaistyössä, poliisin kohtaama väkivalta rikosnimikkeittäin, poliisin väkivallan sietämisen kulttuuri, 

valtakunnallinen kyselytutkimus poliisilaitoksille, yhteenveto ja pohdinta. Opinnäytetyö pyritään jäsen-

telemään ja rakentamaan niin, että lukija saa hyvän kokonaiskuvan käsiteltävästä aiheesta. Väkivalta 

asiakas- ja viranomaistyössä -osiossa määritellään väkivallan termi, käsitellään väkivaltaa osana asia-

kas- ja viranomaistyötä sekä perehdytään työväkivaltaan ja sen seurauksiin. Poliisin kohtaama väki-

valta rikosnimikkeittäin -osio käsittelee virkamiehen vastustamisrikoksia, joita yleensä sovelletaan, kun 

poliisin on kohdistettu väkivaltaa. Polisiin väkivallan sietämisen kulttuuri -osiossa käsitellään otsikon 

mukaisesti aihetta tarkemmin poliisin näkökulmasta muun muassa julkaistujen uutisten ja tutkimusai-

neistojen kautta. Valtakunnallinen kyselytutkimus poliisilaitoksille -osiossa perehdytään suorittamaani 

kyselyyn ja sen tuloksiin. Kyselyn jälkeen Yhteenveto -osiossa on koko opinnäytetyön sisällöstä tehty 

yhteenveto poliisin väkivallan sietämisen kulttuurista ja siihen liittyvistä tutkimustuloksistani. Viimeisenä 

pohdintaosiossa käsittelen lyhyesti opinnäytetyöprosessia ja kerron tutkimukseen liittyvistä jatkotutki-

musaiheista. Opinnäytetyön liitteenä ovat poliisilaitoksille lähettämäni kyselytutkimuksen saatekirje 

sekä sen kyselyrunko (ks. Liite 1 ja 2). 

2  TUTKIMUS JA AIHEEN RAJAUS 

Opinnäytetyöni tietoperustana käytän väkivallan sietämisen kulttuuriin asiakastyössä liittyviä tutkimuk-

sia, aiheeseen liittyvää uutisointia sekä aiempia opinnäytetöitä ja tehtyjä tutkimuksia, joista isossa roo-

lissa ovat oikeustieteen tohtori Henri Rikanderin tekemät artikkelit ja hänen vuonna 2019 julkaisemansa 

väitöstutkimuksensa Custos publicus gladium frustra non fert: empiirinen tutkimus poliisin voimankäy-

töstä ja poliisin kohtaamasta väkivallasta. Useimmiten ellei aina, kun eri uutisissa ja artikkeleissa mai-

nitaan poliisin väkivallan sietämisen kulttuuri, mainitaan samassa yhteydessä myös Rikander (ks. esim. 

Kilponen 2019: Väitös: Poliisiin kohdistunut väkivalta voi jäädä rankaisematta – poliisit kokevat heihin 

kohdistuvan lievän väkivallan työhön kuuluvaksi). Rikanderin väitöstutkimuksen myötä poliisin sietämi-

sen kulttuuri -käsite onkin alkanut vakiintua, vaikka kyseessä on melko uusi termi koko ilmiölle. Yleisesti 

uutisartikkeleita tarkastelemalla huomataan, että poliisin kohtaamasta väkivallasta ja sen sietämisen 

kulttuurista puhutaan joko väkivallan sietämisen kulttuurina tai pelkästään sietämisen kulttuurina. 

Tässä opinnäytetyössä käytän itse enemmän termiä väkivallan sietämisen kulttuuri, koska se mieles-

täni yksilöi paremmin minkä aiheen sietämisestä on kyse.  
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Vastaavaa tutkimusta kuin opinnäytetyöni ei ole aikaisemmin tehty, vaan poliisin väkivallan sietämisen 

kulttuuri on lähinnä ilmennyt muissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä yhtenä pienempänä osana suu-

rempaa kokonaisuutta. Rikanderin vuonna 2018 julkaisemassa artikkelissa Vähimmän haitan tie -rikos-

lain 16 luvun 1 §:n soveltamista poliisin käytännössä, kyselyyn vastanneet pohtivat, miksi poliisit lie-

ventävät rikosnimikettä, jos heihin on kohdistunut väkivaltaa, joka täyttää virkamiehen väkivaltaisen 

vastustamisen tunnusmerkistön. Vastauksien perusteella tähän vaikuttivat muun muassa väkivaltati-

lanteiden yleisyys poliisin työssä, väkivallan tekijän sukupuoli ja ikä sekä se, jos tekijä kärsi mielenter-

veysongelmista. Tulokset perustuivat vastanneiden pohdintoihin, eikä vastauksista selvinnyt oliko kai-

killa vastaajilla omakohtaisia kokemuksia asiasta (Rikander 2018, 14–15). Opinnäytetyöni kyselytutki-

muksella pyrin saamaan valtakunnallista tietoa yksittäisiltä poliisimiehiltä poliisin väkivallan sietämisen 

kulttuurin ilmiöstä ja sen taustasyistä. Kyselytutkimukseni tarkoituksena on selvittää ilmiötä poliisimies-

ten omien kokemusten kautta. 

Tässä opinnäytetyössä ja sen kyselytutkimuksessa käsitellään väkivallan muodoista pääasiassa asia-

kastyöväkivaltaa. Asiakastyöväkivalta syntyy työntekijän ja työpaikan ulkopuolisen tahon, kuten asiak-

kaan, potilaan tai palvelun käyttäjän välille (Rantaeskola ym. 2014, 7). Väkivalta kohdistuu työntekijään 

ja väkivalta voi olla muodoltaan fyysistä (lyöminen, potkiminen, pureminen, sylkeminen, ym.) tai hen-

kistä (mm. fyysisellä väkivallalla uhkaaminen). Väkivaltaa ja sen eri muotoja on määritelty tarkemmin 

opinnäytetyön Väkivalta asiakas- ja viranomaistyössä -osiossa (ks. sivu 7). Opinnäytetyössä en käsit-

tele työpaikan sisäistä väkivaltaa, joka ilmenee työntekijöiden välisenä väkivaltana, vaan keskityn po-

liisimiehiin kohdistuvaan väkivaltaan työpaikan ulkopuolisten tahojen kautta. En myöskään käsittele 

poliisimiehiin vapaa-ajalla kohdistuvaa väkivaltaa, vaan keskityn poliisin virka-ajalla ja työtehtävillä ta-

pahtuneisiin väkivaltatilanteisiin, jolloin virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen ja virkamiehen vas-

tustamisen rikosnimikkeet tulevat sovellettaviksi.  

2.1  Tutkimusmenetelmät ja -kysymykset 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kysely, havainnointi ja erilaisista 

dokumenteista koottu tieto. Näitä erilaisia menetelmiä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisesti rinnan tai 

eri tavoin yhdisteltynä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

62.) Aineistonkeruumenetelmänä käytän eri dokumenteista koottua tietoa sekä kyselyä niin, että niiden 

tutkimusaineistot tukevat toinen toisiaan. Tutkimusaineistoa on kerätty uutisoinnista, aikaisemmista 

opinnäytetöistä ja tutkimuksista, joista on koostettu opinnäytetyön teoriaosuus poliisin väkivallan sietä-

misen kulttuurista. Tämän aineiston perusteella olen tehnyt kyselytutkimuksen poliisilaitoksien henki-

löstölle. Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa tutkimusaineiston kokoa ei 

säätele määrä vaan sen laatu. Tavoitteena on, että tutkimusaineisto toimii apuvälineenä asian tai ilmiön 

ymmärtämisessä tai tulkinnan muodostamisessa (Vilkka 2015, 97). Tämän opinnäytetyön kaikella tut-

kimusaineistolla on tarkoituksenani saada kerättyä kokoon aineisto, jonka perusteella poliisin väkivallan 

sietämisen kulttuuria ja sen taustasyitä pystytään ymmärtämään nykyistä paremmin.   
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Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin, kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein (Vilkka 

2014, 13–14). Tutkimukseni kohdalla tämä tarkoittaa kuinka paljon ja miten usein yksittäiset poliisimie-

het sietävät heihin työtehtävillä kohdistunutta väkivaltaa lieventämällä tarkoituksellisesti rikosnimikettä, 

hoitavat tilanteet sakkomenettelyllä rikosilmoituksen kirjaamisen sijaan tai jättävät väkivallan kokonaan 

huomioimatta niin, että asiasta ei kirjata sakkoa taikka rikosilmoitusta. Määrällisessä tutkimuksessa 

tietoa tarkastellaan numeerisesti eli tutkittavia asioita käsitellään yleisesti numeroiden avulla, mikä nä-

kyy kyselytutkimukseni tulosten analysoinnissa. Määrällisessä menetelmässä tieto strukturoidaan eli 

tutkittava asia ja sen ominaisuudet suunnitellaan ja vakioidaan kysymyksiksi sekä vastausvaihtoeh-

doiksi. (Vilkka 2014, 14–15.)  

Kyselytutkimukseni kyselyrunko on strukturoitu kaikille vastaajille samanlaisiksi ja siinä on monivalin-

takysymyksiä sekä avoimen vastauskentän kysymyksiä. Kyselytutkimuksellani pyrin saamaan vastauk-

sia määrällisen menetelmän avulla siihen, kuinka usein poliisimiehet sietävät väkivaltaa Suomessa, ja 

kuinka yleistä se on. Kyselytutkimukseni tuloksia analysoin havainnoimalla niitä pylväskaavioilla, mikä 

on perinteistä määrällisen menetelmän käyttöä. Toisaalta koko tutkimukseni pääpaino on laadullisessa 

menetelmässä ja kyselytutkimus sisältää avoimen vastauskentän kysymyksiä, joiden tuloksia ei voida 

esittää kaavioiden avulla. Kyselytutkimus on rakennettu niin, että avoimen vastauskentän kysymykset 

tukevat ja tarkentavat monivalintakysymyksistä saatua tietoa.  

Määrällinen tutkimus voi olla muun muassa selittävä tai kartoittava tutkimus. Selittävässä tutkimuk-

sessa tavoitteena on tehdä tutkittua asiaa selvemmäksi tai ymmärrettävämmäksi ja esittää asioiden 

välisiä syy–seuraus suhteita. Selittävän tutkimuksen aineiston keruumenetelmäksi soveltuu parhaiten 

strukturoitu kysely. (Vilkka 2014, 19.) Tutkimustani voi pitää selittävänä tutkimuksena, koska tutkimuk-

seni avulla pyrin saamaan perusteltua lisätietoa poliisin väkivallan sietämisen kulttuurista ja esittämään 

ilmiön taustalla vaikuttavia syitä. Kartoittavan tutkimuksen tavoitteena on etsiä uusia näkökulmia, ja sen 

avulla voidaan tutkia vähän tunnettuja asioita sekä selvittää asiaa ja sen sisältöjä sekä kehittää hypo-

teeseja. Kartoittavalla tutkimuksella voidaan löytää tutkittavasta asiasta keskeisiä teemoja, luokkia tai 

tyypittelyjä, joiden avulla voidaan muodostaa ilmiötä koskeva ”kartta”. (Vilkka 2014, 20.) Tutkimustani 

voi tältä osin myös pitää kartoittavana, koska poliisin väkivallan sietämisen taustasyyt ovat vähemmän 

tunnettuja. Tutkimukseni avulla pystytään luomaan kartoittavan tutkimuksen ”kartta”, josta ilmenee 

mitkä syyt vaikuttavat yksittäisen poliisimiehen päätökseen sietää kohdattua väkivaltaa. Tuo ”kartta” ei 

tietenkään kuvaa jokaisen poliisimiehen päätöksentekoon vaikuttavaa prosessia, mutta sen avulla voi-

daan tehdä johtopäätöksiä, mitkä syyt vaikuttavat yleisimmin poliisin väkivallan sietämiseen. 

Käytän opinnäytetyössäni edellä mainituin perustein siis kahta eri tutkimusmenetelmää, kvantitatiivista 

eli määrällistä ja kvalitatiivista eli laadullista. Näiden kahden tutkimusmenetelmän yhdistämisestä pu-

hutaan menetelmätriangulaationa. Menetelmätriangulaatiolla tutkimusaineisto hankitaan käyttämällä 

useita tiedonhankintamenetelmiä. Tämän menetelmän käytön perusteena on yleensä se, että yksittäi-
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sellä tutkimusmenetelmällä ei saada riittävän kattavaa kuvaa tutkittavasta kohteesta. (Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka 2006). Käyttämällä ainoastaan määrällistä menetelmää pystyisin hahmottamaan 

poliisin väkivallan sietämisen yleisyyden, mutta taustasyyt jäisivät selvittämättä ja käyttämällä vain laa-

dullista menetelmää tilanne olisi päinvastainen. 

Koska tavoitteenani on saada mahdollisimman kattava kuva poliisin väkivallan sietämisen kulttuurista 

ja sen taustasyistä, menetelmätriangulaatio on paras keinoni yhdistää kummankin menetelmän (mää-

rällinen ja laadullinen) hyvät puolet ja saada tutkimukseeni kattava ja laaja näkökulma tutkimastani 

ilmiöstä. Koen, että on tärkeää saada tietoa ilmiön yleisyydestä, mutta myös ilmiön taustavaikuttimista 

ja syistä. Menetelmällisen triangulaation voidaan katsoa soveltuvan tutkimukseen, jossa kerätään tie-

toa ihmisen toiminnasta ja sen vaikuttumista ja siksi se sopiikin tutkimukseni menetelmäksi. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Menetelmätriangulaatio on toisaalta aikaa ja resursseja vaativa tapa 

tehdä tutkimusta, mutta koska tein aikaisemman opinnäytetyöni vastaavalla menetelmällä, en koe tätä 

itselleni niin haastavaksi menetelmäksi kuin se ehkä yleisesti nähdään. 

Yhdellä tutkimuksella pystystään tutkimusongelman sisällä vastaamaan usein vain kahteen ja enintään 

neljään teoreettiseen tutkimuskysymykseen (Vilkka 2015, 39). Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyk-

set ovat:  

1. Kuinka usein poliisimiehet sietävät väkivaltaa Suomessa? 

2. Minkä takia poliisimies sietää häneen työtehtävällä kohdistunutta väkivaltaa? 

3. Mitkä syyt johtavat poliisimiehen päätökseen lieventää rikosnimikettä työtehtävällä kohdatun 

väkivallan osalta? 

4. Mitkä syyt vaikuttavat poliisimiehen päätökseen hoitaa väkivaltatilanne tietyllä tavalla: rikosil-

moitus, sakko tai ei toimenpiteitä?  

2.2  Aikaisempia opinnäytetöitä aiheeseen liittyen 

Poliisin väkivallan sietämisen kulttuurista ei ole tehty aikaisemmin opinnäytetöitä, mutta poliisiin koh-

distuvaa väkivaltaa ja siihen liittyviä ilmiöitä on tutkittu ja käsitelty eri opinnäytetöissä. Aikaisemmissa 

opinnäytetöissä on muun muassa tutkittu poliisiopiskelijoiden kokemuksia heihin kohdistuneesta väki-

vallasta työharjoittelussa (Heikkinen & Kivimäki 2020) tai poliisin tutkinnassa kohtaamaa väkivaltaa 

(Varis 2017). Väkivallan sietäminen tulee esille enemmänkin sosiaalialan opinnäytetöissä (Honkala 

2006, Finne & Karekivi-Pallari 2012, Tirkkonen 2014 tai Manninen 2018), kun taas vastaavasti väkival-

lan sietämisestä poliisissa ei ole aiemmin tehty opinnäytetyötä. Sosiaalialalla tehtyjä opinnäytetöitä 

pystyin hyödyntämään luodessani työhypoteeseja siitä, miksi väkivaltaa siedetään myös poliisissa. 

Tuomas Saarela on julkaissut vuonna 2020 opinnäytetyönsä Poliisin kohtaama väkivalta ja virkatehtä-

vien suorittamisen vaikeuttaminen. Työssään Saarela käsittelee pienenä osana poliisin väkivallan sie-

tämisen kulttuuria, viitaten lähinnä Rikanderin väitöstutkimukseen. Opinnäytetyössään Saarela toteaa, 
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että poliisin sietämisen kulttuurin voidaan olettaa vahvistuneen vuosi vuodelta, minkä seurauksena ti-

lastoituja vastustamisrikoksia poliisia kohtaan on vähemmän kuin mitä todellisuudessa pitäisi olla. Sie-

tämisen kulttuurin vuoksi vastustamisrikoksia jää paljon kirjaamatta, ja rikoksentekijä jää käytännössä 

ilman rikosoikeudellista rangaistusta. (Saarela 2020, 25–26.)  

Maaret Manninen on tehnyt pro gradu -tutkielmansa (2018) Asiakasväkivalta lastensuojelun sosiaali-

työssä ja siinä hän käsittelee lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemaa asiakasväkivaltaa. Manni-

sen yhtenä tavoitteena oli selvittää, kuinka työntekijät suhtautuivat asiakasväkivaltaan. Tutkielmansa 

johtopäätöksissä Manninen toteaa, että työntekijöiden keskinäisen työyhteisön kulttuurilla on merkit-

tävä vaikutus yksittäisen työntekijän ammatillisen habituksen muodostumisessa ja näin ollen myös 

siinä, kuinka asiakasväkivaltaan reagoidaan ja miten sitä käsitellään. Jossakin työyhteisössä asiakas-

väkivalta tunnistettiin, sitä ei hyväksytty ja siihen puututtiin, kun taas toisessa työyhteisössä asiakasvä-

kivaltaa vähäteltiin normalisoimalla se väistämättömäksi osaksi työtä ja kolmannessa työyhteisössä 

asiakasväkivaltaa perusteltiin väkivallan tekijää oikeuttavilla syillä. (Manninen 2018, 71.) 

Johanna Tirkkonen tutki pro gradu -tutkielmassaan (2014) Väkivallan uhka ja väkivalta –osa sosiaali-

työtä? muun muassa sitä kuinka yleistä väkivalta- ja uhkatilanteet olivat sosiaalityöntekijöiden töissä ja 

kuinka ko. tilanteet vaikuttivat työntekijöiden hyvinvointiin ja työskentelyyn. Tutkielmansa johtopäätök-

sissä Tirkkonen kuvailee, kuinka hänen tutkimuksensa tulokset olivat ristiriidassa aiempien tutkimusten 

kanssa väkivallan vaikutusten osalta työntekijöihin. Tirkkonen uskoi, että tutkimukseen osallistuvilla 

sosiaalityöntekijöillä työssä koetulla väkivallalla oli ollut suurempi vaikutus heihin, mutta työntekijät eivät 

halunneet tuoda sitä esiin. Samassa yhteydessä Tirkkonen viittaakin suomalaiseen tutkimukseen 

(Weizmann-Henelius 1997, 136), jonka mukaan väkivallan ajatellaan kuuluvan sosiaalityöntekijän am-

mattiin, eikä sen vuoksi väkivaltakokemuksia pidetä kovinkaan vakavana asiana. (Tirkkonen 2014, 61–

62). Tirkkonen (2014, 67) korostaa, kuinka hänen tutkimuksessaan tuli esiin se, että väkivaltatilanteita 

ei aina oteta vakavasti ja tilanteita vähätellään, mikä vaikeuttaa tilanteisiin puuttumista ja väkivaltaa 

kohdanneen työntekijän auttamista. Tirkkonen toteaakin väkivallan hiljaisen hyväksymisen johtavan 

väistämättä ongelmiin. 

3  VÄKIVALTA ASIAKAS- JA VIRANOMAISTYÖSSÄ 

3.1  Väkivalta ja sen määritelmät 

Maailmanterveysjärjestö WHO määrittelee väkivallan olevan fyysisen voiman tai vallan tahallista käyt-

töä tai sillä uhkaamista. Väkivalta kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen, ihmisryhmään tai 

yhteisöön. Väkivalta johtaa tai voi hyvin todennäköisesti johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman synty-

miseen, kehityksen häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen tai äärimmillään kuole-

maan. (Krug ym. 2005, 21.) Väkivallan pääkäsite on pysynyt samana pitkään ja edellä mainittua mää-

ritelmää käytettiin myös muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2020 julkai-

semassa Väkivaltakäsitteiden sanastossa (Bildjuschkin ym. 2020, 5). Väkivallan katsotaan yleisesti 
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olevan tahallista käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on tietoisesti vahingoittaa toista ihmistä. Väkival-

taa voi kuitenkin tapahtua myös tahattomasti niin, että henkilö käyttää väkivaltaa ilman tietoista tarkoi-

tusta vahingoittaa ketään. Tällaisia tahattomia väkivaltatilanteita voivat olla esimerkiksi dementoituneen 

vanhuksen tai mielenterveydellisitä ongelmista kärsivän ihmisen yhtäkkinen aggressiivinen käytös 

toista henkilöä kohtaan. (Rantaeskola ym. 2014, 6.) Väkivallan käsitettä voidaan tarkentaa erinäisillä 

siihen liitettävillä etuliitteillä ja seuraavaksi käsittelen tämän työn kannalta oleellisimmat väkivallan il-

menemismuodot: 

Fyysinen väkivalta on henkilöä tai ryhmää vastaan kohdistuvaa sellaisen voiman käyttämistä, joka ai-

heuttaa fyysisen, seksuaalisen tai henkisen vamman. Fyysiseen väkivallan muotoja ovat muun muassa 

lyöminen, potkiminen, läimäyttäminen, kuristaminen, tukistaminen, kiinnipitäminen, työntäminen, tuup-

piminen, pureminen, sylkeminen, raapiminen, nipistely ja ampuma- tai teräaseen käyttö. (Rantaeskola 

ym. 2014, 6 ja 8; THL 2020, 9.) 

Henkinen väkivalta on muuta kuin fyysistä voimankäyttöä ja väkivaltaa, kuitenkin mukaan lukien toisen 

ihmisen tai ryhmän uhkaaminen fyysisellä väkivallalla. Henkisen väkivallan muotoja ovat muun muassa 

uhkailu, häirintä, arvostelu, nimittely, halveksunta, kiusaaminen, alistaminen, eristäminen, tavaroiden 

hajottaminen ja kotieläinten vahingoittaminen. Nämä voivat haitata esimerkiksi henkistä tai sosiaalista 

kehitystä. (Rantaeskola ym. 2014, 6; THL 2020, 9.) 

Työpaikkaväkivalta tarkoittaa fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista työtehtävien hoita-

misen aikana. Työpaikkaväkivallasta on kyse tilanteissa, joissa henkilöitä uhataan tai pahoinpidellään 

heidän työhönsä liittyvissä oloissa ja jotka suoraan tai epäsuorasti vaarantavat heidän turvallisuutensa, 

terveytensä tai hyvinvointinsa. Työpaikkaväkivalta voi olla työtehtävän suorittamiseen liittyvää tai työ-

tehtävän vuoksi henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa, joka tapahtuu joko työtoverien tai työpaikan ulko-

puolisen henkilön toimesta. (STM 2020, 6.) 

Työväkivalta määritellään työssä tapahtuvaksi, hyväksyttävästä käyttäytymisestä poikkeavaksi käy-

tökseksi tai tapahtumaksi. Työväkivallan yhteydessä jotain työntekijää vastaan on hyökätty, häntä on 

vahingoitettu tai uhattu siten, että hänen työhyvinvointinsa on vaarantunut. (Rantaeskola ym. 2014, 6.) 

Työpaikkaväkivaltaa ja työväkivaltaa voidaan pitää toistensa rinnakkaiskäsitteinä. Eri teoksissa puhu-

taan samasta asiasta käyttämällä jompaakumpaa termeistä. 

Asiakastyöväkivalta tarkoittaa työpaikan ulkopuolisen tahon, kuten asiakkaan, potilaan, palvelun käyt-

täjän tai omaisen, joko työntekijään tai työnantajan edustajaan kohdistamaa tekoa, joka liittyy työhön 

tai ammattiasemaan. Asiakastyöväkivalta voi olla mitä tahansa loukkaavasta käytöksestä aina vaka-

vampaan uhkaan, fyysiseen väkivaltaan, ryöstöön tai muihin rangaistaviin tekoihin saakka, ja se voi 

toteutua yhden tai useamman henkilön aiheuttamana tapahtumana tai toimintana. Työväkivallan ja 

asiakastyöväkivallan erona on, että työväkivalta voi olla myös kollegan aiheuttamaa. (Rantaeskola ym. 
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2014, 7.) Tässä opinnäytetyössä ja työturvallisuuslainsäädännössä puhuttaessa väkivallasta tarkoite-

taan nimenomaan asiakastyöväkivaltaa eli väkivaltaa, joka ei ole työpaikan sisäistä. Asiakastyöväki-

vallasta voidaan käyttää myös termiä asiakasväkivalta, joka kuitenkin käsittää samat asiat kuin asia-

kastyöväkivalta. 

3.2  Asiakastyöväkivallan riskiammatit   

Tietyissä ammateissa asiakastyöväkivallan kohtaamisen riski on suurempi kuin toisissa. Yksi tällaisista 

keskimääräistä korkeamman väkivallan uhan aloista on turvallisuustoimialat. Turvallisuustoimialoiksi 

katsotaan muun muassa poliisitoimi, palo- ja pelastustoimi ja rajavartiointi. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2014, 35.) Toimiala ei kuitenkaan yksin ratkaisevasti määrittele väkivallan uhkaa työssä, vaan voi-

daan esittää eräitä työnpiirteitä, jotka lisäävät olennaisesti asiakastyöväkivallan riskiä toimialasta riip-

pumatta. Tällaisia väkivaltaa ja sen uhkaa lisääviä työnpiirteitä, joita esiintyy erityisesti poliisin työssä, 

ovat (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 33; Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu): 

• työskentely ilta- tai yöaikaan,  

• työskentely asiakkaan kotona,   

• työskentely päihtyneiden tai väkivaltaisten asiakkaiden kanssa,  

• työnteon suorittaminen riskialueilla, mm. alueella, joilla väkivalta- ja rikosprofiilit ovat korkeat, 

• yksilön itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, 

• asiakkaan etuuksien tai oikeuksien valmistelu, käsittely ja päätöksenteko. 

Työturvallisuus on Suomessa yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Eri ammateissa riskit kohdata työtapa-

turmia ovat hyvinkin erilaisia. Suurin vaara liittyy joillakin aloilla työvälineisiin ja toisissa taas ihmisten 

aiheuttamaan väkivaltaan. Poliisi on näistä jälkimmäisessä suurimmassa vaarassa. Poliisin ammatti-

taito ja käytössä olevat työvälineet ovat kehittyneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Mah-

dollisuudet selviytyä kovistakin tilanteista ovat oleellisesti paremmat. Työturvallisuuslaki antaa turvaa 

myös poliisille ja työnantajalla on omat velvollisuutensa huolehtia turvallisuuden perusasioista. Joskus 

kuitenkin poliisille tulee tilanteita, joissa asiakas yllättää. Vaaratilanteet tulee analysoida tarkasti ja 

niistä on ammennettava kaikki mahdollinen oppi, jotta jatkossa vastaavia tilanteita ei pääse synty-

mään. Tietoa tulee myös osata jakaa tehokkaasti koko poliisiorganisaatiossa, mikä on nimenomaan 

työnantajan velvollisuus. (Suhonen 2016, 7.) 

3.3  Työväkivalta Suomessa 

Suomalaisten kokema väkivalta on vähentynyt vuosikymmenten edetessä. Työväkivalta on kuitenkin 

väkivallan tyypeistä ainoa, joka on lisääntynyt 1980-luvulta aina 2000-luvulle saakka. (Piispa & Hulkko 

2009.) Työolobarometri on työ- ja elinkeinoministeriön laajamittainen ja vuosittain julkaistava tutkimus, 

jossa selvitetään yhtenä osa-alueena suomalaisessa työelämässä esiintyvää väkivaltaa. Työolobaro-
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metrin mukaan työväkivallasta suurin osa on asiakkaiden taholta tulevaa. Tulosten mukaan asiakkai-

den taholta tuleva väkivalta on monin verroin yleisempää kuin työtovereiden taholta koettava väkivalta. 

(Lähde 2018, 33, 36.) Isotalus (2002, 35–36) arvelee, että mielenterveyspotilaiden avohoidon yleisty-

misen ja avohoitopotilaiden määrän kasvaminen on saattanut omalta osaltaan vaikuttaa työväkivallan 

lisääntymiseen. Työväkivallalle altistumista lisäävät lisäksi huumausaineiden ja alkoholin lisääntynyt 

käyttö, asiakkaiden ja potilaiden parempi koulutus, tiedon taso ja itsetunnon kasvu ja tätä kautta lisään-

tyneet perusteluvaatimukset komentelulle tai käskyttämiselle, jota muun muassa poliisi kohdistaa hei-

hin. (Lähde 2018, 21–22.) Kaikki edellä mainitut seikat voivat osaltaan selittää myös sitä, miksi poliisin 

kohtaaman väkivallan koetaan lisääntyneen. 

Kuinka työväkivaltaa voidaan sitten ehkäistä tai kuinka siihen voidaan puuttua? Väkivaltaa voidaan 

pyrkiä ehkäisemään rangaistuksin tai väkivaltaa voidaan vähentää vaikuttamalla yksilöiden ja yhteisö-

jen väkivaltaisiksi kehittymiseen. Voidaan myös pyrkiä vähentämään tilanteita, joissa väkivaltaa käyte-

tään tai vähennetään väkivallan seurausten todennäköisyyttä ja vakavuutta. (Rikostorjuntaneuvosto 

2005, 10 & Lähde 2018, 22.)  

Väkivaltaa, sen laajuutta ja yleisyyttä sekä ilmenemismuotoja selvittävissä tutkimuksissa ja tilastoissa 

on monia haasteita. Ilman laadullisesti ja määrällisesti riittävää tilastotietoa emme voi selvittää esimer-

kiksi ilmiössä tapahtuneita muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Työväkivalta on tyypillisesti lievää väki-

valtaa, josta vain murto-osa päätyy erilaisiin tilastoihin. Vuoden 2012 sisäisen turvallisuuden ohjel-

massa huomautetaan työssä tapahtuvan väkivallan tilastoinnin olevan puutteellista, koska työntekijät 

eivät aina ilmoita heihin kohdistuneesta, erityisesti lievästä väkivallasta. Tilastot ovat vakavan väkival-

lan osalta varsin luotettavia, mutta väkivallan yleisyyttä kuvataan rikos- ja muissa viranomaislähteiden 

tilastoissa heikosti, koska lievän väkivallan ilmitulo on paljon sattumanvaraisempaa. Isotaluksen (2002, 

16–17) mukaan työväkivallan ilmoitusalttiuteen vaikuttavat muun muassa rikoksen vakavuus, entistä 

tuomitsevampi asenne väkivaltaa kohtaa ja ilmoitusten vastaanottokynnyksen alentuminen. (Lähde 

2018, 23–24.) 

3.4  Työväkivaltaan suhtautuminen 

Heiskasen & Ruuskasen (2010, 36) mukaan tekijän ja uhrin välinen suhde vaikuttaa väkivallasta ilmoit-

tamiseen. Tämä on havaittavissa esimerkiksi miesten kokeman väkivallan yhteydessä: kun väkivallan 

tekijä on tuntematon niin ilmoitusten määrä on ollut monta kertaa suurempi kuin tutun tekemässä väki-

vallassa. (Lähde 2018, 32.) Tämä saattaa vaikuttaa poliisin väkivallan sietämiseen siinä määrin, että 

pienemmillä paikkakunnilla poliisi tuntee suurimman osan ihmisistä ja hyvin usein asiakkaat ovat sa-

moja henkilöitä. Koska väkivallan tekijä voi olla tuttu, voi se vaikuttaa poliisin päätöksentekoon esimer-

kiksi kirjata asiasta rikosilmoitus: ”Selvinpäin se on mukava kaveri, päissään se vain alkaa uhittele-

maan, ei tästä kannata kirjata juttua”.  
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WHO:n Väkivalta ja terveys maailmassa -raportissa (2005, 30) mainitaan, että vahvan kulttuurisen pai-

neen takia väkivaltaa voidaan pitää ”luonnollisena” tai omista kokemuksista voidaan olla haluttomia 

puhumaan häpeän, pelon tai väkivallan kielletyn luonteen vuoksi. Tämä nousee esimerkiksi esille työ-

väkivallan osalta siten, että ilmoituksen tekemistä vältetään, jottei työnantajan leimaudu huonoksi työn-

antajaksi tai työntekijä ammattiaan osaamattomaksi työntekijäksi. (Lähde 2018, 32.)  

Reijo Lähde haastatteli Uhka- ja väkivaltatilanteet suomalaisessa työelämässä -tutkimuksessaan 

vuonna 2018 seitsemää eri henkilöä, jotka työskentelivät eri toimialoilla. Lähteen (2018, 82) tutkimuk-

sen tulosten perusteella rikosprosessuaalista käsittelyä ei aina nähdä soveltuvaksi toimintamalliksi tie-

tyillä toimialoilla asiakasväkivaltatilanteissa, joissa väkivallan tekijät ovat ymmärrystä tai täyttä ymmär-

rystä vailla. Tutkimuksen vastausten perusteella työpaikoilla on esimerkiksi pyritty miettimään, kuinka 

väkivaltatilanteista aiheutuvasta kivusta ja särystä voitaisiin hakea korvausta, ilman että pitäisi alkaa 

käräjöimään omia asiakkaitaan vastaan, jotka saattavat olla hoitosuhteessa työntekijän kanssa, niin 

että työntekijät joutuvat olemaan ko. henkilöiden kanssa tekemisissä vastaisuudessakin. Vastauksissa 

korostettiin syyntakeettomien potilaiden asema siltä osin, että he eivät lähtökohtaisesti ole väkivaltaisia 

omasta tahdostaan. (Lähde 2018, 82–83.)  

Lähteen tutkimuksen (2018, 83, 90) vastauksista ilmeni myös, kuinka yksittäiset työntekijät eivät vält-

tämättä koe kovin houkuttelevaksi lähteä viemään väkivalta-asiaa omissa nimissään eteenpäin. Tässä 

yhteydessä oli mietitty, että olisi helpompaa, jos työnantaja olisi asianomistajan asemassa. Työnanta-

jan ollessa asianomistajana yksittäisen työntekijän sijaan, laskisi se todennäköisesti kynnystä viedä 

väkivaltatilanne rikosprosessiin, koska tällöin mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset eivät kaatuisi 

työntekijän niskaan, eikä hänen tarvitsisi olla viemässä asiaa eteenpäin yksin ja omin voimin. 

3.5  Asiakastyöväkivallan seuraukset 

Puhuttaessa työ- tai työpaikkaväkivallasta, huomio saatetaan kiinnittää yksinomaan fyysisiä vammoja 

aiheuttaneeseen väkivaltaan, joka muodostaa vain osan työväkivallan koko kirjosta. Nykyisin merkit-

tävä osa työväkivallasta on henkistä väkivaltaa, joka tapahtuu erilaisten uhkailujen muodossa. Näin 

ollen työväkivaltaa ja sen seurauksia tulee tarkastella laajemmin kuin pelkästään fyysisen väkivallan 

kautta. Heiskasen (2005) mukaan pahoinpitelyn uhrit arvioivat poliisin tietoon tulleiden rikosten uhreja 

koskevassa kyselyssä (2003) henkiset seuraukset pahimmaksi asiaksi yhtä usein kuin fyysiset seu-

raukset, ja ryöstön uhreista yli kaksinkertainen määrä piti henkisiä seurauksia pahimpana. (Lähde 

2018, 13.) 

Väkivalta- ja uhkatapauksista voi aiheutua eri osapuolille monenlaisia seurauksia. Osa seurauksista 

saattaa liittyä suoraan uhriin ja hänen läheisiinsä, kun osa taas puolestaan voi vaikuttaa organisaatioon 

tai koko yhteiskunnan jäseniin ja toimintaan. Työntekijöihin kohdistuvista väkivalta- ja uhkatilanteista 

voi olla hyvin erilaisia ja toisinaan vakavia ja laajakantoisia seurauksia. Pahimmillaan tällaisesta väki-
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vallasta voi olla seurauksena kuolema tai työkyvyttömyyteen johtava vakava ruumiinvamma tai psyyk-

kinen sairaus. (Lähde 2018, 12 ja 14.) Lähteen (2018, 15–17) mukaan kukaan ei liene Suomessa läh-

tenyt arvioimaan työväkivallan aiheuttamia kustannuksia maassamme tieteellisillä kriteereillä. Tälle olisi 

kuitenkin selkeä tarve. Lähde käsittelee tutkimuksessaan väkivallasta aiheutuvia kustannuksia, joita 

ovat muun muassa lääkekustannukset, oikeudenkäyntikulut, sairauslomakustannukset, ansion mene-

tykset sekä uhrin hyvinvoinnin ja työpanoksen heikentyminen. Työväkivallan seurauksena syntyneet 

kustannukset pitävät sisällään aineellisia ja suoria kustannuksia sekä aineettomia ja epäsuoria kustan-

nuksia, jotka ovat hyvin vaikeasti arvioitavissa tai mitattavissa. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA on tutkinut työpaikkaväkivaltaa ja häirintää 

Euroopan laajuisesti raportissaan Workplace violence and harassment: a European picture. Raportis-

saan EU-OSHA (2010, 75–76) katsoo, että työssä tapahtuvaa väkivaltaa voidaan analysoida yksilö-, 

ryhmä-, organisaatio- ja yhteiskuntatasoilla. EU-OSHA toteaa väkivallan uhrien lisäksi perheiden, su-

kulaisten ja ystävien kärsivän läheisiinsä kohdistuvasta väkivallasta. EU-OSHA jakaa myöskin väkival-

lan seuraukset suoriin ja välillisiin lopputuloksiin. Suoria lopputuloksia ovat negatiivinen mieliala, kog-

nitiivinen häiriö ja väkivallan pelko, jotka siirtävät työpaikkaväkivallan kokemuksen välillisiin lopputulok-

siin, jotka voivat olla luonteeltaan psykologisia (masennus), psykosomaattisia (päänsäryt) ja/tai orga-

nisaatioon vaikuttavia (poissaolot, henkilöstön vaihtuvuus, tunne-elämän uupumus, onnettomuudet ja 

heikentynyt suorituskyky). (Lähde 2018, 18.) 

Kuten huomataan niin työväkivallan seuraukset eivät pelkästään ole välittömiä, kuten niitä yleensä heti 

väkivaltatilanteen jälkeen tarkastellaan: ”Tuliko vammoja?”, vaan väkivallan seuraukset voivat ulottua 

hyvin paljon pidemmälle kuin osaamme kuvitellakaan. Väkivallan kohtaaminen ja siihen suhtautuminen 

on aina subjektiivinen kokemus ja jokainen ihminen käsittelee kohdatun väkivallan omalla laillaan. Ote-

taan nyt esimerkiksi poliisin työtehtävissä kohtaama väkivalta, joka voi olla laadultaan hyvinkin raakaa. 

Vaikka väkivallan uhrin ulosanti olisi sitä luokkaa, että asiat ovat kunnossa ja ei tässä mitään, saattaa 

kohdattu väkivalta vaikuttaa häneen psyykkisesti hänen tiedostamattaan lyhyellä tai pitkälläkin aikavä-

lillä. Jos työpaikan yleinen kulttuuri on sellainen, että väkivaltatilanteet kuuluvat ammattiin ja ei niistä 

pidä tehdä numeroa, voi yksittäinen poliisimies seurata enemmistöä esimerkiksi syrjimisen pelossa ja 

jättää näin väkivaltatilanteen käsittelemättä. Väkivaltatilanne saattaa myöhemmin palata mieleen ja 

jäädä henkisesti rasittamaan työntekijää. Kun henkistä kuormaa on kantanut tarpeeksi pitkään, voi se 

kärjistyä asian käsittelyyn esimerkiksi alkoholismin kautta.  

AVI:n työsuojeluhallinto (2010, 6) katsoo väkivallalla ja uhkatilanteilla olevan merkittäviä vaikutuksia 

työntekijän hyvinvointiin, jaksamiseen ja työkykyyn huolimatta siitä, että pieni osa tapauksista aiheuttaa 

fyysisiä vammoja. Chappel ja Di Martino (2006, 136) huomauttavat, että työssä sattuneen väkivallan 

seurauksena aiheutuvaa henkilökohtaista kärsimystä ja tuskaa on vaikea ilmaista määrällisesti, eivätkä 

kärsimys ja nöyryytys ole suinkaan itsenäisiä ja riippumattomia tapahtumia. Kärsimys ja nöyryytys ta-

vallisesti johtavat motivaation puutteeseen, itsetunnon menetykseen tai vähentyneeseen itsetuntoon, 
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masennukseen, vihaan, ahdistukseen ja ärtyneisyyteen, jotka puolestaan ovat tyypillisiä stressin piir-

teitä. Työperäinen väkivalta ja sen uhka eivät heidän mukaansa aiheuta ainoastaan fyysisiä vammoja, 

vaan myös psykologisia seurauksia, jotka voivat kehittyä esimerkiksi fyysiseksi sairaudeksi, psykolo-

giseksi häiriöksi, päihteiden väärinkäytöksi ja jopa itsemurhaan. (Lähde 2018, 19.) 

3.6  Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki (738/2002) on se laki, johon kaikki asiakastyöväkivallan sääntely lähtökohtaisesti 

perustuu. Seuraavaksi käsittelen muutaman olennaisen työturvallisuuslain pykälän, jotka on hyvä tie-

tää, jotta ymmärtää mihin toiminta työväkivaltatilanteissa ja lähinnä niiden jälkeen perustuu. Lakia tar-

kastelemalla voidaan huomata, että se asettaa työnantajalle tiettyjä velvollisuuksia varautua työnteki-

jöiden kohtaamiin väkivaltatilanteisiin, mutta samalla se velvoittaa myös työntekijöitä toimimaan tietyn 

protokollan mukaan väkivaltatilanteen jälkeen. 

Työturvallisuuslain 8 §:n mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuu-

desta ja terveydestä työssä. Työnantajan on huolehdittava työn terveys- ja turvallisuusvaarojen arvi-

oinnista, ehkäisystä ja turvallisuuden kehittämisestä työpaikalla. Työnantajan on erityisesti kiinnitettävä 

huomioita muun muassa väkivallan uhkaan ja sen haittoihin. (Työturvallisuuslaki 10 §.) Työnantajan on 

laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomioita uhkaavien tilanteiden hallintaan 

ja toimintatapoihin, joilla väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai ra-

joittaa. (Työturvallisuuslaki 27 §.) Voidaanko raskasta ja kuormittavaa rikosprosessia pitää asiakastyö-

väkivallasta aiheutuvana haittana, johon työnantajan tulisi kiinnittää huomioita ja mahdollisesti tehdä 

toimintaohjeet, kuinka toimia väkivaltatilanteen jälkeisen rikosprosessin osalta? Yleisen tiedon mukaan 

työntekijät tuntevat olevansa yksin rikosprosessissa, joka aiheutuu työtehtävien vuoksi kohdatusta vä-

kivallasta ja työnantajalta ei saada riittävää tukea tai ohjeistusta siitä, kuinka pitäisi toimia.  

Työturvallisuuslain velvollisuudet koskevat työnantajan lisäksi työntekijöitä, joiden on noudatettava 

työssään työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehdittava niin omasta kuin muiden työn-

tekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. (Työturvallisuuslaki 18 §.) Työntekijän on ilmoitettava työn-

antajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä havaitsemistaan epäkohdista 

ja vaaroista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle (Työ-

turvallisuuslaki 19 §; Työturvallisuuskeskus 2020, 9). Ilmoittamisvelvollisuus koskee lähinnä työntekijän 

omaan työhön liittyviä olosuhteita. Vioista ja puutteellisuuksista ilmoittaminen ja niiden poistaminen tai 

korjaaminen ovat yhteydessä toisiinsa. (Rantaeskola ym. 2014, 48.) Jos työntekijät katsovat kohdatun 

väkivallan kuuluvan osaksi työtä tai jostain muusta syystä he eivät tee väkivallasta asianmukaisia kir-

jauksia niin on se suoraan yhteydessä siihen, että epäkohtiin ei saada muutosta. On työntekijöiden 

vastuulla tehdä kohdatuista väkivaltatilanteista heille ohjeistetut kirjaukset ja ilmoitukset, jotta työväki-

valtatilanteiden tilastointi esimerkiksi näyttää, kuinka paljon poliisi todellisuudessa kohtaa väkivaltaa. 

Jos tilastot näyttävät hyviltä niin ei nähdä ongelmaa, jos ei ole ongelmaa, ei ole mitään mitä korjata. 
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4  POLIISIN KOHTAAMA VÄKIVALTA RIKOSNIMIKKEITTÄIN 

Se, joka vastustelee tai kohdistaa väkivaltaa virkatehtävää suorittavaa poliisimiestä kohtaan syyllistyy 

useimmiten toiminnan laadusta riippuen joko virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, virkamiehen 

vastustamiseen tai haitantekoon virkamiehelle. Näitä rikosnimikkeitä sovelletaan silloin, kun väkivallan 

tai toiminnan kohteena on virkamies. Virkamiehen vastustamista koskevilla säännöksillä suojellaan 

ensi sijassa julkista valtaa käyttävien virkamiesten, käytännössä erityisesti poliisin, sekä eräiden virka-

miehiin rinnastettavien henkilöiden tehtävien suorittamista. Säännöksillä on pyritty suojaamaan tehtä-

vien suorittamiseen kohdistuvalta vastarinnalta, vaikeuttamiselta ja tehtävien suorittamiseen liittyvältä 

kostolta. (Majanen & Nuotio 2019.) Yhtenä poliisin väkivallan sietämisen kulttuurin ilmiönä voidaan pi-

tää sitä, että poliisit lieventävät rikosnimikettä kohdatun väkivallan osalta tarkoituksellisesti. Joskus lie-

vemmän rikosnimikkeen valintaan saattaa vaikuttaa myös se, että poliisimies ei tiedä milloin minkäkin 

rikoksen tunnusmerkistö täyttyy. (Rikander 2019, 103.) Tämän vuoksi koen tärkeäksi käsitellä seuraa-

vaksi yleisimmät rikosnimikkeet, joita sovelletaan silloin, kun poliisiin on kohdistettu väkivaltaa.  

4.1  Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 

Virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistö on rikoslain 16 luvun 1 §:n mukaan seuraava: 

Joka 

1) käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättä-
mään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen, 

2) muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sellaisen virkatoimen johdosta sitä suorit-
tavaa virkamiestä vastaan tai 

3) käyttää väkivaltaa virkamiestä tai häneen 15 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
suhteessa olevaa henkilöä vastaan kostaakseen sellaisen virkatoimen, 

on tuomittava virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään nel-
jäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

Ensimmäisessä kohdassa mainittu väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen tarkoittaa aktiivista toimintaa, 

joka kohdistuu välittömästi tai välillisesti virkamieheen. Tavallisimmin tämä tarkoittaa virkamieheen 

kohdistuvaa pahoinpitelyrikosta tai sen yritystä. Väkivalta tai sillä uhkaaminen voi kohdistua myös vir-

kamiehen vapauteen esimerkiksi niin, että virkamies lukitaan huoneeseen. Oikeuskäytännössä sään-

nöksen tarkoittamaksi väkivallaksi on katsottu myös poliisikoiran ampuminen, mikä on pakottanut koi-

ran kanssa takaa-ajaneen poliisimiehen luopumaan takaa-ajosta (KKO: 1977-II-55) tai se, että virka-

miehen väkivaltaisesta vastustamisesta syytetty oli ilmoittanut tappavansa kolme samassa huoneis-

tossa ollutta henkilöä, mikäli poliisi yrittäisi tulla huoneistoon (KKO: 1977-II- 66). Tunnusmerkistön täyt-

tymiseen siis riittää, että tekijällä on tarkoitus saada virkamies tekemään tai jättämään tekemättä hänen 

virkatoimensa. (Majanen & Nuotio 2019.) 
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Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen voi toteutua siten, että muuten kuin ensimmäisessä koh-

dassa mainituin tavoin käytetään tai uhataan käyttää väkivaltaa virkatoimea suorittavaa virkamiestä 

kohtaan. Tyypillisesti tällaisia ovat tilanteet, joissa poliisin kiinniottoa vastustetaan esimerkiksi lyömällä 

tai aseella uhkaamalla. Lievemmät tekomuodot kuten vastaan haraaminen, ovenpieliin tarttuminen tai 

näihin verrattavat teot eivät ole virkamiehen väkivaltaista vastustamista vaan rikoslain 16 luvun 3 §:n 

mukaista haitantekoa. (Majanen & Nuotio 2019.) 

Kolmas virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tekomuoto on virkatoimesta johtuva väkivaltainen 

kosto. Kahden ensimmäisen kohdan tekomuodosta poiketen tämä tekomuoto edellyttää väkivallan 

käyttöä eli pelkkä väkivallan uhka ei riitä. Kolmannen kohdan tekomuoto voi täyttyä vasta virkatoimen 

suorittamisen jälkeen, ja sen motiivina tulee olla kostaminen ko. virkatoimesta. Virkatoimen ei ole tar-

vinnut kohdistua henkilöön, joka ryhtyy kostamiseen, vaan kostaa voidaan esimerkiksi lähisukulaisen 

tai ystävän puolesta. Väkivallan ei myöskään tarvitse kohdistua siihen virkamieheen, jonka virkatoi-

mesta kostetaan, vaan väkivalta voi kohdistua esimerkiksi virkamiehen esimieheen, kollegaan, tai vir-

kamieheen läheisessä suhteessa olevaan henkilöön. (Majanen & Nuotio 2019.) 

Virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen rangaistavuus edellyttää tekijältään tahallisuutta. Tahallisuu-

teen kuuluu tietoisuus siitä, että kohteena on virkamies tai kostotapauksissa virkamiehen läheinen hen-

kilö. Useimmiten henkilön käyttämä virkapuku tai muu tunnusmerkki riittää osoittamaan hänen virka-

miesasemansa. Muussa tapauksessa tekijän tulee entuudestaan tuntea henkilö virkamieheksi taikka 

tämän seikan täytyy selvitä muulla tavoin, ennen väkivallan käyttöön ryhtymistä, esimerkiksi siten, että 

muut paikalla olleet henkilöt kertovat tekijälle siviilipukuisen henkilön olevan virantoimituksessa oleva 

poliisi. Koska virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen katsotaan kohdistuvan ensi sijassa valtiovallan 

auktoriteettiin, on samassa tilaisuudessa tapahtunutta useaan virkamieheen kohdistunutta väkival-

taista vastustamista arvioitava vain yhtenä virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. (Majanen & 

Nuotio 2019.)  

4.2  Virkamiehen vastustaminen 

Virkamiehen vastustamisen tunnusmerkistö on rikoslain 16 luvun 2 §:n mukaan seuraava: 

Jos virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen 

vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventä-

vien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava virkamiehen vastustami-

sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Virkamiehen vastustaminen on virkamiehen väkivaltaista vastustamista lievempi tekomuoto. Virkamie-

hen vastustamisen tulee täyttää virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistö sekä kaikilta 

olennaisilta osin tekijän tahallisuudelle asetettavat vaatimukset (tietoisuus siitä, että väkivallan koh-

teena on virkamies). Lievempi tekomuoto valitaan kuitenkin, kun pahoinpitelyn tai uhkauksen lievyys ja 

muut tekoon liittyvät seikat on pidettävä tehtynä lieventävien asianhaarojen vallitessa, teon koko-

naisuus huomioon ottaen. Lieventävinä asianhaaroina voidaan pitää väkivallan määrää, laatua ja teko-
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olosuhteita, kuten tilanteen syntymiseen vaikuttaneita seikkoja ja virkamiehen oman käyttäytymisen 

merkitystä väkivaltaisen vastustamisen syntymiseen. (Majanen & Nuotio 2019.) 

Virkamiehen vastustamisen tunnusmerkistössä mainittu ”väkivallan tai uhkauksen vähäisyys” ja sen 

määrittely voi vaihdella eri henkilöiden välillä. Koska väkivalta on subjektiivinen kokemus, vaihtelee 

tilanteen käsittely yksilöllisesti. Vaikka kaksi henkilöä kohtaisikin väkivallan täysin samassa tilanteessa, 

kokevat he kohdatun väkivallan omalla tavallaan, johon vaikuttaa muun muassa henkilöiden aiemmat 

kokemukset väkivaltatilanteista ja heidän valmiutensa kohdata ko. tilanteita. Siinä missä yksi henkilö 

kokee saamansa lyönnin vatsan seudulle lievänä väkivaltana, voi toinen kokea täysin saman teon va-

kavana väkivaltana. Joku voi kokea, että väkivalta on ollut lievää, jos siitä ei ole seurannut fyysisiä 

vammoja ja toinen voi kokea pelkällä väkivallalla uhkaamisen jo niin vakavana, että ei voi käsitellä 

tilannetta lievemmän tekomuodon rikosnimikkeellä. Yksilöiden henkilökohtaiset kokemukset ja valmiu-

det kohdata väkivaltaa vaikuttavat siihen, mihin rikosnimikkeeseen päädytään rajatapauksissa, kun 

joudutaan pohtimaan rikosnimikettä kohdatun väkivallan osalta. Virkamiehen vastustamisen tunnus-

merkistö jättääkin paljon päätäntävaltaa yksittäiselle poliisimiehelle, kun hän ja hänen partiokaverinsa 

valitsevat rikosnimikettä kohdatun väkivallan osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taulukko 1. Poliisin henkilöstöön kohdistuneet rikoslain 16 luvun 1 ja 2 §:n rikosmäärät poliisille 

tehtyjen ilmoitusten perusteella vuositasolla (2000–2019), lähde PolStat. (Saarela 2020, 22.) 
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Taulukko 1 kuvaa Suomen poliisin henkilöstön virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen ja virkamiehen 

vastustamisen rikosnimikkeiden kirjausmääriä vuosina 2000–2019. Taulukko siis kertoo, kuinka paljon 

poliisin kohtaamasta väkivallasta on kirjattu ko. rikosnimikkeinä vuosina 2000–2019. Taulukosta on 

nähtävissä, että 2000-luvun alkupuolella kumpaakin rikosnimikettä kirjattiin tasavertaisesti yhtä paljon, 

mutta vuodesta 2005 lähtien aina 2019 vuoteen saakka on virkamiehen vastustamisia kirjattu noin 

puolet enemmän kuin virkamiehen väkivaltaisia vastustamisia. Taulukosta on myös huomattavissa, 

että muun muassa vuonna 2017 virkamiehen väkivaltaisia vastustamisia oli kirjattu yli 3,5 kertaa vä-

hemmän kuin virkamiehen vastustamisia. Taulukko ei suoranaisesti kerro sitä kohtaako poliisi lievem-

pää väkivaltaa enemmän kuin vakavaa väkivaltaa, mutta se kertoo, että poliisin kohtaamasta väkival-

lasta kirjatuista tapauksista suurin osa käsitellään lievempänä tekomuotona.  

4.3  Haitanteko virkamiehelle 

Vaikka haitantekoon virkamiehelle ei voi syyllistyä, jos käyttää väkivaltaa, olen halunnut käsitellä sen 

tässä, koska poliisin väkivallan sietämisen kulttuurissa ko. rikosnimikettä käytetään yhtä lailla muiden 

vastustamisrikosten kanssa. Haitanteon virkamiehelle tunnusmerkistö on rikoslain 16 luvun 3 §:n mu-

kaan seuraava: 

Joka käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa oikeudettomasti estää tai yrittää estää 1 §:ssä 

tarkoitetun virkatoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä, on tuomittava haitanteosta virka-

miehelle sakkoon. 

Haitantekoon virkamiehelle syyllistyy esimerkiksi se, joka poliisin suorittaman laillisen kiinnioton yhtey-

dessä heittäytyy maahan, haraa vastaan, riuhtoo itseään irti otteista tai tarttuu ovenpieliin tai muihin 

esineisiin ja näin ollen vaikeuttaa virkatoimen suorittamista. Edellytyksenä on, ettei hän käytä samalla 

väkivaltaa poliisimiestä kohtaan. Vastaavasti haitantekoon syyllistyy myös se, joka sieppaa poliisin 

suorittaman turvallisuustarkistuksen alaisen laukun ja vie sen pois. Haitanteon erottaminen muista vas-

tustamisrikoksista ei ole aina helppoa. (Majanen & Nuotio 2019.) 

Kuten tunnusmerkistöstä voidaan huomata, henkilö syyllistyy haitantekoon estämällä tai yrittämällä es-

tää toiminnallaan virkatoimen suorittamisen ilman väkivaltaa. Vaikka tunnusmerkistössä mainitaan vä-

kivallattomuus, käyttävät poliisit tätä rikosnimikettä myös tilanteissa, joissa tekijä on käyttänyt väkival-

taa. Muistan erään tilanteen, jossa poliisin henkilökuntaa kohtaan oli käytetty lievää väkivaltaa ja moni 

joutui miettimään, oliko kyse virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, virkamiehen vastustami-

sesta vai haitanteosta virkamiehelle. Tätä pohdittiin valvonta- ja hälytystoiminnan sektorilla, rikostutkin-

nassa kuin päällystötasolla, lopulta kuitenkin mielestäni päädyttiin oikeaan rikosnimikkeeseen eli virka-

miehen vastustamiseen. Se kuitenkin osoitti, että rikosnimikkeiden soveltamiseen ei ole annettu suoria 

linjauksia, ja sama tapaus olisi voinut saada eri rikosnimikkeen toisella poliisiasemalla.  
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5  POLIISIN VÄKIVALLAN SIETÄMISEN KULTTUURI 

5.1  Empiirinen tutkimus poliisin voimankäytöstä ja poliisin kohtaamasta väkivallasta 

Henri Rikanderin väitöstutkimuksen Custos publicus gladium frustra non fert: empiirinen tutkimus polii-

sin voimankäytöstä ja poliisin kohtaamasta väkivallasta (2019, 7) mukaan poliisiin on syntynyt kohdatun 

väkivallan osalta ei-toivottua sietämisen kulttuuria. Rikanderin mukaan kaikista poliisiin kohdistetuista 

väkivallan teoista ei näiden tekijälle seuraa lain edellyttämää seurausta ja yhtenä syynä tälle on sietä-

misen kulttuuri. Väitän, että tämä väitöstutkimus on yksi suurimpia syitä, miksi termi poliisin väkivallan 

sietämisen kulttuuri on noussut esille julkisessa keskustelussa ja uutisoinnissa. Väitöstutkimuksen ja 

siihen liittyvän uutisoinnin perusteella tämäkin opinnäytetyö sai alkunsa ja hyvä niin. 

Väitöstutkimuksen mukaan sietämisen kulttuurissa on kyse siitä, että vähäisenä pidettäviin väkivallan-

tekoihin suhtaudutaan arkisesti ja työhön kuuluvana. Rikanderin mukaan väkivallan uhan ja toteutunei-

den tapahtumien yleisyys saattavat osaltaan vaikuttaa siihen, että poliisimies suhtautuu tavanomaista 

lievempään väkivaltaan ikään kuin työhön kuuluvana, antamatta sille sen suurempaa merkitystä. Väi-

töstutkimus osoitti, että rajanvetotilanteissa poliisimiehillä oli taipumusta soveltaa lievempää rikosnimi-

kettä asian ratkaisussa, niin että asia ratkaistiin summaarisella menettelyllä eli sakolla. Toisin sanoen 

tämä tarkoittaa sitä, että tekoja, joita poliisien olisi tullut arvostella virkamiehen väkivaltaisena vastus-

tamisena, kirjattiin vain virkamiehen vastustamisena. Tutkimus osoitti, että syinä tälle menettelylle oli-

vat, sietämisen kulttuurin lisäksi, poliisien puutteellinen osaaminen säännösten soveltamisesta ja polii-

simiesten rikosprosessiin osallistumisen välttely. (Rikander 2019, 103.)  

5.1.1  Poliisin kokemus virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 

Väitöstutkimuksessaan (2019, 92–93) Rikander käsittelee vuonna 2017 Edilexissä julkaisemaansa ar-

tikkelia Poliisin kokemus virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Artikkelissa Rikander tutki polii-

simiesten kokemuksia virkatoimen yhteydessä heihin kohdistuneesta väkivallasta. Analyysin kohteena 

oli poliisimiesten kokemus rikoslain 16 luvun 1 §:ssä määritellystä virkamiehen väkivaltaisesta vastus-

tamisesta ennen tapahtumien alkua, tapahtumien aikana ja niiden jälkeen. Tutkimuksen perusteella 

poliisit suhtautuvat heihin kohdistuneeseen väkivaltaan arkipäiväisesti.  

5.1.2  Vähimmän haitan tie -rikoslain 16 luvun 1 §:n soveltamista poliisin käytännössä 

Rikander käsittelee väitöstutkimuksessaan (2019, 94) Edilexissä vuonna 2018 julkaisemaansa artikke-

lia Vähimmän haitan tie -rikoslain 16 luvun 1 §:n soveltamista poliisin käytännössä. Tuossa artikkelissa 

Rikanderin tutkimushypoteesina oli, että poliisi ei sovella rikoslain 16 luvun 1 §:n virkamiehen väkival-

taista vastustamista sen täydessä laajuudessaan, vaan yhä enenevässä määrin rikoslain saman luvun 

2 §:n virkamiehen vastustamista. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat mahdolliset seikat, jotka vaikut-

tavat tähän ilmiöön. Tutkimuksen mukaan vahvimmin syytä selitti prosessiekonomiset syyt. Kyse oli 
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tutkimuksen mukaan siitä, että poliisimiehet kokivat käräjäoikeudessa esiintymisen vastenmielisenä, 

turhana tai ylimääräisenä tehtävänä. Tutkimuksen toisena syynä nähtiin poliisien puutteellinen osaa-

minen säännöksen soveltamisessa. Tutkimuksen mukaan poliisissa oli virheellistä käsitystä siitä, että 

rikoslain 16 luvun 1 §:n tunnusmerkistön täyttyminen edellyttäisi jonkinlaisten vammojen syntymistä. 

Kolmantena syynä nähtiin poliisissa oleva sietämisen kulttuuri väkivaltaa kohtaan. Poliisin kohtaama 

väkivalta on hyvin yleistä ja poliisien suhtautumista väkivaltaan kuvaa hyvin poliisien käyttämä termi 

”perusvääntö” tai se, että lievimpien väkivaltatapausten lukumäärää ei edes muisteta. (Rikander 2019, 

94.) 

Rikanderin Vähimmän haitan tie -rikoslain 16 luvun 1 §:n soveltamista poliisin käytännössä tutkimusai-

neisto kerättiin Webropol-kyselyllä Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Helsingin syyttäjänvirastoissa työs-

kennelleiltä syyttäjiltä sekä Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelleilta voimankäytön kenttäkouluttajilta, 

alipäällystöopiskelijoilta ja päällystöopiskelijoilta. Kysely suoritettiin 29.2.–1.4.2016 välisenä aikana ja 

siihen vastasi yhteensä 103 henkilöä. (Rikander 2018, 14.) Kyselyssä vastaajat lukivat poliisitehtäviin 

liittyviä tapauksia, joiden perusteella heidän tuli kertoa oliko kyseessä heidän mielestään virkamiehen 

väkivaltainen vastustaminen, virkamiehen vastustaminen vai haitanteko; vastaajille kerrottiin tapauk-

sien oikean elämän ratkaisut ja heidän piti vastata olivatko poliisipartioiden ratkaisut heidän mielestään 

oikeat ja vastasivatko ne yleistä toimintamallia poliisissa; ja lopuksi vastaajien piti vastata siihen, ta-

pahtuiko heidän mielestään poliisissa sitä, että virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmer-

kistön täyttävä teko ratkaistaan poliisimiehen toimesta nimikkeellä virkamiehen vastustaminen, ja jos 

niin mistä tämä voisi johtua.  (Rikander 2018 14–15.) 

Kyselystä ilmeni avovastausten perusteella, että poliisiin kohdistuvan väkivallan tekijän sukupuolella ja 

iällä oli erityistä vaikutusta arvioitaessa soveltuvaa rikosnimikettä (Rikander 2018, 17 ja 21): 

 ”Kun kyseessä on naispuolinen asiakas, joka on väkivaltainen, niin usein partio ’vähätte-

lee’ tapausta ja antaa ennemmin sakon kuin kirjaa ilmoituksen kuin siinä tapauksessa, 

että väkivaltainen asiakas on mies. (alipäällystöopiskelija)” 

”Esimerkiksi kohdehenkilön ikä, sukupuoli tai koko voi vaikuttaa kirjaamiseen. (päällystö-

opiskelija)” 

Lievemmän nimikkeen valintaan vaikuttivat myös tekijän mahdolliset mielenterveysongelmat, mikä il-

meni muun muassa syyttäjien perusteluissa (Rikander 2018, 18). Vastauksista ilmeni, että väkivaltata-

pahtumien arviointiin vaikuttivat teon seuraukset tai niiden puuttuminen ja tämän vaikutus myös kärä-

jäoikeuksien ratkaisukäytäntöihin (Rikander 2018, 19):  

”Väkivaltainen vastustaminen koetaan niin vakavaksi, ettei sen ajatella toteutuvan, mikäli 

vammoja ei synny. (päällystöopiskelija)”  
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”Vaikka teko itsessään täyttäisi tunnusmerkistön, niin juttua ei tehdä, jos poliisi ei ole louk-

kaantunut. (alipäällystöopiskelija)” 

”Itse olen ollut ao:na tapauksessa, jossa minua potkittiin ja päälleni hyökättiin siten, että 

jouduin – –. Asia kirjattiin väkivaltaisena vastustamisena, mutta syyttäjä ajoi asian käräjillä 

pelkkänä vastustamisena ja tuomio tuli pelkästä vastustamisesta. Tässä ehkä yksi esi-

merkki miksi joku partio saattaa tehdä ratkaisun itse koska siten säästyy monelta vaivalta. 

(päällystöopiskelija)” 

Vastauksista muun muassa ilmeni rikosprosessin vaikutus poliisien toimintaan (Rikander 2018, 20):  

”– – sakon antamisella pyritään välttämään todistelu oikeudessa. Ei siis pelätä, että väki-

valtainen vastustaminen olisi nimikkeenä väärä, vaan yksinkertaisesti kukaan konstaapeli 

ei mielellään mene oikeuteen, koska se tapahtuu useimmiten vapaa-ajalla. (päällystö-

opiskelija)” 

”– – ei uskota väkivaltaisen vastustamisen menestyvän. Rajan koetaan olevan korkealla, 

ja että virkamiehen tulee sietää perusmuotoista potkimista ja lyömistä ja niiden yritystä 

poliisitehtävissä. (päällystöopiskelija)” 

Vastauksista näkyi myös väkivallan katsominen osaksi poliisin työtä (Rikander 2018, 21–22):  

”Ehkä ajatellaan – –, että poliisin ammattiin kuuluu sietää väkivaltaista käytöstä. (kenttä-

kouluttaja)”  

”Ehkä poliisi pitää osittain ammattiin kuuluvana luontoisetuna heihin kohdistuvaa uhkailua 

tai sellaista väkivaltaa, josta ei aiheudu konkreettisia vammoja. (syyttäjä)”  

”Työssä myös tottuu huitoviin asiakkaisiin, eivätkä tapaukset välttämättä tunnu kovin va-

kavilta, vaikka ne sitä ulkopuolisessa tarkastelussa ehkä olisivatkin. (päällystöopiskelija)” 

Poliisin sietämisen kulttuuriin vaikuttaa myös se, että jokaisella meistä on käsitys siitä, mitä väkivalta 

on, mutta nuo käsitykset eroavat toisistaan. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että mitä lievem-

mästä konfliktista on kyse, sitä vähemmän väestössä on yksimielisyyttä sen nimeämisestä väkivallaksi. 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvat vakavat rikokset nähdään universaalisti kiellettyinä tekoina. Sen 

sijaan vähäinen väkivalta ja tekojen mieltäminen rikokseksi vaihtelevat sosiaalisesti ja kulttuurisesti. 

Rikanderin tutkimuksessa käytetyn aineiston perusteella sietämisen kulttuuri ilmiönä on olemassa po-

liisin keskuudessa ilmeten erityisesti väkivallan alarajan määrittelyssä esiintyvinä ongelmina. (Rikander 

2018, 23–24.)  
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5.2  Aiheeseen liittyvää uutisointia 

Henri Rikanderin tekemässä Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusartikkelissa (2016) huomattiin, että 

poliisien väkivaltaan suhtautumiseen vaikutti väkivallan laatu. Pureminen, hiuksista repiminen ja kas-

voille sylkeminen menivät haastateltavien mukaan "reilun tappelun" ulkopuolelle. Poliisit suhtautuivat 

heihin kohdistuneeseen väkivaltaan arkipäiväisesti ja kokivat väkivallan työhön kuuluvaksi. (MTV Uuti-

set 2017; Kaleva 2017; Laakso 2017) 

Suomen poliisijärjestöjen liiton (SPJL) jäsenille toteutettiin syksyllä 2019 kysely, jossa käsiteltiin muun 

muassa työhyvinvointia ja väkivallan kohtaamista työssä. Kyselyyn vastasi 3401 henkilöä, joista 82 % 

työskentelee poliisin hallinnonalalla ja loput muun muassa oikeusministeriössä ja hätäkeskuslaitok-

sessa. Vastauksien perusteella joka kolmas SPJL:n jäsen oli kokenut työssään konkreettista väkivallan 

uhkaa. 30 % kaikista SPJL:n jäsenistä oli kokenut fyysistä väkivaltaa työssään viimeisen kahden vuo-

den aikana ja valvonta- ja hälytystoiminnan sektorilla työskentelevistä poliiseista lähes 70 %. Suo-

messa poliisin kohdistuu entistä enemmän väkivaltaa, eikä suurta osaa edelleenkään raportoida. Eräs 

kyselyn vastaaja kuvaa tilannetta seuraavasti: ”Sylkemistä, potkimista, lyömistä. Henkinen väkivalta on 

”arkipäivää”, että siihen on alkanut jo valitettavasti tottumaan. Nimittelyt tai haistattelut ovat ns. nor-

maalia.” (Suomen Poliisijärjestöjen Liitto 2020, 18–19.)  

Muun muassa Yle ja Aamulehti tekivät uutisartikkeleita Henri Rikanderin vuonna 2019 tekemästä väi-

töstutkimuksesta ja artikkeleissa käsiteltiin Rikanderin väitöstutkimuksen tuloksia poliisin väkivallan sie-

tämisen kulttuurista (Kilponen 2019; Toivonen 2019). Ylen Rikanderin väitöstutkimusta käsittelevään 

artikkeliin he olivat haastatelleet lisäksi ylikonstaapeli Mikko Jaatista, joka kertoi kohtaavansa väkival-

taa työnsä puolesta usein. Jaatinen totesi, että mielenterveyspotilaiden kohdalla kaikkia lievimpiä jut-

tuja ei aina kirjata ylös, mutta hän ei tunnistanut väitöstutkimuksen tuloksia siitä, että poliisi sieti väki-

valtaa etenkin alaikäisten tai naisten kohdalla. Jaatinen kuvasi, kuinka väkivalta ja voimankäyttötilan-

teet voivat aiheuttaa poliisille henkistä pahoinvointia: ”Vakavimmat tilanteet voivat aiheuttaa ahdistusta 

ja unettomia öitä. On se henkisesti raskasta. Meillä on tällainen sininen asu päällä, mutta tunteet ovat 

ihan samanlaisia kuin muillakin ihmisillä”. Samassa artikkelissa on kerrottu Itä-Suomen poliisin luotta-

musmies Eerik Soinisen näkemyksiä poliisin väkivaltaan suhtautumisesta. ”Vanhan kaartin ajattelutapa 

oli, että pitäähän sen paidan vähän kastua, ja että ei ruveta pikkukolhuista valittamaan. Kerran turpaan 

ottaminen ei ole vielä mitään. Mutta he alkavat olla jo eläkkeellä.” Soinisen mukaan nuoremmat poliisi-

polvet ovat sisäistäneet oikeutensa ja velvollisuutensa paremmin, eikä Soinisen mukaan kenenkään 

pidä sietää väkivaltaa heidän ammattinsa vuoksi. (Rinta-Jouppi 2019.) 

Poliisin kohtaamaa väkivaltaa on käsitelty myös muualla Euroopassa. Vuonna 2019 liki 11 000 rans-

kalaista poliisia loukkaantui viran toimituksessa ja 19 menetti henkensä. Ranskan poliisien ammattiliitto 

SGP Police-FO:n pääsihteeri Yves Lefevbren mukaan poliisien työssään kohtaama väkivalta on lisään-
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tynyt 15 % edellisvuodesta. Maan sisäministeriö vastaa väkivaltaan parantamalla poliisien työturvalli-

suutta, mutta kaikki Ranskan poliisin ammattiliitot odottavat kuitenkin myös poliiseihin kohdistuvista 

väkivallanteoista annettujen rangaistusten tiukentumista. Lefevbren mukaan riittäisi se, että nykyisen 

lain puitteissa asetettuja tuomioita pantaisiin toimeen. Nykyisellään käytännössä pitkiä tuomioita välte-

tään, koska Ranskan vankilakapasiteetti on pahasti riittämätön. (Latva 2020, 42–43.) 

5.3  Omakohtaiset kokemukset väkivallan kohtaamisesta poliisin työssä 

Olin töissä valvonta- ja hälytystoiminnan sektorilla työharjoitteluni alkupuolella ja kohtasin siellä olles-

sani muutaman kerran asiakastyöväkivaltaa. Tilanteisiin mahtuu niin etsintäkuulutettujen pakenemis-

yrityksiä, itsetuhoisten henkilöiden itsensä satuttamisyrityksiä kuin myös juopuneiden henkilöiden ta-

hallisia potkimisia. Tiedostan, että kaikista väkivaltatilanteista emme tehneet kirjauksia (sakko tai rikos-

ilmoitus) kohdatun väkivallan osalta, ja päätöksentekoon vaikuttivat muun muassa työvuoron kiireisyys, 

lisätyö asian suhteen ja väkivallan tekijää oikeuttavat syyt, kuten se että rangaistus olisi tuntunut koh-

tuuttomalta väkivallan tekijälle. Kun alaikäinen itsetuhoinen lapsi raapii, lyö päällään ja vastaavalla toi-

minnalla koittaa satuttaa itseään sinuun, koska joudut pitämään häntä aloillaan, niin kyllä sitä joutuu 

harkitsemaan, että kuka tilanteessa voittaa, jos teemme asiasta rikosilmoituksen tai annamme sakon 

virkamiehen vastustamisesta. 

Olen tällä hetkellä asianomistajana virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa, jossa tekijä käyttäy-

tyi väkivaltaisesti meidän poliisipartiotamme kohtaan ja muun muassa sylkäisi kasvoilleni. Tilanne ta-

pahtui työvuoron loppupuolella, halusimme päästä 12 tunnin työvuoron päätteeksi kotiimme, kirja-

simme asiasta rikosilmoituksen ja työvuoro päättyi ylitöiden kera siihen. Samana iltana aloin kuitenkin 

pohtimaan kotonani, että mitähän tämä nyt tarkoittaa, kun olen asianomistajan roolissa ja mitä jos te-

kijällä olikin tartuntatauteja- tai muita sairauksia. Seuraavana päivänä jouduin kyselemään työkavereil-

tani, kuinka minun pitäisi toimia, koska poliisilaitokselta ei löytynyt tilanteeseen ohjeistusta. Heidän 

suosituksellaan hankin itselleni avustajan, joka ilmoitti, että kertoo sitten, jos näyttää siltä, että joudun 

itse oikeudenkäyntikulujeni maksumieheksi. Jouduin käymään kasvoille sylkemisen takia työtervey-

dessä puolen vuoden ajan verikokeissa, jotta selviää, sainko mahdollisia tartuntatauteja. Viimeiset ve-

rikokeet ovat vielä käymättä ja vastikään sain kirjeen syyttäjältä, jossa hän ilmoitti, ettei aio ajaa kor-

vausvaatimuksiani asiassa. Kokemukseni jakamalla en pyri uhriutumaan tai osoittelemaan ketään sor-

mella asiasta, vaan enemmänkin haluan herättää ajatuksia siitä miltä rikosprosessi näyttää poliisimie-

hen silmin. Olen nuori ja terve kaveri, jolla on kotiasiat kunnossa, mutta entä sitten kun vastaavaan 

prosessiin joutuu se poliisimies, jolla ei olekaan asiat niin hyvin ja samanlaisia rikosprosesseja osuu 

päällekkäin useampi. Uskon, että siinä vaiheessa kenelle tahansa tulee mieleen, voisiko tämän vastai-

suudessa välttää, vaikka hoitamalla asian itse sakoilla.  
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6  VALTAKUNNALLINEN KYSELYTUTKIMUS POLIISILAITOKSILLE 

Kyselyn idea on yksinkertainen: kun haluamme tietää mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin 

kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62). Kyselytutkimus oli mielestäni 

paras keinoni saada selville tosiasiallista tietoa siitä, mitkä syyt vaikuttavat yksittäisen poliisimiehen 

toiminnan taustalla, kun hän päättää sietää häneen kohdistunutta väkivaltaa. Tässä osiossa käsittelen 

kyselytutkimuksen toteutusprosessia, kyselyn vastaajaryhmää ja tuloksia sekä kyselyn eettisyyttä, luo-

tettavuutta ja haasteita. 

6.1  Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

Kyselytutkimukseni lähtökohtana ja tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja kuva poliisin väkivallan 

sietämisen kulttuurista ja sen nykytilasta ”kentällä”. Aikaisemmin tehdyn opinnäytetyöni valtakunnalli-

sessa Webropol-kyselyssä sain yli 500 vastausta, mikä osoitti Webropol-kyselyn olevan erittäin hyvä 

tapa saada tietoa suurelta määrältä ihmisiä (Nikkinen 2019, 41). Tämä tietenkin osaltaan vaatii kyselyn 

laajaa jakelua ja jakelun onnistumista. Koska Webropol oli itselleni entuudestaan tuttu sekä hyväksi 

koettu työkalu kyselyn tekemiseen, päätin tehdä myös tämän opinnäytetyön kyselytutkimuksen sillä. 

Webropolin käyttöön Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytteessä vaadittiin kvantitatiivisen menetelmä-

opintojakson suorittaminen hyväksytysti, ja jos opiskelijana halusi käyttää Webropolia opinnäytetyös-

sään, tuli opintojakso suorittaa, jotta osaisi käyttää Webropol-ohjelmaa ja tehdä oikeaoppisesti loma-

ketutkimuksen (Poliisiammattikorkeakoulu 2019, 2). Suoritin vaaditun opintojakson ja sain tarvittavat 

käyttöoikeudet kyselyn suorittamiseen Webropolilla.  

Kyselytutkimus toteutettiin siis Webropol-kyselynä, joka jaettiin kaikkiin poliisilaitoksiin sähköpostilla 

turvallisuusviranomaisten tietoliikenneverkossa (TUVE). Tutkimus kohdistettiin koskemaan kaikkia 11 

poliisilaitosta Suomessa, koska tutkimuksen tavoitteena oli saada yksinomaan valtakunnallista tietoa 

poliisin väkivallan sietämisen kulttuurista. Kyselyn jakamisella kaikkiin poliisilaitoksiin pyrittiin lisää-

mään kyselyn vastaajamäärää, joka on yleensä opinnäytekyselyiden kohdalla pienempi. Kysely jaettiin 

lähettämällä saatekirje ja kyselyn linkki (ks. Liite 1.) sähköpostilla poliisilaitoksien Kirjaamo -sähköpos-

teihin, jota kautta kysely jaettiin edelleen vastaajaryhmän työsähköposteihin. Kysely lähetettiin poliisi-

laitoksille vastattavaksi 9.6.2021 ja kyselyyn oli mahdollista vastata 14.7.2021 asti, minkä jälkeen ky-

sely suljettiin. Työntekijöillä annettiin siis vastausajaksi viisi viikkoa.   

Olen kiitollinen jokaisen poliisilaitoksen kirjaamolle ja kaikille muille työntekijöille, jotka osallistuivat ky-

selyni jakeluun niin, että kysely saatiin mahdollisimman monelle vastaajaryhmän työntekijälle vastatta-

vaksi. En voi olla varma, että kysely lopulta jaettiin kaikille vastaajaryhmään kuuluneille työntekijöille, 

sillä käymieni sähköpostikeskusteluiden perusteella, jokaisella poliisilaitoksella ei ollut valmiita sähkö-

postijakelulistoja. Joissakin poliisilaitoksissa kysely on saatettu joutua lähettämään koko laitoksen hen-

kilöstölle, jotta oikeat henkilöt on saatu vastaamaan siihen. En halunnut vaivata kyselylläni ylimääräisiä 
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henkilöitä useaan otteeseen ja tästä johtuen en myöskään lähettänyt muistutusviestiä kyselyyn vastaa-

misesta kyselyn aukioloajan puolessa välissä, kuten yleensä on ollut tapana.  

Kyselystä käytetään myös nimitystä survey-tutkimus, joka tarkoittaa, että kysely on standardoitu eli 

vakioitu. Vakioiminen tarkoittaa, että kaikilta kyselyyn vastaavilta kysytään sama asiasisältö täsmälleen 

samalla tavalla. (Vilkka 2015, 61; Hirsjärvi ym. 2005, 182). Kyselytutkimukseni Webropol-kyselylomake 

oli kysymyksiltään samanlainen kaikille vastaajille heidän asemastaan riippumatta. Kysely sisälsi mo-

nivalintakysymyksiä sekä avoimen vastauskentän kysymyksiä. Kyselyn saatekirje ja kyselyrunko löy-

tyvät tämän opinnäytetyön liitteistä (ks. Liite 1 ja 2). Kyselyn työhypoteesina oli, että yksittäisten polii-

simiesten väkivallan sietämiseen vaikuttavat muun muassa: väkivaltatilanteiden yleisyys poliisin 

työssä, työyhteisön yleinen suhtautuminen väkivaltatilanteisiin, rikosprosessin välttely, jutun menesty-

misen epävarmuus, väkivallan tekijää oikeuttavat syyt (ikä, sukupuoli, syyntakeisuus, ym.), väkivallan 

muoto ja sen seurausten vakavuus ja halu oman sekä koko työyhteisön työmäärän vähentämiseen. 

Kyselytutkimuksen vastaukset analysoitiin Excel ja Powerpoint -ohjelmia apuna käyttäen. Kyselyn mo-

nivalintakysymyksien tulokset havainnollistin pylväskaavioiksi (frekvenssijakauma). Avoimen vastaus-

kentän kysymyksien vastaukset luin useaan otteeseen läpi, minkä jälkeen luokittelin yksittäiset vas-

taukset ja jaoin niitä eri teemoihin silloin kun useampi vastaus käsitteli samaa asiaa. Vertasin kyselyn 

tuloksia opinnäytetyön teoriaosuuteen keräämääni ja analysoimaani tutkimusaineistoon, minkä poh-

jalta tein yhteenvedon koko tutkimuksestani ja sen tuloksista (ks. sivu 52). 

6.2  Kyselytutkimuksen vastaajaryhmä 

Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa poliisimiesten henkilökohtaisista kokemuksista väkivallan sietämi-

sestä, joten päätin kohdistaa kyselyn valvonta- ja hälytystoiminnan sektoriin. Kyselyn osallistujiksi va-

littiin kaikki valvonta- ja hälytystoiminnan sektorin työntekijät, koska kyseisellä sektorilla työskentelevät 

poliisimiehet oletusarvoisesti kohtaavat eniten väkivaltatilanteita heidän työtehtävissään verraten mui-

hin sektoreihin poliisissa. Yhtenä tavoitteena oli tuoda tällä tavoin kyselyn vastauksissa esille ajankoh-

taista tietoa väkivallan sietämisen kulttuurin nykytilasta. 

Suomen poliisissa oli vuonna 2020 yhteensä 7 376 työntekijää (Valtiovarainministeriö 2021). Kysely-

tutkimus lähetettiin kaikille 11 poliisilaitokselle Suomessa, ja kyselyyn osallistuivat kaikki poliisilaitokset. 

Kyselytutkimus pyrittiin jakamaan kaikille valvonta- ja hälytystoimintasektorilla työskenteleville poliisi-

miehille. Tarkempaa jakaumaa valvonta- ja hälytystoimintasektorin työntekijämääristä ei ollut julkisesti 

saatavilla, joten en tiedä kuinka moni tavoitellusta vastaajaryhmästä on vastannut kyselyyn. Lopullista 

määrää kyselyn vastaanottajista ei myöskään ole tiedossa, mutta kysely oli avattu 408 henkilön toi-

mesta, ja vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 219 kappaletta. Kyselyn loppuun suorittaneiden ja vastauk-

sien lähettäneiden vastaajien määrä käsittää noin 3 % koko poliisin henkilöstöstä vuonna 2020. Olen 

tyytyväinen kyselyn vastaajamäärän ja heiltä saatuihin laadukkaisiin vastauksiin.   
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6.3  Kyselytutkimuksen tulokset 

Seuraavaksi käsitellään Webropol-kyselytutkimuksen tuloksia kysymys kerrallaan. Kysely oli raken-

nettu niin, että ensimmäiseksi vastaajilta kysyttiin perustietoja kuten työpaikka, sukupuoli, virka-asema 

ja -ikä, minkä jälkeen selvitettiin vastaajien kokemuksia väkivallan kohtaamisesta työtehtävillä. Lopuksi 

kyselyssä keskityttiin poliisin väkivallan sietämisen kulttuuriin ja sitä käsitteleviin kysymyksiin. Tulokset 

käsitellään samassa järjestyksessä kuin ne olivat tehdyssä kyselytutkimuksessa. Tulokset on havain-

nollistettu taulukkona, pylväskaavioina ja avoimen vastauskentän kysymysten vastaukset on luokiteltu 

eri teemoihin kysymyskohtaisesti, jotta tällä tavoin vastauksia on voitu havainnollistaa paremmin tämän 

opinnäytetyön lukijalle.  

Taulukko 2. Vastaajien poliisilaitos. 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien poliisilaitos (ks. Taulukko 2). Tutkimusluvassani 

sitouduin pitämään poliisilaitoskohtaiset vastaustiedot nimettöminä, minkä vuoksi poliisilaitoksien nimet 

on vaihdettu taulukkoon pelkiksi numeroiksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 219 henkilöä ja seitsemässä 

poliisilaitoksessa yhdessätoista laitoksesta vastauksia kertyi 20 kappaletta tai enemmän. Suurin vas-

taajamäärä oli poliisilaitoksessa, jossa vastaajia oli 45 ja yhdessä poliisilaitoksessa vastasi vain yksi 

henkilö. Olen tyytyväinen kokonaisvastausmäärään ja siihenkin, että jokaiselta poliisilaitokselta saatiin 

kerättyä vastauksia, joiltakin enemmän kuin toisilta. On mahdollista, että kyselyn jakelu ei ole onnistu-

nut halutulla tavalla niillä poliisilaitoksilla, jolla vastausmäärät ovat jääneet alle viiteen vastaukseen. 
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Kuva 1. Vastaajien sukupuoli. 

Toisella kysymyksellä selvitettiin vastaajien sukupuoli (ks. Kuva 1). Sukupuolen selvittämisellä oli mer-

kitystä muun muassa sen vuoksi, että yhtenä työhypoteesinani aiempien tutkimusten perusteella oli, 

että väkivallan sietämiseen vaikuttaa väkivallan tekijän sukupuoli. Sukupuolta kysymällä pystyin siis 

eritellä tarkemmin, miten mies- tai naispoliisit kokivat väkivallan tekijän sukupuolen vaikuttavan. Kyse-

lyn vastaajista 192 oli miehiä ja 27 naisia. Miehet siis muodostivat 88 % ja naiset 12 % vastaajista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Vastaajien virka-asema. 
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Kolmannella kysymyksellä selvitettiin vastaajien virka-asema (ks. Kuva 3). Kyselyn vastaajista enem-

mistö eli 80 % oli miehistön jäseniä (n = 175), toiseksi eniten oli alipäällystöä 18 % (n = 40) ja vähiten 

vastaajista oli virka-asemaltaan päällystöä 2 % (n = 4). Kysely jaettiin valvonta- ja hälytystoimintasek-

torin työntekijöille, ja yleisen käsitykseni mukaan, varsinkin tuolla sektorilla työntekijöiden virka-ase-

mien jakautuminen on kyselyn tulosten mukainen. Enemmistö on miehistön jäseniä, seuraavaksi eniten 

alipäällystöä ja sen jälkeen loput päällystöä. Näen positiivisena, että jokaisesta virka-asemasta löytyi 

edustajia vastaamaan kyselyyni. Virka-asemien jakautumisen perusteella, suurin osa kyselyn tuloksista 

edustaa miehistön näkemyksiä ja kokemuksia.  

Kuva 4. Vastaajien virkaurien pituus poliisissa. 

Neljännessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien virkaurien pituutta poliisissa (ks. Kuva 4). Vastaajien 

virkaurien pituudet jakautuivat keskenään melko tasaisesti, mutta eniten oli vastaajia, jotka olivat työs-

kennelleet poliisissa yli 20 vuotta (n = 54). Toiseksi eniten vastaajilla oli 16–20 vuoden virkaura polii-

sissa (n = 49), ja sitä seuraavaksi eniten vastaajien virkaurat olivat 0–5 vuotta (n = 44) ja 11–15 vuotta 

(n = 43). Pienimmällä osalla vastaajista virkaura oli 6–10 vuotta (n = 29). Yhteensä 67 % vastaajista oli 

yli 10 vuoden virkaura poliisissa, joten kyselyn vastauksia saatiin kokonaisuudessaan paljon kokeneilta 

ja pitkän virkauran tehneiltä poliisimiehiltä.   
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Viidennessä kysymyksessä selvitettiin, kuinka usein vastaajat olivat joutuneet työtehtävillään väkival-

lan kohteeksi viimeisen 12 kuukauden aikana (ks. Kuva 5). Ko. aikavälin aikana vastaajista 82 % oli 

joutunut työtehtävillään väkivallan kohteeksi (n = 181), kun taas loput 18 % ei ollut joutunut väkivallan 

kohteeksi kertaakaan (n = 38). Suurin osa oli siis kohdannut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana, mikä 

kertoo poliisin kohdistuvien väkivaltatilanteiden yleisyydestä. Vastaajista 3 % oli kohdannut väkivaltaa 

viikoittain (n = 7), 23 % kuukausittain (n = 51) ja 56 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa (n = 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Vastaajien kokemukset väkivallan kohtaamisesta työtehtävillä viimeisen 12 kk aikana. 

 

Kuva 6. Vastaajien kokemukset väkivallan kohtaamisesta työtehtävillä viimeisen kuukauden aikana. 
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Kuudennessa kysymyksessä selvitettiin, kuinka usein vastaajat olivat joutuneet väkivallan kohteeksi 

työtehtävillään viimeisen kuukauden aikana (ks. Kuva 6). Tarkoituksena oli saada viidennettä kysy-

mystä ajankohtaisempaa ja tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon vastaajilla oli kokemusta väkivaltati-

lanteista vastikään. Vastaukset jakaantuivat lähes tasan sen suhteen, olivatko vai eivätkö vastaajat 

olleet kokeneet väkivaltaa viimeisen kuukauden aikana. Lievä enemmistö, 54 % vastaajista, ei ollut 

joutunut työtehtävillään väkivallan kohteeksi viimeisen kuukauden aikana (n = 119) ja loput vastaajista, 

46 % oli joutunut väkivallan kohteeksi vähintään kerran (n = 100). Viimeisen kuukauden aikana 32 % 

vastaajista oli joutunut väkivallan kohteeksi työtehtävillä yhden kerran (n = 69) ja 14 % oli joutunut 

useammin kuin kerran, heidän vastatessaan 2–5 kertaa (n = 31). Kukaan vastaajista ei ollut joutunut 

viimeisen kuukauden aikana työtehtävillään yli viittä kertaa enempään väkivallan kohteeksi.  

Kuva 7. Vastaajien kokemukset virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen kohteeksi joutumisesta vii-

meisen 12 kk aikana. 

Seitsemännessä kysymyksessä selvitettiin, kuinka moni vastaajien viimeisen 12 kuukauden aikana 

työtehtävillä kohtaamista väkivaltatilanteista oli käsitelty rikoslain 16 luvun 1 §:n virkamiehen väkival-

taisena vastustamisena (ks. Kuva 7). 54 % vastaajista kertoi, että kohdattua väkivaltaa ei oltu käsitelty 

kertaakaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena (n = 118) ja loput eli 46 % vastaajista kertoi, 

että tilanteet oli käsitelty väkivaltaisena vastustamisena 1 kerran (n = 72) tai useammin, mutta enintään 

5 kertaa (n = 29). Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on kyselyssä käsittelemistäni rikosnimik-

keistä vakavin ja ko. kysymyksen tulosten perusteella kohdattua väkivaltaa on käsitelty enemmän lie-

vempinä rikosnimikkeillä kuin väkivaltaisena vastustamisena (ks. Kuva 8. ja 9.).  
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Kuva 8. Vastaajien kokemukset virkamiehen vastustamisen kohteeksi joutumisesta viimeisen 12 kk 

aikana. 

Kahdeksannessa kysymyksessä selvitettiin, kuinka moni vastaajien viimeisen 12 kuukauden aikana 

kohtaamista väkivaltatilanteista oli käsitelty rikoslain 16 luvun 2 §:n virkamiehen vastustamisena (ks. 

Kuva 8). Kysymyksen tuloksista on huomattavissa jo silmämääräisesti, että väkivaltatilanteita oli käsi-

telty enemmän virkamiehen vastustamisina kuin virkamiehen väkivaltaisina vastustamisina (ks. Kuva 

7). 39 % vastaajista ei ollut käsitellyt kohdattua väkivaltaa kertaakaan virkamiehen vastustamisena (n 

= 85) ja loput 61 % vastaajista oli käsitellyt väkivaltatilanteita virkamiehen vastustamisena vähintään 

yhden kerran (n = 104). 32 % vastaajista oli käsitellyt kohdatun väkivallan virkamiehen vastustamisena 

tasan yhden kerran (n = 70) ja 28 % vastaajista 2–5 kertaa (n = 70). Kolme vastaajaa oli käsitellyt 

väkivaltatilanteet virkamiehen vastustamisena 6–10 kertaa.  
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Kuva 9. Vastaajien kokemukset haitanteon kohteeksi joutumisesta viimeisen 12 kk aikana. 

Yhdeksännessä kysymyksessä selvitettiin, kuinka moni vastaajien viimeisen 12 kuukauden aikana koh-

taamista ”väkivaltatilanteista” oli käsitelty rikoslain 16 luvun 3 §:n haitantekona virkamiehelle (ks. Kuva 

9). Kysymys oli muotoiltu ”asiakkaan toiminnan kohteeksi joutumiseksi” väkivaltatilanteen sijaan siksi, 

että rikoslaissa haitanteon tunnusmerkistön mukaan haitantekoon syyllistyy se, joka käyttämättä väki-

valtaa tai sen uhkaa oikeudettomasti estää tai yrittää estää virkatoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä. 

Mutta kuten tässäkin opinnäytetyössä on tuotu ilmi niin kaikki suhtautuvat väkivaltatilanteisiin eri lailla, 

ja ihmisten käsitykset eroavat toisistaan siitä mikä on väkivaltaa ja mikä ei. Vaikka rikoslain mukaan 

haitantekona käsitelty tilanne ei sisällä väkivaltaa on yleisessä tiedossa, että välillä poliisimiehet pun-

taroivat kirjataanko väkivaltatilanne virkamiehen vastustamisena vai haitantekona virkamiehelle. Tällä 

kysymyksellä oli tarkoitus saada tietoa, miten kohdattu vähäinen väkivalta näkyy poliisin kirjauksissa ja 

pitääkö sitä kautta väite väkivaltatilanteiden käsittelemisestä lievemmillä rikosnimikkeillä paikkaansa.  

Ensimmäisenä tuloksista omiin silmiini osuu se, että vastaukset ovat jakautuneet lähes tasan ”En ker-

taakaan” ja ”2–5 kertaa” -vastausten välillä. Vastaajista 35 % vastasi, ettei ollut käsitellyt tilanteita hai-

tantekona kertaakaan (n = 76) ja 33 % vastasi käsitelleensä tilanteita haitantekona 2–5 kertaa (n = 73). 

Näiden kahden vastausvaihtoehdon väliin jää 28 % vastaajista, jotka olivat käsitelleet tilanteet haitan-

tekona 1 kerran (n = 62) ja loput vastaajista eli 4 % oli käsitellyt tilanteita haitantekona 6–10 kertaa (n 

= 8) viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Vertaillakseni kysymyksien 7.–9. vastauksia paremmin keskenään, muodostin niistä oman pylväskaa-

vion, josta on helpommin nähtävissä vastausten jakautuminen rikosnimikkeiden välillä (ks. Kuva 10). 
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Kuva 10. Kyselytutkimuksen kysymysten 7.–9. vastausten välinen vertailu. 

Kysymysten 7.–9. vastausten vertailussa on huomattavissa, että jokaisen kysymyksen kohdalla vas-

taajista enemmistö ei ollut käsitellyt väkivaltatilanteita kertaakaan virkamiehen väkivaltaisena vastus-

tamisena, virkamiehen vastustamisena tai haitantekona virkamiehelle (ks. Kuva 10). Kukaan vastaa-

jista ei ollut käsitellyt väkivaltatilanteita ko. rikosnimikkeillä yli 10 kertaa viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Yksittäisten vastaajien kesken väkivaltatilanteet oli viimeisen 12 kuukauden aikana käsitelty yhden ker-

ran virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena 72 vastaajalla, virkamiehen vastustamisena 70 vastaa-

jalla ja haitantekona 62 vastaajalla. Näitä lukuja vertaillessa näyttäisi siltä, että väkivaltatilanteet jakau-

tuvat melko tasaisesti näiden kolmen rikosnimikkeen kesken. Mutta sitten, kun aletaan vertailemaan, 

kuinka moni vastaajista oli vastannut käsitelleensä väkivaltatilanteita useammin kuin kerran väkivaltai-

sena vastustamisena, virkamiehen vastustamisena tai haitantekona voidaan huomata, että lievempää 

rikosnimikettä on käytetty suhteessa paljon enemmän kuin törkeämpää rikosnimikettä. 

Vastausvaihtoehto 2–5 kertaa viimeisen 12 kuukauden aikana oli valittu virkamiehen väkivaltaisen vas-

tustamisen osalta 29 vastaajalla, virkamiehen vastustamisessa 61 vastaajalla ja haitanteossa virka-

miehelle 73 vastaajalla. Sama lievemmän rikosnimikkeen suurempi vastausmäärä toteutuu vastaus-

vaihtoehdon 6–10 kertaa kohdalla. Vastausten jakautumisen perusteella voidaan todeta, että viimeisen 

12 kuukauden aikana vastaajien kohtaamista väkivaltatilanteista oli käsitelty eniten haitantekona virka-

miehelle, sitä seuraavaksi eniten virkamiehen vastustamisena ja vähiten virkamiehen väkivaltaisena 

vastustamisena.   
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Kuva 11.  Selvitys siitä, kuinka usein vastaajien kohtaamista väkivaltatilanteista on kirjattu rikosilmoitus, 

joissa he olivat asianomistajan roolissa. 

Kymmenennellä kysymyksellä selvitettiin, kuinka usein vastaajien kohtaamissa väkivaltatilanteissa asi-

asta tehtiin rikosilmoitus niin, että vastaajat olivat asianomistajan roolissa (ks. Kuva 11). Kysymyksessä 

ei rajattu aikaväliä, vaan vastaajat pystyivät kertomaan väkivaltatilanteiden hoitamisesta yleisesti, koko 

työuransa ajalta. Enemmistö vastaajista eli 42 % vastasi, että heidän kohtaamistaan väkivaltatilanteista 

oli tehty rikosilmoitus harvoin (n = 92) ja sitä seuraavaksi eniten eli 27 % vastaajista kertoi, että tilan-

teista ei tehty koskaan rikosilmoituksia. 18 % vastaajista kertoi rikosilmoituksen tehtävän joskus (n = 

40), 6 % usein (n = 13) ja 7 % aina (n = 15). Reilu neljännes vastaajista (27 %) ei siis tehnyt kohdatusta 

väkivallasta koskaan rikosilmoitusta ja 13 % vastaajista teki kohtaamastaan väkivallasta rikosilmoituk-

sen usein tai aina (n = 28). 60 % vastaajista teki rikosilmoituksen harvoin tai joskus (n = 132). Osoit-

taako tämä, että kohdattu väkivalta ei ole täyttänyt rikosilmoituksen tekemisen edellytyksiä vai voiko 

syynä olla poliisin väkivallan sietämisen kulttuuri? Tätä varten kymmenennen kysymyksen jälkeen ky-

selyssä oli täydentävä kysymys. 

Yhdestoista kysymys oli avoimen vastauskentän kysymys: Mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että olet 

halunnut tai et ole halunnut rikosilmoituksen kirjaamista kyseisistä väkivaltatilanteista? Kysymykseen 

vastattiin 146 kertaa. Vastauksien perusteella suurin syy, miksi rikosilmoitusta ei kirjattu kohdatusta 

väkivallasta, oli rikosprosessin pitkä kesto, kuormittavuus ja siitä aiheutuva ylimääräinen työ. Vastaajat 

kokivat käräjäoikeudessa käymisen raskaaksi, koska sinne jouduttiin menemään usein vapaa-ajalla/lo-

malla käsittelemään työasioita ja tuomioistuinkäsittelyssä poliisimies on aivan yksin, eikä työnantajalta 

tule tukea rikosprosessiin liittyen. Vastaajat kokivat myös, että rikosprosessiin käytetty työmäärä tai 
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sillä tavoiteltu hyöty on epäsuhteessa väkivallan tekijän saamaan rangaistusseuraamukseen, joka ko-

ettiin liian lieväksi väkivallan laadusta ja sen seurauksista riippumatta. Vastaajat kertoivat myös, että 

rikoksesta epäillyllä on harvoin varaa maksaa korvausvaatimuksia ja korvauksien saaminen toissijai-

sesti valtionkonttorilta koettiin haastavaksi. Kohdattua väkivaltaa oli käsitelty myös rikosilmoituksen kir-

jaamisen sijaan antamalla asiasta sakkoa, millä pystyttiin välttämään käräjäoikeuteen joutuminen. Ri-

kosilmoituksia jätettiin kirjaamatta joissakin tapauksissa myös väkivallan tekijää oikeuttavien syiden 

vuoksi, jos tekijä oli alaikäinen, mielenterveyspotilas, päihteiden vaikutuksen alaisena tai muutoin syyn-

takeeton. Vastaukset, jotka perustelivat miksi rikosilmoitusta ei kirjattu väkivaltatilanteista, olivat muun 

muassa seuraavanlaisia: 

Rikosprosessin raskaus  

• ”Rikosprosessi on raskas ja kuormittava. Käräjillä tuntuu, että itse on syytettynä. Ei kiinnosta 

lähteä vapailla kohtaamaan samoja asiakkaita käräjäsaliin joiden kanssa on töissä jatkuvasti 

tekemisissä.” 

• ” – – Pääsyynä lienee uskon puute järjestelmään. Prosessi on äärimmäisen raskas, pitkä ja 

turhauttava, jossa lopputuloksena väitellään käräjäsalissa. Toistaiseksi kukaan epäillyistä/ syyl-

lisistä ei ole myöntänyt tapahtumia tai edes pahoitellut käytöstään.” 

• ”Prosessi on työläs eikä siihen saa talolta minkäänlaista tukea niin ei aina tule kirjattua ilmoi-

tusta:” 

• ” – – Useimmiten kirjaamatta jättäminen johtuu laiskuudesta raskaan oikeusprosessin pelossa 

ja lievästä rangaistusseuraamuksesta jonka oikeus aikanaan langettaa. – –.” 

Lievät tuomiot väkivallan tekijälle  

• ” – – kokemuksen kautta todennut, että sanktiot vastapuolelle jäävät lieviksi - ei ole prosessin 

arvoista.” 

• ” – – Ensin ilmoitus, sitten kuulustelu ja sitten oikeuteen joka todennäköisesti vapaapäivänä tai 

lomalla. Loppujenlopuksi asiasta ei edes tuomita mitään konkreettista. Jos ihme käy ja tuomi-

taan, niin ei siitä ainakaan korvauksia ikinä saa omalle tilille.” 

• ” – – tekijä ei kuitenkaan saisi kunnon rangaistusta, vaan pelletuomion 1-2 kuukautta.” 

Asia hoidettu rikosilmoituksen sijaan sakkomenettelyllä 

• ” – – Koen että jutun tekeminen ei juuri hyödytä, vaan enemmän haittaa elämää. Jos vain tilan-

teen saa hoidettua sakolla niin se on järkevin ratkaisu.” 

• ”Olen vanhaa koulukuntaa, jolle pieni pullikoiminen, vastustaminen ja virkatoimen estäminen 

pitää hyväksyä ammatin varjopuolina. Tietyn rajan ylittyessä asiasta kirjoitetaan sakko.” 

• ”Tapahtuneet tilanteet on pystytty hoitamaan sakoilla.” 
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Väkivallan tekijää oikeuttava syy 

• ”lapsi/nuori/alaikäinen/selkeästi sairaudellinen syy – –” 

• ”Usein rikosilmoituksen kirjaamattomuuteen vaikuttaa asiakkaan MT-ongelmat tai päihteissä 

oleminen.  – –” 

• ”Väkivalta on johtunut henkilön syyntakeettomuudesta, eli hän on ollut joko mieleltään tai 

muutoin sairas.” 

Rikosilmoitus kirjattiin vastausten perusteella yleisimmin silloin, kun väkivaltatilanteessa oli syntynyt 

poliisimiehelle vammoja tai jos tilanteessa oli jouduttu käyttämään itse voimakeinoja. Voimakeinojen 

käytön ja syntyneiden vammojen osalta rikosilmoitus kirjattiin poliisimiehen oman oikeusturvan ja mah-

dollisten vastaväitteiden takia. Rikosilmoituksia kirjaamalla haluttiin myös osoittaa, että väkivallan teki-

jälle, että poliisin kohdistettu väkivalta ei ole hyväksyttävää. Rikosilmoituksen kirjaamisen puolesta pu-

huvat vastaukset olivat muun muassa seuraavanlaisia: 

Väkivalta aiheuttanut vammoja 

• ”– – Vammojen syntyessä tulee korvausten saamiseksi asiasta olla kirjallista materiaalia eli ri-

kosilmoitus.” 

• ”Ilmoitus kirjattiin kun tuli fyysinen verta vuotava vamma. Vähäisemmistä tapahtumista ei aina 

tule kirjattua.” 

• ”Jos olen saanut pienenkin vammman niin olen aina laittanut paperia koneeseen.” 

Poliisin oman oikeusturvan vuoksi  

• ”– –Usein r-ilmo kirjataan oikeusturvan vuoksi, jos asiakkaan kanssa kahnailussa on sattunut 

jotakin vammoja (nirhaumia, verta vuotavia haavoja tms.) jollekin osapuolelle. Haitantekona toki 

nämäkin omalta osalta kirjattu.” 

• ”On poliisin oikeusturvan mukaista, että jokaisesta poliisin kohdistuneesta väkivaltatilanteesta 

kirjoitetaan rikosilmoitus tai vähintäänkin sakko. – – Mikäli asiasta tulee jälkipuintia, on huo-

mattavasti helpompaa vastata kanteeseen.” 

• ”– – Asiakkaan kannalta on huono jos ei kirjata mitään ja väännetään. Kirjattava mitä tapahtui 

ja miten toimittu. Poliisin kannalta näyttää huonolta jos on väännetty, eikä kirjata mitään. Näyt-

tää, että yritetään peitellä voimankäyttöä. Vielä huonompi on, jos asiakas väittää myöhemmin, 

että hänelle on tullut vammoja ja mitään ei ole kirjattu. – –” 

Asiasta on haluttu väkivallan tekijälle seuraamus  

• ”– – Haluan että tekijä joutuu rangaistusvastuuseen, sillä on mielestäni työturvallisuutta isossa 

kuvassa kasvattava vaikutus – –” 

• ” – – Kaikkien työturvallisuus lisääntyy ja rikoksen tekijä saa ansaitsemansa sanktion.” 

• ”Olen aina ollut sitä mieltä, että jos poliisiin kohdistaa väkivaltaa, siitä pitää antaa lain mukai-

nen rangaistus. Siellä sinisen haalarin sisällä on aivan tavallisia perheenisiä ja -äitejä.” 
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Kuva 12. Selvitys siitä, kuinka usein vastaajien työtehtävissä kohtaamat väkivaltatilanteet on hoidettu 

sakkomenettelyllä. 

Kahdennessatoista kysymyksessä selvitettiin, kuinka usein vastaajien kohtaamat väkivaltatilanteet hoi-

dettiin sakkomenettelyllä (ks. Kuva 12). Vastaajista 20 % kertoi, että väkivaltatilanteita ei hoidettu kos-

kaan sakkomenettelyllä (n = 43) ja saman verran vastaajista eli 20 % vastasi hoitavansa väkivaltatilan-

teet harvoin sakkomenettelyllä (n = 43). 30 % vastaajista kertoi hoitavansa väkivaltatilanteet sakkome-

nettelyllä usein tai aina (n = 65) ja loput 30 % vastaajista vastasi hoitavansa tilanteet sakkomenettelyllä 

joskus (n = 64). Vastausten jakautumisen perusteella poliisimiehiä, jotka hoitivat väkivaltatilanteita sak-

komenettelyllä joskus, usein tai aina oli enemmän kuin niitä, jotka käyttivät sakkomenettelyä harvoin 

tai ei koskaan.  

Kolmastoista kysymys oli avoimen vastauskentän kysymys: Mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että 

kyseiset tilanteet on hoidettu sakkomenettelyllä? Kysymykseen vastattiin 135 kertaa. Vastausten pe-

rusteella väkivaltatilanteet hoidettiin useimmiten sakkomenettelyllä, jos tilanteesta poliisimies ei ollut 

loukkaantunut tai saanut vammoja, ja koska sakkomenettely koettiin yleisesti helpommaksi menette-

lyksi väkivaltatilanteiden osalta. Vastausten perusteella väkivaltatilanteista oli kirjattava oman oikeus-

turvan vuoksi jotakin ja lievempi rikosnimike on mahdollistanut tilanteen hoitamisen sakolla pidemmän 

rikosprosessin ja käräjäoikeuteen joutumisen sijaan. Useimmissa vastauksissa tuotiin myös esille vä-

kivallan vähäisyys ja sen lievä laatu, minkä vuoksi asia oli haluttu/voitu hoitaa sakkomenettelyllä. Väki-

valtatilanteita hoidettiin myös sakoilla rikosilmoituksen kirjaamisen sijaan, koska vastaajat eivät halun-

neet kuormittaa rikostutkinnan -sektorin työntekijöitä tai koska he kokivat rikostutkijoiden lieventävän 
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heidän kirjaamaansa rikosnimikettä, jolloin asia muutoinkin hoidettaisiin sakoilla. Vastaukset koskien 

tilanteiden hoitamista sakkomenettelyllä olivat muun muassa seuraavanlaisia: 

Väkivalta lievää tai se ei ole aiheuttanut vammoja 

• ”Lievä tilanne eikä henkilövahinkoja.” 

• ”Lievä tekomuoto eikä kukaan ole saanut vammoja.” 

• ”Jos ei ole painissa tullut mitään vaurioita niin sakolla ollaan menty.” 

• ”Katsottu riittäväksi rangaistukseksi kun mitään vammoja ei tullut.” 

Rikosprosessin välttely 

• ”Tapahtumista on annettu sakko haitanteosta tai virkamiehen vastustamisesta. Joskus olisi 

voinut kirjata myös väkivaltaisen vastustamisen, mutta rikosprosessi on liian raskas ja kuor-

mittava. Pääsee itse paljon helpommalla kun antaa vain sakon.” 

• ”Ei ole haluttu viedä asiaa oikeusprosessiin saakka. Moni perustelee asiaa sillä, että sakko 

on 'helpompi' tapa, vaikka tilanne olisi vaatinut ehdottomasti nimikkeeksi virkamiehen väki-

valtaisen vastustamisen.” 

• ”Kirjaan ennemmin sakon kuin että menen käräjäoikeuteen päiväksi. Usein jopa useiksi päi-

viksi kun vastaajat eivät yleensä tule paikalle.” 

Sakkomenettelyn helppous 

• ” – – Sakko on nopea ja "vaivattomampi" toimenpide.” 

• ” – –  Ei jaksa joka painista olla esitutkinnassa ja käräjillä. Pääsee paljon helpommalla kun 

lyö sakkoa kouraan ja asia päättyy siihen.” 

• ” – – menettely on yksinkertainen ja vaivaton verrattuna oikeuskäsittelyyn ja asian viipymi-

seen ja venymiseen eikä oikeudessa saatu rangaistus tai korvaus ole välttämättä sen pa-

rempi tai suurempi.” 

Poliisimiesten oma oikeusturva 

• ”Teko on ylittänyt tietyn rajan, jossa oman oikeusturvankin kannalta sakko on järkevä rat-

kaisu.” 

• ”Pääsääntöisesti pienet nahinat nyt vain tulee hoidettua haitantekona sakolla. Muuten tus-

kin silläkään, mutta näin saa ainakin tallennettua näyttöä, mikäli kohdehenkilö myöhemmin 

nostaa jutun poliisin toimenpiteistä häntä kohtaan.” 

Lievempi rikosnimike mahdollistanut sakkomenettelyn  

• ”Jos asian pystyy hoitamaan sakolla niin silloin se hoidetaan sakolla.” 

• ”Vastustamiset ja haitanteot menevät sakon piiriin. Väkivaltaisia vastustamisia harvoin.” 

• ”Mikäli teko on ollut haitantekoa tai vastustamista on ne käsitelty sakolla käytännössä aina, 

jos asiaan ei liity muuta rikosasiaa ja ei ole tullut poliisille vammoja – –” 
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Rikostutkinnan -sektorin vaikutus sakkomenettelyn käyttöön 

• ” – – Pariin otteeseen tutkija oli itsenäisesti tehnyt päätöksen ja lieventänyt tekoa kysymättä 

minulta edes korvausvaatimuksia asiaan ja hoitanut homman sakolla.” 

• ”Selkeissä ja yksinkertaisissa asioissa tutkinnan kuormittamista pyritty välttämään.” 

• ”Helpommin hoidettu, ei välttämättä tarvitse palata asiaan enää myöhemmin. Tutkinta työllis-

tyy entisestään. – –” 

Kuva 13. Selvitys siitä, kuinka usein vastaajat ovat jättäneet kohtaamansa väkivallan huomioimatta 

niin, että asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta tai sakkoa.  

Neljännessätoista kysymyksessä selvitettiin, kuinka usein vastaajien kohtaamista väkivaltatilanteista, 

he eivät kirjanneet rikosilmoitusta tai sakkoa tekijälle ollenkaan (ks. Kuva 13). Suurin osa eli 39 % 

vastaajista kertoi jättävänsä rikosilmoituksen tai sakon kirjaamatta harvoin (n = 86) ja seuraavaksi eni-

ten eli 30 % vastaajista kertoi tekevänsä näin joskus (n = 65). 24 % vastaajista vastasi, että kohdatun 

väkivallan osalta he eivät olleet koskaan jättäneet kirjaamatta asiasta sakkoa tai rikosilmoitusta (n = 

52). 7 % vastaajista kertoi jättäneensä asiasta kirjaamatta sakon tai rikosilmoituksen tilanteissa usein 

(n = 15) ja kukaan vastaajista ei kertonut tekevänsä näin aina. Vastausten perusteella poliisissa kui-

tenkin tapahtuu sitä, että väkivaltatilanteista ei aina kirjata rikosilmoitusta tai tekijälle sakkoa ja viiden-

nellätoista kysymyksellä pyrittiin saamaan vastauksia siihen, miksi näin tapahtuu. 
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Viidestoista kysymys oli avoimen vastauskentän kysymys: Mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että olet 

jättänyt kohtaamasi väkivallan huomioimatta niin, että väkivallasta ei ole tullut seurausta tekijälle? Ky-

symykseen vastattiin 141 kertaa. Vastausten perusteella kohdattua väkivaltaa jätettiin huomioimatta 

eniten siten, että asiasta ei tehty rikosilmoitusta tai annettu tekijälle sakkoa, koska väkivallan tekijän 

katsottiin olevan syyntakeeton. Väkivallan suhteen ei tehty jatkotoimenpiteitä useimmiten silloin, jos 

tekijä oli alaikäinen, vanhus, nainen, mielenterveyspotilas, voimakkaasti päihtynyt tai jos tekijällä oli 

jokin muu sairaus tai kehityshäiriö, jonka vuoksi hän ei ymmärtänyt väkivaltaista tekoaan tai sen seu-

rauksia. Väkivalta jätettiin huomioimatta myös silloin, jos poliisimiehet kokivat, että väkivallan tekijällä 

ei ollut konkreettista mahdollisuutta vahingoittaa heitä, esimerkiksi vahvan päihtymystilan tai fyysisesti 

heikomman suorituskykynsä vuoksi, jolloin väkivaltaiset teot ovat vastaajien mukaan jäänet kelvotto-

miksi yrityksiksi. Kelvottomalla yrityksellä tarkoitetaan sitä, kun väkivallalla on katsottu olevan mahdo-

tonta aiheuttaa seurauksia. Väkivalta jätettiin huomioimatta myös silloin, jos koettiin, että asian kirjaa-

minen ei tulisi vaikuttamaan väkivallan tekijän tilanteesta oppimiseen tai tulevaisuuden käyttäytymiseen 

mitenkään. Työvuoron kiireisyys ja väkivaltatilanteen sattuminen työvuoron loppupuolelle olivat myös 

syitä miksi, väkivallasta ei aina jaksettu kirjata sakkoa tai rikosilmoitusta. Vastaukset väkivallan huomi-

oimatta jättämisestä olivat muun muassa seuraavanlaisia: 

Tekijää oikeuttavat syyt 

• ”Tekijä syyntakeeton (mielenterveyspotilas, dementikko), lapsi, yms. syy.” 

• ”Kyseessä ollut nainen tai alaikäinen.” 

• ”Jos tekijä on esimerkiksi sairas tai vanha, eikä ymmärrä tekoaan tai sen seurauksia. Eikä 

rangaistuksella näin ollen saavuteta mitään (oppimista tms.).” 

• ”Kohdehenkilö on ollut täysin syyntakeen/psykoottinen. Hän on ollut hoidon tarpeessa eikä 

rangaistus ole ollut mielestäni välttämätön.” 

Kelvoton yritys 

• ”Esimerkiksi kännisen voimattomat ärhennykset on tullut jätettyä monesti huomioimatta vaikka 

olisivatkin yrittäneet poliisia satuttaa lyömällä/potkimalla.” 

• ” – – päihtymyksen vuoksi kykenemätön aiheuttamaan mitään fyysistä vahinkoa vaikka ko-

vasti yrittäisikin.” 

• ”Ihan höpöhöpö / kelvoton teko. Esim. liikerata heikko ja voimaton. Lähes tiedoton henkilö 

yms.” 

• ”Väkivalta on tekijän suunnalta ollut niin surkean avutonta ettei siitä ole nähnyt aihetta alkaa 

kirjata juttua.” 

Asian kirjaaminen ei vaikuta väkivallan tekijän toimintaan 

• ”Välttämättä oikeuskäsittely ei vaikuta usein elämänhallintansa kanssa kamppailevan teki-

jän toimintaan mitenkään. Onko siitä mitään hyötyä...” 



39 

 

• ” – –Jos näitä meidän vakioasiakkaita heittää pienen asian takia oikeuskoneistoon, on se 

sama kun kaataisi hiekkaa auton moottoriin. Hiekka ei ole siitä moksiskaan mutta moottori 

kärsii.” 

• ”Turhaa paperishowta mistä ei seuraa mitään (re:t henkilöitä joille yksi tietue lisää ei merk-

kaa mitään, eikä heidän sakkoja tarvi maksaa kuitenkaan) – –” 

Työvuoron kiireisyys 

• ”Oma viitseliäisyys. Aina ei jaksa vuoron loppuun tehdä paperia, minkä varaton asiakas nak-

kaa roskiin.” 

• ”Ei ehdi kirjata sakkoa, koska keikkapaine ja aamuyöstä on niin väsynyt, että ei jaksa kirjata. – 

–” 

Kuva 14. Vastaajien kokemus väkivallan sietämisen kulttuurista poliisissa. 

Kuudestoista kysymys oli suora kysymys vastaajille siitä, kokivatko he poliisissa olevan väkivallan sie-

tämisen kulttuuria (ks. Kuva 14). Valtaosa vastaajista eli 81 % oli sitä mieltä, että poliisissa on väkivallan 

sietämisen kulttuuria (n = 178). Vastaajista 9 % koki, että poliisissa ei ole väkivallan sietämisen kult-

tuuria (n = 20) ja loput 10 % ei osannut tai halunnut ottaa kantaa asiaan (n = 21). 

Seitsemästoista kysymys oli avoimen vastauskentän kysymys: Jos vastasit KYLLÄ, mistä tämä mie-

lestäsi johtuu? Kysymyksellä haluttiin perusteluja sille, miksi vastaajat kokivat poliisissa olevan väkival-

lan sietämisen kulttuuria. Kysymykseen vastattiin 167 kertaa. Vastauksien mukaan poliisissa oli väki-

vallan sietämisen kulttuuria, koska poliisin työssä väkivalta ja sen uhka on jatkuvaa ja arkipäiväistä, 

minkä vuoksi siihen tottuu ja osaltaan turtuu. Koska poliisissa kohdataan vakavaakin väkivaltaa, niin 
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lievät väkivallanteot eivät tunnu enää yhtä vakavilta. Mitä enemmän väkivaltaa kohdataan sitä enem-

män sitä ”opitaan” sietämään ja väkivallasta tulee normaalia. Väkivaltatilanteiden aiheuttamat kirjalliset 

lisätyöt ja hankala rikosprosessi ei motivoi työntekijöitä kirjaamaan väkivaltaa siinä vakavuudessa kuin 

se pitäisi ehkä aina kirjata. Omakohtaiset huonot kokemukset sekä yleinen tieto rikosprosessin raskau-

desta ja mitättömistä rangaistuksista väkivallan tekijälle, johtavat useamman vastaajien mukaan siihen, 

että käräjäoikeuteen joutumista vältellään kaikin mahdollisin keinoin. Rikosprosessin ja siihen käytetyn 

työmäärän ei nähdä olevan oikeassa suhteessa tavoiteltuun hyötyyn nähden. Väkivallan sietämisellä 

koettiin olevan pitkät perinteet poliisiorganisaatiossa ja osa poliisimiehistä kokee väkivallan uhriksi jou-

tumisen häpeällisenä tai heikkouden merkkinä, minkä vuoksi siitä ei haluta tehdä numeroa, esimerkiksi 

rikosilmoitusta kirjaamalla. Osassa vastauksista puhuttiin, kuinka väkivallan sietämisen kulttuuri on 

nähtävissä poliisissa ja osa vastauksista puhui puolestaan siitä, kuinka vastaajat itse kokivat asian 

ammatinvalintakysymyksenä, minkä johdosta ei kannata hakea poliisiksi, jos ei kestä painia. Vastaus-

ten perusteella asiaan on myös kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja suunta on parempaan päin. 

Vastaukset koskien väkivallan sietämisen kulttuuria olivat muun muassa seuraavanlaisia: 

Väkivalta ja sen uhka kuuluu poliisin ammattiin 

• ”AMMATINVALINTAKYSYMYS. On ollut juttuja joita on painettu "villaisella" jopa oman tutkin-

nan toimesta vaan koska poliisin työhön kuuluu se että henkilöön kohdistuu väkivaltaa tai sen 

uhkaa.” 

• ”Jonkinlaista henkistä- ja fyysistä väkivaltaa kohdataan viikottain. Jos pää ei kestä sitä, niin on 

ihan väärissä hommissa. Ihmissuhdetaidot tehtävien hoidossa tärkeät. Jos joka vittuilusta ale-

taan sakottaa, ei tääl muuta sit kerkee tekemäänkään.” 

• ”Ammatti mikä vaatii vähän kovempaa nahkaa. Turha valittaa pikku nujuista, missä vahinkoa 

ei tule kenellekään.” 

• ”Se kuuluu ammatin varjopuoliin, vakavammat tapaukset eivät, mutta pikku lyönnit ja potkut 

ovat normaalia.” 

Väkivaltaan tottuu 

• ”Kohtaamme välillä kovaakin vastarintaa, joten lievät jätetään helpommin huomioimatta. 

Ajatellaan, että kuuluu ammattiin.” 

• ”– – Tapauksia myös tulee virkavuosien myötä paljon, joten tavanomainen väkivalta arkipäi-

väistyy ja muuttuu uudeksi normaaliksi.” 

• ”Ihmiselle kehittyy toleranssi mihin tahansa olosuhteeseen tai aineeseen, jos hän altistuu 

sille riittävän usein riittävän pitkän aikaa.” 

Väkivallan kohteeksi joutuminen koetaan heikkoudeksi  

• ”Ollaan ns. "kovia". Kulttuuri on sellaista, että vähän pitää tai vähän enemmänkin pitää kestää, 

ehkä osittain sitä että muiden paine tai että pitää näyttää että on "kova" ja sietää – –” 
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• ”– – Lisäksi poliisissa on jonkin verran sellaista, että ei haluta näyttää heikkoutta, että asiakas 

on päässyt osumaan hälytystehtävällä.” 

• ”Osa kokee epäonnistumiseksi jos asiakas on väkivaltainen. Vaikka se on vain työtä ja siihen 

on olemassa lailliset mallit puuttua.” 

Väkivallan sietäminen on vanha talon tapa 

• ”Talon tapa, sitä vain kuuluu sietää.” 

• ”Vanhaa henkeä, että kuuluu osittain työnkuvaan ja pitää kestää tiettyyn pisteeseen ennen pa-

pereita. – –” 

• ”Vanhastaan alalla elää vielä sellainen asenne, että vähäistä väkivaltaa siedetään eikä välttä-

mättä jakseta lähteä prosessoimaan. Vähäisellä väkivallalla tarkoitan tapahtumia josta ei seu-

raa vammoja poliisille – –” 

Kuva 15. Vastaajien mielipide kohdattua väkivaltaa käsittelevän rikosnimikkeen lieventämisestä tarkoi-

tuksellisesti heidän työpaikallaan. 

Kyselyn kahdeksannestoista kohta oli väite, jolla selvitettiin vastaajien mielipidettä siitä, kokivatko he, 

että heidän työpaikallaan lievennettäisiin tarkoituksellisesti rikosnimikettä koskien työtehtävillä kohdat-

tuja väkivaltatilanteita (ks. Kuva 15). Viidesosa eli 20 % vastaajista ei osannut tai halunnut ottaa kantaa 

asiaan (n = 44). 45 % vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä (n = 98) ja 35 % vastaajista oli 

osittain tai täysin eri mieltä asiasta (n = 77). Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että rikosnimikkeitä 

lievennettiin tarkoituksellisesti, vaikka ankarampi/törkeämpi rikosnimike olisi ollut oikeampi vaihtoehto. 
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Kuva 16. Vastaajien mielipide heidän työpaikallaan sakkomenettelyn käytöstä väkivaltatilanteen rikos-

prosessiin viemisen sijaan. 

Kyselyn yhdeksännestoista kohta oli väite, jolla selvitettiin, olivatko vastaajat sitä mieltä, että heidän 

työpaikallaan väkivaltatilanteet hoidettiin mieluummin sakkomenettelyllä kuin viemällä väkivaltatilanne 

rikosprosessiin (ks. Kuva 16).  Reilu neljäsosa eli 27 % vastaajista ei osannut tai halunnut ottaa kantaa 

asiaan (n = 59). 47 % vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä (n = 103) ja 26 % vastaajista oli 

osittain tai täysin eri mieltä asiasta (n = 57). Suurin osa vastaajista oli siis sitä mieltä, että heidän työ-

paikallaan työntekijään kohdistuneet väkivaltatilanteet hoidettiin mieluummin sakkomenettelyllä kuin 

viemällä väkivaltatilanne rikosprosessiin. 
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Kuva 17. Vastaajien mielipide siitä, jätetäänkö heidän työpaikallaan työtehtävillä kohdattu väkivalta kir-

jaamatta. 

Kahdennellakymmenennellä kysymyksellä selvitettiin, olivatko vastaajat sitä mieltä, että heidän työpai-

kallaan jätettiin työtehtävillä kohdattu väkivalta kirjaamatta niin, että väkivallan tekijä ei joutunut väki-

vallan osalta rikosoikeudelliseen vastuuseen (ks. Kuva 17). Viidesosa eli 20 % vastaajista ei halunnut 

tai osannut ottaa kantaa asiaan (n = 43). 37 % vastaajista oli asiasta osittain tai täysin samaa mieltä (n 

= 81) ja 43 % vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä (n = 95). Enemmistö vastaajista oli siis sitä 

mieltä, että kohdatun väkivallan osalta asia kirjattiin heidän työpaikallaan siten, että väkivallan tekijä 

joutui poliisiin kohdistamansa väkivallan osalta rikosoikeudelliseen vastuuseen.  

Kahdeskymmenesensimmäinen kysymys oli avoimen vastauskentän kysymys: Miten työntekijät työ-

paikallasi suhtautuvat heihin työtehtävillä kohdistuneeseen väkivaltaan yleisesti? Kysymykseen vastat-

tiin 155 kertaa. Kysymyksellä oli tarkoitus kerätä vastaajien näkemyksiä ja kokemuksia siitä, kuinka he 

kokivat muiden työntekijöiden suhtautuvan työtehtävillä kohdattuun väkivaltaan. Kysymyksen tarkoi-

tuksena oli saada nekin henkilöt vastaamaan, joilla ei välttämättä ollut omakohtaisia kokemuksia väki-

valtatilanteista. Vastauksien perusteella suurin osa poliisimiehistä suhtautuu kohdattuun väkivaltaan 

tuomitsevasti ja riittävällä vakavuudella, mutta työntekijöiden suhtautumisessa on kuitenkin paljon vaih-

telua, minkä vuoksi osa sietää väkivaltaa enemmän kuin toiset. Vastaajat kokivat, että väkivaltaan suh-

tautuminen on muuttunut parempaan päin. Vastauksissa tuotiin kuitenkin ilmi poliisin väkivallan sietä-

misen kulttuuri ja aiemmissa vastauksissa ilmi tulleita asioita, kuten väkivallan katsominen osaksi työtä, 

siihen tottuminen ja rikosprosessin välttely. Vastaukset koskien työntekijöiden yleistä suhtautumista 

väkivaltatilanteisiin olivat muun muassa seuraavanlaisia: 
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Suhtautuminen väkivaltaan vaihtelevaa 

• ”Toiset tykkää painia, toiset ei. Vaihtelee vahvasti konstaapelien välillä.” 

• ”Jotkut kirjaavat aina jutun ja juoksevat käräjillä, jotkut eivät kirjaa. Varmaan löytyy näkemyk-

siä laidasta laitaan.” 

• ”Toiset kirjaavat ilmoituksia ja sakkoja, toiset katsovat sormien läpi ja jättävät kirjaukset teke-

mättä.” 

• ”Raja on häilyvä, toiset tekevät pienemmästä ja toiset eivät taas halua mistään. – –” 

Väkivallan laatu vaikuttaa 

• ”Pientä väkivaltaa siedetään. Isommista kirjataan aina asianmukaiset ilmoitukset.” 

• ”Osalla on hieman hällä väliä asenne varsinkin lieviä tapauksia kohtaan.” 

• ”Omien kokemuksien mukaan ammattimaisesti ja asioihin suhtaudutaan oikein. Ankarimmista 

teoista kokemuksien mukaan tehdään asianmukaiset paperit.” 

Muutosta on tapahtunut 

• ”Asiallisesti. Jutut kirjataan nykyisin. Ennen oli ennen.” 

• ”Tilanne on vuosien saatossa parantunut ja yhä enemmän kohdatusta väkivallasta kirjataan 

ilmoitus.” 

• ”Hyvin. Asioista tehdään asiaan kuuluvat kirjaukset ja prosessi käydään loppuun asti. Tässä 

asiassa muutosta on tapahtunut lähivuosina selkeästi.”  

Kuva 18. Vastaajien mielipide siitä, tehdäänkö poliisissa lähes aina asianmukaiset ilmoitukset ja 

toimenpiteet työtehtävillä kohdatun väkivallan osalta. 
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Kahdennellakymmenennellä toisella kysymyksellä selvitettiin, olivatko vastaajat sitä mieltä, että polii-

sissa tehdään lähes aina asianmukaiset ilmoitukset työtehtävällä kohdatun väkivallan osalta (ks. Kuva 

18).  18 % vastaajista ei halunnut tai osannut ottaa kantaa asiaan (n = 40). 54 % vastaajista oli asiasta 

osittain tai täysin samaa mieltä (n = 117) ja 28 % vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä (n = 62). 

Hieman yli puolet vastaajista oli siis sitä mieltä, että poliisissa tehdään lähes aina asianmukaiset ilmoi-

tukset ja toimenpiteet työtehtävällä kohdatun väkivallan osalta. Reilu neljännes vastaajista (28 %) oli 

kuitenkin sitä mieltä, että näitä ilmoituksia tai toimenpiteitä ei aina tehty. 

Kahdeskymmeneskolmas kohta oli avoimen vastauskentän kohta: Jos vastasit osittain tai täysin eri 

mieltä, perustele vastauksesi. Kohtaan vastattiin 66 kertaa. Vastauksissa tuotiin aiemmissakin vastauk-

sissa esiin tulleita seikkoja kirjaamatta jättämisiin, kuten kirjaamisten aiheuttama lisätyö ja rikosproses-

sin välttely. Vastauksista tuotiin ilmi kuitenkin uutena asiana se, että jotkut kirjaukset/ilmoitukset väki-

vallan osalta saattavat joskus jäädä tekemättä ihan inhimillisen unohduksen vuoksi. Varsinkin työtur-

vallisuuteen kuuluvan poikkeamailmoituksen kerrottiin usein unohtuvan, koska sitä jouduttiin tekemään 

niin harvoin. Lisäksi vastauksien perusteella väkivallalla uhkaamiset ja henkinen väkivalta olivat iso osa 

väkivaltatilanteita, jotka jäävät usein kirjaamatta. Vastaukset koskien vastaajien näkemyksiä poliisissa 

väkivaltatilanteiden kirjaamatta jättämisiä, joita ei ole aiemmin kyselytutkimuksen tuloksissa käsitelty, 

olivat muun muassa seuraavanlaisia: 

Poikkeamailmoitusten unohtaminen 

• ”Kaikkia läheltäpiti raportteja ei aina muista / jaksa täyttää”.” 

• ”Poikkeamailmoitus saattaa unohtua joskus.” 

• ”– – Väitän myös, että 90% työntekijöistä ei edes tiedä miten tehdään esim. poikkeamailmoitus 

– –” 

Väkivallalla uhkaaminen 

• ”Henkisen väkivallan todistaminen on haasteellista, poliisin sanalla ei ole kummoista arvoa 

esimerkiksi uhkailutilanteissa. Suurin osa tällaisista asioista jätetään kirjaamatta.” 

• ”Aika usein jätetään kirjaamatta juttuja. Varsinkin uhkailuja.” 

• ”Kuten aiemmin olen eritellyt, uhkaukset ohitetaan melkein 100-prosenttisesti.” 
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  Kuva 19. Vastaajien mielipide kuvaavimmista syistä, miksi poliisimies päättää sietää häneen työtehtävällä 

kohdistunutta väkivaltaa. 
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Kahdeskymmenesneljännes kysymys oli monivalintakysymys, jossa vastaajia pyydettiin valitsemaan 

heidän mielestään kuvaavimmat syyt sille, miksi yksittäinen poliisimies päättää sietää häneen työteh-

tävillä kohdistettua väkivaltaa (ks. Kuva 19). Kaikki 219 kyselyyn vastaajaa olivat vastanneet kysymyk-

seen ja valittuja vastauksia oli yhteensä 1548 kappaletta. Vastaajien mukaan väkivaltaa siedetään eni-

ten silloin, kun väkivallasta ei ole syntynyt vammoja, 83 % vastaajan valitessa tämän vaihtoehdon (n = 

181). Toiseksi suurimpana syynä nähtiin se, että väkivalta katsotaan työhön kuuluvaksi, ja tämän vas-

tausvaihtoehdon oli valinnut 76 % vastaajista (n = 166). Kolmanneksi suurimpana syynä nähtiin se, 

että asiassa haluttiin välttää rikosprosessi (esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti), 59 % vastaajista 

valitessa tämän vaihtoehdon (n = 129).  

Seuraavaksi painavammiksi syiksi väkivallan sietämiselle oli valittu ne seikat, että väkivalta ei ollut fyy-

sistä (56 % vastaajista, n = 122), ei haluta joutua vapaapäivänä selvittämään asiaa esimerkiksi oikeu-

denkäyntiin (56 % vastaajista, n = 122), väkivaltatilanteen vakavuutta vähäteltiin (54 % vastaajista, n = 

118) tai ei haluttu lisätä työmäärää asian suhteen (53 % vastaajista, n = 116). Alle puolet vastaajista 

oli valinnut syyksi tekijää oikeuttavan syyn, jos tekijä oli vanhus (41 % vastaajista, n = 90) tai jos tekijä 

oli lapsi (40 % vastaajista, n = 88). 30 % vastaajista oli valinnut syyksi sen, jos jutun ei uskottu menes-

tyvän rikosprosessissa (n = 66). Noin neljännes eli 26 % vastaajista oli valinnut syyksi sen, jos väkival-

lasta ei ollut syntynyt kuin lieviä vammoja (n = 58) ja 24 % vastaajista oli valinnut syyksi tekijää oikeut-

tavan syyn, jos tekijä oli vahvasti päihtynyt (n = 52). 22 % vastaajista oli valinnut syyksi sen, että asialla 

ei haluttu lisätä rikostutkinnan -sektorin työmäärää. 9 % vastaajista oli valinnut vaikuttavan sen, jos 

väkivaltatilanne oli syntynyt poliisimiehen oman toiminnan takia (n = 20).  

7 % vastaajista oli valinnut jonkin muun syyn (n = 15), jotka olivat tiivistettynä seuraavat: 

• Merkityksettömät ja liian lievät rangaistukset väkivallan tekijälle. 

• Työmäärä epäsuhteessa väkivallan tekijän saamaan seuraamukseen nähden. 

• Syyttäjien haluttomuus ajaa asiaa. 

• Epäoikeudenmukainen oikeudenkäynti, jossa poliisista tehdään syyllinen. 

17 % vastaajista oli valinnut syyksi tekijää oikeuttavan syyn, jos väkivallan tekijä oli sukupuoleltaan 

nainen (n = 37). Vähiten eli 1 % vastaajista oli valinnut syyksi tekijää oikeuttavan syyn, jos tekijän 

sukupuoli oli mies (n = 3). Pääsääntöisesti juuri miestyöntekijät kokivat väkivallan sietämiseen vaikut-

tavan sen, jos tekijä oli nainen (n = 36) ja saman vastausvaihtoehdon oli valinnut vain yksi nainen (n 

=1) (ks. Kuva 20).  
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Kuva 20. Vastaajien sukupuolijakauma koskien 18. kysymyksen vastausvaihtoehtoja tekijää oikeuttava 

syy: sukupuoli nainen tai sukupuoli mies. 

Viimeinen eli kahdeskymmenesviides kohta oli avoimen vastauskentän kohta: Vapaa sana, koskien 

poliisin kohtaamaa väkivaltaa ja sen sietämistä. Kohtaan vastattiin 71 kertaa. Vastauksissa käsiteltiin 

samoja asioita kuin edellisten kysymysten tuloksissa olen eritellyt. Vastauksissa korostettiin, että väki-

vallan sietämisen kulttuuria on ollut poliisissa pitkään, mutta asiassa on tapahtunut ajan saatossa po-

sitiivista muutosta. Pääsääntöisesti vastaajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että väkivaltaa siedettiin polii-

sissa edelleen aivan liian paljon. Vastauksissa tuotiin esille sitä, kuinka väkivaltaa sietämällä ja hyväk-

symällä viestitään väkivallan tekijöille, että poliisin kohdistettu väkivalta on hyväksyttävää, koska poliisi 

ei anna siitä sakkoa, kirjoita rikosilmoitusta tai siitä ei muutoin aiheudu vakavia seurauksia. Vastausten 

perusteella väkivalta katsotaan poliisin työhön kuuluvaksi haitaksi, johon puuttumalla joutuu raskaa-

seen rikosprosessiin, jossa koetaan syyttäjä- ja oikeuslaitoksen vähättelevän poliisin kohdistunutta vä-

kivaltaa ja katsovan sen osaksi poliisin ammattia. Poliisin asemaa asianomistajana vähäteltiin ja use-

asta vastauksesta tuli ilmi se, kuinka poliisit kokivat olevansa asioiden oikeuskäsittelyssä syytetyn ase-

massa ja aivan yksin. Vastaukset koskien muiden tahojen väkivallan katsomista osaksi polisiin työtä 

olivat muun muassa seuraavanlaisia:  

Muut tahot katsovat väkivallan kuuluvan poliisin työhön 

• ”Käräjien ajatus asiasta on usein, että väkivalta kuuluu poliisin toimenkuvaan. Niin asia ei saisi 

olla.” 

• ”Huolestuttavaa on, että oikeudessa asiaa vähätellään ja poliisi joutuu itse ajamaan asiaa, 

koska syyttäjä ei sitä aja eteenpäin.” 
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• ”– – Myös käräjillä olen kuullut tuomarien, syyttäjien ja vastapuolen asianajajien kertomana, että 

se kuuluu poliisin ammatin varjopuoliin ja sitä pitää kestää.” 

• ”Kiva olisi saada asiaan tukea myös syyttäjälaitokselta sekä eri oikeusasteilta. Myös siellä tun-

tuu olevan kulttuuri, että kyllähän nyt poliisin kuuluu kuunnella kun uhkaillaan ja vähän käyte-

tään väkivaltaa.” 

6.4  Kyselytutkimuksen eettisyyden arviointi 

Osallistuessaan tutkimukseen tutkittavalla henkilöllä on oikeus osallistua vapaaehtoisesti, mutta myös 

oikeus kieltäytyä osallistumasta. Tutkittavalle ei saa syntyä tunnetta osallistumisen pakollisuudesta 

eikä pelkoa kielteisistä seuraamuksista, jos hän kieltäytyy osallistumasta tutkimukseen.  (Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta 2019, 8.) Kyselytutkimukseni perustui täysin vapaaehtoisuuteen ja ketään ei pa-

kotettu osallistumaan kyselyyn. Kyselyn saatekirjeen avulla (ks. Liite 1) pyrin varmentamaan kaikille 

vastaajille, että kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista.  

Kyselytutkimuksessani ei käsitelty salassa pidettäviä materiaaleja tai henkilötietoja. Webropol-kyselyn 

vastaukset käsiteltiin täysin nimettöminä ja opinnäytetyön valmistuttua kyselyaineisto hävitettiin. Kyse-

lyaineiston hävittäminen tehtiin poistamalla koko Webropol-kysely kysymyksineen ja vastauksineen, 

minkä lisäksi poistin kyselyn tuloksia käsittelevät muut materiaalit. Webropolia käytettiin ainoastaan 

kyselyn vastauksien keräämiseen. Webropol-kyselyn vastausajan päätyttyä siirsin kyselyaineiston vas-

tauksineen omalle henkilökohtaiselle tietokoneelleni, jossa käsittelin aineistoa Excel ja Powerpoint -

ohjelmien avulla. Muilla henkilöillä ei ollut pääsyä henkilökohtaiselle tietokoneelleni tai kyselyn vastauk-

siin ja tuloksiin. Ainoat tulokset mitä kyselytutkimuksesta on jäljellä, löytyvät tästä opinnäytetyöstä. 

Kyselyn alussa vastaajaa pyydettiin valitsemaan hänen poliisilaitoksensa, jotta jälkikäteen tiedettiin, 

kuinka moni poliisilaitos oli osallistunut kyselyyn. Poliisilaitoksen kysyminen kyselyn yhteydessä oli tär-

keää, jotta tuloksia tarkastellessa tiesin, onko vastauksia tullut vain yhden poliisilaitoksen alueelta vai 

valtakunnallisesti ympäri Suomea. Laitoskohtaisia vastaustietoja en eritellyt, eivätkä ne näy tutkimuk-

sen tuloksissa. Koska kyselytutkimukseni oli anonyymi, oli kysely vastaajaystävällisempi niin, että vas-

taajat pystyivät vastaamaan avoimin mielin, eikä heidän tarvinnut huolehtia siitä, että heidät tunnistet-

taisiin heidän vastauksistaan. Tällä pyrittiin myös parantamaan muun muassa avovastauksien laatua. 

Mikäli kyselyn avovastauksista löytyi yksilöiviä suoria tai epäsuoria tunnisteita, kuten poliisiaseman 

nimi, niin tutkijana pidin huolen, että tällaiset yksilöivät tiedot jätettiin pois tulosten raportoinnista. 

6.5  Kyselytutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kyselyyn pääsi vastaamaan sähköpostilla jaetun linkin kautta. On siis mahdollista, että sama henkilö 

on vastannut kyselyyn useamman kerran. Tämänkaltaisen toiminnan mahdollisuus on kuitenkin hyvin 

pieni, koska kyseisellä toiminnalla tuskin saavutettaisiin mitään tämän tasoisessa tutkimuksessa. Ky-

selyyn tuli vastauksia kaikista 11 Suomen poliisilaitoksesta, minkä katson kyselyn tuloksien kannalta 
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luotettavuutta lisäävänä asiana. Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan pitää valtakunnallisina, mikä oli 

yksi opinnäytetyöni tavoitteista.  

Puolueettomuus nousee kysymykseksi esimerkiksi silloin kun mietitään, pyrkiikö tutkija ymmärtämään 

ja kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksen 

läpi, siis vaikuttaako esimerkiksi tutkijan ikä, sukupuoli, virka-asema tai muu vastaava seikka siihen, 

mitä hän kuulee ja havainnoi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 119). Koin olevani hyvässä asemassa tekemään 

tämän tutkimuksen, koska opinnäytetyön kyselytutkimuksen lähtiessä vastattavaksi, olin vielä opin-

toihini kuuluvan työharjoittelun alussa. Tämän vuoksi minulla ei ollut mitään ennakkokäsityksiä tai -

oletuksia väkivallan sietämisestä poliisin työssä. En myöskään pyrkinyt ohjaamaan työtä mihinkään 

haluttuun suuntaan, vaan pyrin tuomaan tiedon esille siinä muodossa kuin sitä oli saatavilla. Kyselyn 

lähtiessä vastattavaksi minulla ei ollut omakohtaisia kokemuksia tai ennakkoasenteita koskien väkival-

lan sietämistä poliisin työssä. Nyt kyselyn tulokset analysoineena ja työharjoitteluni loppupuolella ole-

vana, minulle on kertynyt omakohtaisia kokemuksia työväkivaltatilanteiden kohtaamisista ja koen, että 

tämä on selkeyttänyt väkivaltatilanteiden ympärille kuuluvien asioiden jäsentelyä ja kokonaiskuvan saa-

mista koko ilmiöstä ja siihen vaikuttavista asioista, mikä toivon mukaan näkyy myös opinnäytetyössä. 

6.6  Kyselytutkimuksen haasteet 

Ihmistä ja hänen toimintaansa ja ajattelua ymmärtämään pyrkivässä tutkimuksessa kaikki ei ole täysin 

ennakoitavissa. Esimerkiksi toteuttamisvaiheessa voi paljastua, että suuri joukko ihmisiä jättääkin vas-

taamatta kyselyyn. Tätä voidaan kuitenkaan ehkäistä sillä, että kohderyhmä on alkujaan tarpeeksi 

suuri, jotta vastauksia saadaan loppujen lopuksi kattava määrä (Vilkka 2015, 37.) Kyselytutkimuksen 

valtakunnallisella jakelulla pyrin saamaan mahdollisimman paljon vastauksia ja välttämään tilannetta, 

jossa vastauksia ei tulisi riittävästi, mutta laaja jakelu tietenkin toi kyselytutkimukseen omat haasteensa. 

Kyselytutkimukseni kaksi suurinta haastetta olivat mielestäni kyselyn jakelu ja kyselyn vastaajaystäväl-

lisyys. Jouduin näkemään hieman vaivaa tutkimusluvan tekemisessä ja jokaiselta poliisilaitokselta erik-

seen varmistamisessa, voisinko suorittaa kyselyni heidän työntekijöillensä. Mutta koska halusin tehdä 

eritoten valtakunnallisen kyselyn, koen nähdyn vaivan sen arvoiseksi. Lopulta minulle myönnettiin tut-

kimuslupa ja sain kyselyni liikkeelle. Saattaa olla, että kyselyn jakelu ei onnistunut toivotulla tavalla 

kaikissa poliisilaitoksissa, koska muutamasta laitoksesta vastaajia oli alle viisi. Voi olla, että kyselyyn 

ei ole myöskään vain haluttu, ehditty tai on unohdettu vastata. Kyselyä oli avattu melkein kaksi kertaa 

enemmän kuin mitä lopullisia vastauksia oli tullut. Käytin melko paljon aikaa kyselyn muotoilemiseen 

ja koin haastavaksi saada kyselystä sellaisen, että saisin vastauksia kaikkiin tutkimuskysymyksiini yh-

den kyselyn avulla. Kyselyyn tuli lopulta 25 kysymystä, mikä on mielestäni suuri määrä kysymyksiä. 

Kysymysten suuri määrä taas aiheuttaa vastaajissa ”kisaväsymystä”, mikä on voinut vaikuttaa siihen, 

että osa vastaajista on jättänyt kyselyyn vastaamisen kesken. Vastaajien ”kisaväsymys” on osittain 
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myös nähtävissä siinä, että kyselyn avoimen vastauskentän kysymysten vastausmäärät vähenivät run-

saasti kyselyn loppua kohti mentäessä. 

Yhtenä haasteena koin kyselyn muotoilemisen sellaiseksi, että siihen pystyi vastaamaan työntekijä, 

joka kokee väkivaltatilanteita päivittäin kuin että siihen voisi vastata myös työntekijä, joka ei ole koskaan 

itse kohdannut väkivaltaa. Tämän pyrin ratkaisemaan sillä, että kyselyn alussa kysyttiin vastaajien oma-

kohtaisia kokemuksia väkivaltatilanteista, niiden hoitamisesta ja perusteluista, miksi tilanteet oli hoi-

dettu kuten ne oli hoidettu. Omakohtaisten kokemusten kysymisen jälkeen kyselyssä kysyttiin väkival-

tatilanteista yleisesti niin, että vastaajat pystyivät kertomaan omista havainnoistaan ja oman työpaik-

kansa muiden työntekijöiden suhtautumisesta väkivaltaan. Kyselyn vastaukset olivat laadukkaita ja 

niistä näki, että vastaajat olivat käyttäneet aikaansa ja perustelleet mielipiteitänsä. Vastausten perus-

teella koen kyselyn onnistuneen hyvin ja vaikka viimeisimpiin avoimen vastauskentän kysymyksiin tu-

likin vähemmän vastauksia se ei tarkoita, että kysely oli epäonnistunut. Kysymykset olivat hyvin sa-

mankaltaisia, mutta eri kulmista asioita tarkastelevia. Avoimen vastauskentän vastausmäärien vähe-

neminen saattoi johtua osaltaan siitä, että vastaajat vain olivat vastanneet samoihin kysymyksiin jo 

aikaisemmin, eivätkä halunneet toistaa samaa asiaa useampaan otteeseen. Tämä ilmeni vastauksista: 

”Katso edellinen kohta”. Pääasiana koen sen, että lopulta sain kyselyllä vastaukset kaikkiin haluamiini 

kysymyksiin ja vähän enemmänkin.  

7  YHTEENVETO POLIISIN VÄKIVALLAN SIETÄMISEN KULTTUURISTA 

7.1  Poliisin kohtaaman väkivallan ja sen käsittelyn nykytilanne 

Kyselytutkimukseen osallistuivat kaikki Suomen 11 poliisilaitosta ja kyselyyn vastasi yhteensä 219 val-

vonta- ja hälytystoiminnan sektorilla työskentelevää poliisimiestä, joista 192 oli miehiä ja 27 naisia. 80 

% vastaajista oli miehistöä, 18 % alipäällystöä ja 2 % päällystöä. Yli 67 %:lla vastaajista oli yli 10 vuoden 

virkaura poliisissa ja joka viidennellä vastaajalla virkaura poliisissa oli alle 6 vuotta. Vastaajista 82 % 

oli joutunut työtehtävillään väkivallan kohteeksi viimeisen vuoden aikana ja vain 18 % vastaajista ei 

ollut kokenut väkivaltaa vuoden aikana kertaakaan. 23 % vastaajista koki väkivaltaa työtehtävissään 

kuukausittain ja 56 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa.  Viimeisen kuukauden aikana lievä enem-

mistö, 54 % vastaajista, ei ollut joutunut työtehtävillään väkivallan kohteeksi kertaakaan. Vastaavasti 

viimeisen kuukauden aikana 32 % vastaajista oli joutunut väkivallan kohteeksi vähintään kerran ja 14 

% vastaajista oli joutunut väkivallan kohteeksi useammin, 2–5 kertaa kuukauden aikana. 

46 % kyselyn vastaajista kertoi, että he olivat käsitelleet viimeisen vuoden aikana työtehtävillään koh-

taamiaan väkivaltatilanteita virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena vähintään yhden kerran ja sa-

man ajanjakson aikana 61 % vastaajista kertoi käsitelleensä väkivaltatilanteet virkamiehen vastustami-

sena vähintäänkin kerran.  65 % vastaajista oli joutunut viimeisen vuoden aikana asiakkaan toiminnan 

kohteeksi, jotka oli käsitelty haitantekona virkamiehelle. Vastausten jakautumisen perusteella viimeisen 
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vuoden aikana vastaajien kohtaamista väkivaltatilanteista oli käsitelty eniten haitantekona virkamie-

helle, seuraavaksi eniten virkamiehen vastustamisena ja vähiten virkamiehen väkivaltaisena vastusta-

misena. Kysymysten kohdalla eniten yksittäisiä vastauksia keräsivät vastausvaihtoehdot, joissa vas-

taajat kertoivat, etteivät olleet käyttäneet ko. rikosnimikkeitä kertaakaan viimeisen vuoden aikana (ks. 

sivu 32). Enemmistö vastaajista (60 %) kertoi, että heidän koko virkaurallaan kohtaamista väkivaltati-

lanteista tehtiin rikosilmoitus harvoin tai joskus ja 27 % vastaajista kertoi, että väkivaltatilanteista ei 

tehty koskaan rikosilmoituksia. Vähemmistö eli 13 % vastaajista kertoi tekevänsä väkivaltatilanteista 

rikosilmoituksen usein tai aina. Joka viides vastaaja (20 %) kertoi, ettei hoitanut väkivaltatilanteita kos-

kaan sakkomenettelyllä ja saman verran (20 %) vastaajista kertoi hoitavansa kohdatut väkivaltatilanteet 

harvoin sakoilla. 30 % vastaajista hoiti väkivaltatilanteet joskus sakoilla ja 30 % vastaajista hoiti väki-

valtatilanteet sakkomenettelyllä usein tai aina. Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että poliisi kokee 

työssään väkivaltaa usein ja sitä käsitellään hyvin vaihtelevasti, yksi antaa väkivallasta mieluummin 

sakon, siinä missä toinen haluaa kirjata asiasta rikosilmoituksen ja kolmas ei halua tehdä asian suhteen 

mitään.  

7.2  Rikos- ja oikeusprosessia pyritään välttämään 

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella osa poliisimiehistä kirjaa väkivaltatilanteista rikosilmoituksen 

useammin kuin toiset, valtaosan kuitenkin jättäessä rikosilmoituksen henkilökohtaisista syistä mieluum-

min kirjaamatta. Suurin syy, joka toistui pitkin kyselytutkimusta, miksi työtehtävillä kohdatuista väkival-

tatilanteista ei haluttu tehdä rikosilmoitusta oli raskaan rikos- ja oikeusprosessin välttely. Prosessi ko-

ettiin raskaaksi ja kuormittavaksi muun muassa sen aiheuttaman lisätyön sekä pitkäkestoisuuden 

vuoksi. Poliisimiehet kokivat, etteivät he saa rikosprosessiin työnantajalta riittävästi tai lainkaan tukea 

ja prosessissa tuntee olevansa yksin, eikä asiaa auta syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksen syyttelevä ja 

poliisin väkivaltakokemusta vähättelevä asenne.  Vastaajien mukaan käräjäoikeudessa poliisimies tun-

tee itse olevansa syytetyn asemassa ja käräjillä väkivaltatilanteesta joutuu väittelemään vastapuolen 

ja syyttäjän kanssa, koska hyvin usein väkivallan tekijät eivät myönnä tapahtumia. Vastauksista ilmeni 

myös, että yleinen käsitys ja kokemus käräjäoikeusistunnoista oli se, että ne osuvat aina huonolla tuu-

rilla poliisimiesten vapaapäiville tai lomalle. Pahimmissa tapauksissa käräjäoikeusistunnot olivat usean 

päivän mittaisia ja niitä jouduttiin siirtämään, koska väkivallan tekijät/rikoksesta epäillyt eivät saapuneet 

sovittuihin istuntoihin. Työajalla tapahtuneen väkivaltatilanteen tai työtehtävissä jatkuvasti asiakkaana 

olevan väkivallan tekijän kanssa ei haluttu olla tekemisissä myös vapaa-ajalla tai yhtään sen enempää 

kuin oli tarvittava.  

Yhdeksi syyksi, miksi rikosprosessia haluttiin välttää, oli myös se, että tekijälle annetut rangaistukset 

tai poliisimiesten saamat korvaukset koettiin mitättömiksi. Vastaajat kokivat, että rikosprosessiin käy-

tetty työmäärä tai sillä tavoiteltu hyöty ei vastannut tekijän saamaa rangaistusseuraamusta tai poliisi-

miesten saamia vahingonkorvauksia. Käräjäoikeuden antamat tuomiot koettiin liian lieviksi, niiden ol-
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lessa usein muutamia kuukausia vankeutta tai sakkorangaistuksia. Vastauksista ilmeni, että usein vä-

kivallan tekijät olivat vähävaraisia, ja vastaajat kokivat turhaksi lähteä hakemaan korvauksia heiltä oi-

keusprosessin kautta. Väkivallan tekijöillä on harvoin varaa maksaa heille määrättyjä korvausvaatimuk-

sia, joten poliisit joutuvat hakemaan korvauksiaan toissijaisesti valtion varoista valtionkonttorilta. Tälle 

on kuitenkin edellytyksenä, että korvauksia vaaditaan ensin oikeudenkäynnissä väkivallan tekijältä.  

Luonnolliselle henkilölle rikoksella aiheutetut vahingot korvataan valtion varoista sen mukaan, mitä asi-

asta säädetään rikosvahinkolaissa. Rikosvahinkolain 20 §:n mukaan samasta vahinkotapahtumasta 

suoritettavien korvausten yhteismäärästä tehdään niin kutsuttu perusvähennys, jonka määrä tällä het-

kellä on 220 euroa. Perusvähennyksen määrä vahvistetaan kolmen vuoden välein. (Valtionkonttori 

2021; Rikosuhripäivystys 2018, 34.) Eräs työntekijä on todennut tästä työpaikallani: ”Jos jostakin kum-

man syystä sinulle määrätäänkin korvauksia kohtaamastasi väkivallasta vaikka 500 euroa niin saat 

maksaa siitä sen 220 euroa omavastuuta eli käytännössä jokainen tuolla saa ottaa siis omavastuulla 

turpaan. Eli poliisimiehet joutuvat itse maksumieheksi, koska väkivallan tekijällä ei ole varaa maksaa 

hänelle määrättyjä korvausvaatimuksia.” Asiasta puhunut työntekijä oli kuullut tästä toisen poliisimie-

hen käytännön kokemuksen kautta ja perusvähennys oli tullut tietoon vuosia kestävän prosessin viime 

hetkillä, kun poliisimies oli saanut maksutiedot valtionkonttorin korvauksista.   

7.3  Sakkomenettely rikosilmoitusta suositumpi tapa hoitaa väkivaltatilanteet 

45 % vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että heidän työpaikallaan lievennettiin tarkoi-

tuksellisesti väkivaltatilanteiden rikosnimikkeitä, vaikka ankarampi rikosnimike olisi soveltunut tilantee-

seen paremmin. Yksi yleinen tapa välttää rikosilmoituksen kirjaaminen oli vastausten perusteella jättää 

se yksinkertaisesti vain kirjaamatta, mutta hyvin usein esimerkiksi oman oikeusturvan vuoksi, väkival-

tatilanne hoidettiin sakkomenettelyllä. Lähes puolet vastaajista (47 %) oli täysin tai osittain samaa 

mieltä siitä, että heidän työpaikallaan väkivaltatilanteet hoidettiin mieluummin sakkomenettelyllä kuin 

viemällä asia rikosprosessiin.  Hoitamalla väkivaltatilanteen antamalla tekijälle siitä sakon, poliisimiehet 

pystyvät välttämään esitutkinnan ja siitä seuraavan oikeudenkäynnin. Sakkomenettely koettiin hel-

poksi, nopeaksi ja vaivattomaksi toimenpiteeksi hoitaa väkivaltatilanne. Rikostutkinnan sektorilla olevat 

juttumäärät ovat isoja, ja osa kyselytutkimuksen vastaajista halusi hoitaa väkivaltatilanteet sakkome-

nettelyllä rikosilmoituksen kirjaamisen sijaan, koska he eivät halunneet työllistää työpaikkansa tutki-

joita.  

Kyselytutkimuksen vastauksista ilmeni, että rikosnimikkeitä lievennettiin tarkoituksellisesti, jotta väki-

valtatilanne voitaisiin hoitaa sakoilla. Koska virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ei ollut mahdol-

lista hoitaa poliisimiehen omatoimisesti antamalla sakolla, lievensivät poliisimiehet rikosnimikettä vir-

kamiehen vastustamiseen tai haitantekoon. Sakkoa käytettiin myös silloin, kun väkivaltatilanteen kat-

sottiin soveltuvan muilta osin sakolla käsiteltäväksi. Rikosnimikkeen lisäksi, väkivaltatilanne katsottiin 

muilta osin soveltuvaksi silloin, kun väkivalta oli ollut lievää tai siitä ei syntynyt henkilövahinkoja. Osa 
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vastaajista koki, että virkamiehen väkivaltainen vastustaminen täyttyi vasta, kun väkivaltatilanteessa 

syntyi vammoja. Jos vammoja ei syntynyt, oli asia hoidettavissa helposti sakoilla. Sakkomenettely ko-

ettiin yksinkertaiseksi tavaksi ratkaista väkivaltatilanne, ja osa koki pystyvänsä antamaan sillä nope-

ammin ja joskus jopa kovemman rangaistuksen tekijälle kuin mitä rikosprosessista olisi seurannut. Eräs 

vastaaja kommentoi asiaa seuraavasti: ”Jos väkivalta on ollut hyvin lievää. Tällöin olen usein käyttänyt 

esim. vastustamisissa sakkotaulukon yläpäätä, esim. 38 päiväsakkoa menee läpi jos näkee vaivaa 

tilanteen kuvaamiseen.” 

Sakkomenettelyä käytettiin myös poliisin oman oikeusturvan suojaamiseksi. Jos väkivaltatilanteesta ei 

haluttu tehdä rikosilmoitusta, mutta tilanteessa oli jouduttu käyttämään voimakeinoja tai muutoin paini-

maan asiakkaan kanssa, kokivat poliisit tärkeäksi selostaa tapahtumien kulun sakkopaperille. Jos tilan-

teesta tulisi jälkipuintia, poliisilla oli hyvä olla kirjallista materiaalia siitä, kuinka tilanne oli todellisuu-

dessa edennyt. Osa vastaajista koki sen huonoksi, jos asiasta ei kirjata mitään, vaikka asiakkaan 

kanssa oli jouduttu vääntämään. Kirjaamatta jättäminen näyttäisi ulkopuolisessa tarkistelussa siltä, että 

poliisi koittaa peitellä omaa voimankäyttöään. Lisäksi jos asiakas väittäisi myöhemmin hänelle tulleen 

vammoja tai tekee valituksen poliisin toimenpiteistä, ei olisi mitään, jolla osoittaa toisin. Samat perus-

telut poliisin omasta oikeusturvasta vaikuttivat siihen, miksi poliisimiehet halusivat kirjoittaa väkivaltati-

lanteesta rikosilmoituksen. Siinä missä sakkomenettelyä käytettiin useimmiten, jos poliisimies ei ollut 

saanut vammoja, niin rikosilmoitus kirjattiin silloin, kun väkivalta taas oli aiheuttanut vammoja. Yksi 

suurimmista syistä rikosilmoituksen kirjaamiseen väkivaltatilanteesta oli siitä aiheutuneet vammat. Po-

liisimiehet kokivat, että ilman rikosilmoitusta, ei heille syntyneistä vammoista olisi mahdollista saada 

korvauksia.  

7.4  Kohdattua väkivaltaa jätetään myös huomioimatta 

Työvuoron kiireisyyden ja keikkapaineen koettiin vaikuttavan osaltaan siihen, että väkivaltatilanteesta 

ei aina jaksettu kirjoittaa rikosilmoitusta tai sakkoa. 37 % kyselytutkimuksen vastaajista koki, että hei-

dän työpaikallaan jätettiin työtehtävillä kohdattu väkivalta kokonaan kirjaamatta. 54 % vastaajista kat-

soi, että poliisissa tehdään lähes aina asianmukaiset ilmoitukset ja toimenpiteet työtehtävällä kohdatun 

väkivallan osalta, kun taas 28 % vastaajista koki päinvastoin. Yleisimpänä syynä väkivallan kirjaamatta 

jättämiselle koettiin rikosprosessin välttely ja kirjausten aiheuttama lisätyö asian suhteen. Vastaajien 

mukaan väkivaltatilanteita kohtasi sitä enemmän, mitä pidempään oli ollut poliisissa. Väkivaltatilanteita 

kohtaa virkavuosien myötä paljon ja varsinkin lievempimuotoiseen väkivaltaan tottuu ja siitä tulee 

eräänlainen osa arkea. Koska osa poliisimiehistä kokee väkivaltaa niin usein, heille kehittyy siihen 

eräänlainen toleranssi. Tämän jälkeen lievempiä tapauksia ei välttämättä edes itse tiedosteta tai koeta 

niin vakavaksi kuin ne ulkopuolisessa tarkastelussa olisivat. Osa vastaajista koki myös poliisin amma-

tissa kohdatun vakavan väkivallan vaikuttavan siihen, että pienet lyönnit ja potkut eivät enää tunnu niin 

vakavilta, että niistä jaksettaisiin tehdä erillisiä kirjauksia, kuten sakkoa tai rikosilmoitusta. 
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Kyselytutkimuksen vastaajista osa perusteli jättävänsä väkivaltatilanteet huomioimatta niin, että he ei-

vät kirjoita asiasta edes sakkoa, sillä että poliisin antamia sakkoja ei muunneta vankeusrangais-

tukseksi. Vuodesta 2008 lähtien Suomessa rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja eli poliisin aset-

tamia ja syyttäjän vahvistamia sakkoja ei ole enää muunnettu rangaistukseksi. Uudistuksen taustalla 

oli muuntorangaistuksen periaatteellinen ongelma, jossa varattomuudesta johtuvat lievät, sakolla ran-

gaistavat rikokset johtivat vankeuteen. Sillä, että poliisin antamia sakkoja ei muunneta vankeudeksi, 

pyrittiin myös vähentämään Suomen vankilukua. Tätä ennen suurin osa muuntorangaistuksista oli tuo-

mittu maksamattomista sakoista, jotka poliisi antoi muun muassa vähäisistä omaisuus- tai liikenneri-

koksista. (Oikeusministeriö 2008.) Osa vastaajista koki, että sakkomenettely oli yhtä turhan kanssa. 

Väkivallan tekijät eivät maksa poliisin heille määräämiä sakkoja, eikä näitä rahoja pystytä heiltä esi-

merkiksi ulosoton kautta perimäänkään, koska tekijät olivat varattomia. Eräs vastaaja kuvaili asiaa näin: 

”Tuntuu aika turhalta nykyoikeuskäytännöllä kirjoittaa sakkoja rosvoille, kun ei niille käytännössä tule 

siitä mitään sanktiota, koska heillä ei ole perittävää eikä poliisin sakkoja muunneta.”  

7.5  Tekijää oikeuttavat syyt vaikuttavat väkivaltatilanteen käsittelyyn 

Rikosilmoituksia jätettiin kirjaamatta ja sakkoja antamatta väkivaltatilanteissa, joissa poliisimiehet koki-

vat kyseiset menettelytavat turhiksi tai kohtuuttomiksi väkivallan tekijän vuoksi. Väkivallan tekijän iällä 

oli vaikutusta siihen, kuinka väkivaltaan suhtauduttiin. Jos tekijä oli esimerkiksi vielä lapsi tai hyvin 

vanha ihminen, saattoivat poliisimiehet kokea heihin kohdistuneen väkivallan lähentelevän kelvotonta 

yritystä. Kelvottomissa yrityksissä poliisimiehet eivät ole katsoneet, että heihin kohdistetulla väkivallalla 

olisi ollut mahdollista edes aiheuttaa seurauksia, kuten vammoja. Päätöksentekoon väkivaltatilanteissa 

vaikutti myös se, että usein vanhemmat ihmiset olivat muistisairaita, kuten dementikkoja, jotka eivät 

aina ymmärtäneet väkivaltaisten tekojensa merkitystä tai seurauksia. Samaan kategoriaan poliisimie-

het laskivat myös muut mielenterveyspotilaat, psykoottiset tai muutoin syyntakeettomat tekijät, jotka 

eivät pystyneet vaikuttamaan omiin tekoihinsa tai ymmärtäneet mitä olivat tehneet. Mikäli väkivallan 

tekijällä oli mielenterveydellisiä sairauksia, koki osa poliisimiehistä, että rangaistus väkivallasta ei ollut 

välttämätön, vaan enemmänkin tekijät tarvitsivat hoitoa.  

Poliisimiehet eivät halunneet väkivallan tekijälle myöskään rangaistusta, jos he kokivat, että sillä ei 

saavutettu mitään, kuten oppimista. Jotkut vastaajista kokivat, että oli turhaa vaatia tai antaa asiassa 

rangaistusta tekijälle, jonka toimintaan rangaistus ei vaikuta mitenkään. Osa väkivallan tekijöistä koet-

tiin poliisin vakioasiakkaiksi, joille rikosilmoitus tai sakko oli vain yksi tietue lisää, joka ei merkkaa heille 

mitään ja väkivaltainen käytös jatkuu vastaisuudessakin. ”Ammattirikollisten” tai poliisin tuttujen suusa-

nallisiin uhkauksiin suhtauduttiin myöskin välinpitämättömästi, heidän tutun asemansa vuoksi, jos po-

liisimiehet kokivat, että uhkaus ei ollut kovin vakavasti otettavissa heidän historiansa perusteella. Väki-

vallan ja uhkausten arviointiin vaikuttivat myös, jos väkivallan tekijä oli tekohetkellä päihtynyt. 24 % 

kyselytutkimuksen vastaajista oli valinnut väkivallan tekijää oikeuttavaksi syyksi vahvan päihtymyksen. 

Tekijän päihtymyksen vuoksi poliisimiehet saattoivat kokea, että väkivalta on ollut avutonta tai surkeaa 
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yrittämistä, eikä väkivallassa ole ollut sellaista voimaa tai seurauksia, että siitä pitäisi antaa rangais-

tusta. 

17 % kyselytutkimuksen vastaajista eli 37 poliisimiestä oli valinnut väkivallan tekijää oikeuttavaksi 

syyksi sen, jos tekijä oli nainen. Pääsääntöisesti näin kokivat miespuoliset vastaajat, ja saman vastauk-

sen oli valinnut vain yksi naisvastaajaa (ks. sivu 48). Tämä ilmeni myös kyselytutkimuksen avovastauk-

sissa, joissa muutamat vastaajat kertoivat, etteivät kokeneet kohdattua väkivaltaa niin vakavaksi silloin, 

kun tekijä oli nainen. Jos tekijää oikeuttavaksi syyksi oli mainittu nainen, oli samassa yhteydessä useim-

miten mainittu myös tekijää oikeuttavaksi syyksi se, että tekijä lapsi. Tekijän ollessa nainen, todennä-

köisesti väkivalta ja sen tekijä koettiin siis rinnastettavaksi lapseen, mikä on saattanut johtua esimer-

kiksi tekijän ja poliisimiehen fyysisestä kokoerosta tai siitä, että poliisimiehet ovat kokeneet väkivallan 

laadun olleen lievää. Tälle voi olla paljon muitakin selityksiä, mutta ne eivät ilmenneet tutkimuksesta. 

Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että tekijän sukupuolella on vaikutusta siihen, miten poliisimiehet 

reagoivat kohdattuun väkivaltaan. 

7.6  Väkivallan sietäminen vanha talon tapa 

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella väkivallan sietäminen katsottiin vanhaksi talon tavaksi, joka 

on kuulunut ja kuuluu edelleen osaksi poliisin työnkuvaa. Vastaajat kokivat, että suhtautuminen väki-

valtaan oli hyvin vaihtelevaa poliisiorganisaation ja työpaikkojen sisällä. Osa poliisimiehistä sietää vä-

kivaltaa enemmän kuin toiset. Vastaajien mukaan heidän työpaikoiltaan löytyy edelleen poliisimiehiä, 

jotka todennäköisesti kokevat väkivaltatilanteisiin reagoinnin eräänlaisena heikkoutena. Jos asiakas 

pääsee vahingoittamaan poliisimiestä, voi poliisimies kokea sen työssään epäonnistumisena, minkä 

vuoksi asiaa ei haluta kirjata ylös rikosilmoitukseen tai antaa tekijälle sakkoa. Väkivallan kohteeksi jou-

tuminen voidaan kokea nolona ja se voi aiheuttaa poliisimiehessä syrjimisen pelkoa. Poliisiin hakeutu-

essa lähtökohtaisesti jokainen tietää millaiseen ammattiin on hakemassa ja sen, että väkivalta kuuluu 

osaksi työnkuvaa. Tietyssä määrin väkivaltaa- ja sen uhkaa tuleekin sietää poliisin työssä, mutta väki-

vallan sietämisen ei tule olla mikään itsestäänselvyys. Mielestäni erään vastaajan kommentti kiteyttää 

tämän ajatuksen poliisin kohtaamasta väkivallasta mainiosti: ”Monella on ajatus, että kuuluu ammattiin. 

Ja kyllähän se periaatteessa kuuluukin, poliisi menee sinne mistä muut pyrkivät pois, mutta mielestäni 

tämän ei tarvitse olla yhtäsuuruusmerkki väkivallan sietämisen suhteen.” 

7.7  Lopuksi 

Neljä viidestä kyselytutkimuksen vastaajasta (81 %) oli sitä mieltä, että poliisissa on väkivallan sietä-

misen kulttuuria. Väkivallan sietämisellä on poliisissa pitkät perinteet, mutta asiassa on tapahtunut po-

liisimiesten mukaan positiivista muutosta lähivuosien aikana ja yhä enemmän kohdattuun väkivaltaan 

puututaan, eikä kaikkia tilanteita katsota läpi sormien. Tutkimukseni perusteella väkivaltaa silti siede-

tään poliisissa paljon, mitä eivät nykyiset tilastot pysty osoittamaan, koska väkivaltatilanteita jää kirjaa-

matta niin paljon, itsekin tähän syyllistyneenä. 
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Väkivallan sietämisen kulttuuri vaikuttaa osaltaan siihen, että ohjeistuksen mukaisia kirjauksia tai toi-

menpiteitä väkivalta- tai uhkatilanteista ei tehdä. Koska kaikista väkivalta- ja uhkatilanteista ei tehdä 

asianmukaisia kirjauksia, ei poliisin kohdistuneesta väkivallasta saada valtakunnallisesti oikeaa yleis-

kuvaa. Jotta asiakastyöväkivaltatilanteisiin voitaisiin puuttua riittävällä tavalla, esimerkiksi tekemällä ri-

kosprosessia jouhevammaksi väkivaltatilanteiden osalta, tulisi poliisimiesten tehdä jokaisesta väkival-

tatilanteesta asianmukaiset toimenpiteet ja kirjaukset. Tämän sekä aiempien tutkimusten perusteella 

poliisin kohtaamista väkivaltatilanteista raportoidaan vain murto-osa. Kuten Rantaeskola ym. (2014, 

48) toteavat niin vioista ja puutteellisuuksista ilmoittaminen ja niiden poistaminen tai korjaaminen ovat 

yhteydessä toisiinsa. Olisi siis osaltaan tärkeää, että väkivaltatilanteet käsiteltäisiin tunnusmerkistön 

mukaisesti oikealla rikosnimikkeellä, eikä esimerkiksi lievennettäisi rikosnimikettä oman työtaakan hel-

pottamiseksi. Tämä vääristää tilastoja ja luo vaikutelman, että väkivaltaa koetaan poliisin työssä vä-

hemmän, ja että väkivalta on laadultaan lievempää kuin mitä se todellisuudessa on. Jos poliisin koh-

taamista väkivaltatilanteista ei tehdä asianmukaisia kirjauksia ja toimenpiteitä silloin kun on aihetta, niin 

tilastot eivät tule koskaan pitämään paikkaansa.  

Tilastojen paikkansa pitävyyttä tärkeämpänä koen kuitenkin sen, millainen viesti väkivallan sietämisen 

kulttuurilla lähetetään väkivallan tekijöille. Kun väkivallan tekijä ei saa poliisin kohdistamastaan väkival-

lasta seurauksia, voi se motivoida tekijää toistamaan väkivaltaista käyttäytymistään uudestaan, koska 

hänen ei tarvitse miettiä seuraamuksia. Se lisää kaikkien työturvallisuutta jatkossa, kun väkivallan te-

kijän aikaisemmasta käyttäytymisestä löytyy merkintöjä, verraten siihen, jos yksikään hänen kanssaan 

asioinut poliisipartio ei ole koskaan kirjannut mitään hänen väkivaltaisesta käyttäytymisestään poliisia 

kohtaan. Tutkimukseni perusteella rangaistukset ja seuraamukset väkivallan tekijälle koetaan nykyisel-

lään aivan liian lieviksi. Edes pieni parannus asioihin saataisiin esimerkiksi sillä, että väkivaltatilanteista 

poliisin antamat sakot voitaisiin muuntaa vankeusrangaistukseksi. Nykyisellään poliisin antamilla sa-

koilla ei koeta olevan haluttua vaikutusta väkivallan tekijöihin, koska he selviävät niistä jättämällä ne 

vain maksamatta, ilman vankeusrangaistuksen uhkaa tai pelotetta.  

Se, että väkivaltatilanteiden jälkitoimenpiteet koetaan varsinaisia väkivaltatilanteita hankalammiksi ja 

raskaammiksi, on mielestäni tärkeä asia, johon tulisi kiinnittää huomiota ja koittaa löytää ratkaisuja. 

Tutkimukseni perusteella suurin osa väkivaltatilanteiden kirjaamatta jättämisistä tapahtuu raskaan ri-

kosprosessin välttelyn vuoksi. Poliisimiehet tarvitsevat väkivaltatilanteiden jälkeisiin toimenpiteisiin sel-

keämmät ohjeistukset työnantajalta, muun muassa avustajan hankkimisesta ja rikosprosessin etene-

misestä. Työnantajan tulisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän työntekijän tukemiseen väkivaltati-

lanteen jälkeisessä rikosprosessissa, jotta työntekijät eivät koe olevansa prosessissa yksin. Jos asiasta 

joudutaan käräjäoikeuteen lomalla tai vapaapäivinä, pitäisi työnantajalla olla tähän omat korvausjärjes-

telmänsä, joilla työntekijälle aiheutuneet haitat pystytään jotenkin korvaamaan.  

Toivon, että tämä tutkimus auttoi selkeyttämään poliisin väkivallan sietämisen kulttuuria ja sitä, kuinka 

monisyinen ilmiö todellisuudessa onkaan. Opinnäytetyö oli onnistunut, jos edes yksi tämän lukenut 
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poliisimies pysähtyy seuraavan kerran pohtimaan väkivaltatilanteen jälkeen, kuinka hän asian ratkaisee 

ja mitkä asiat vaikuttavat hänen päätöksentekonsa taustalla. Sen tiedän, että itse tulen todennäköisim-

min perehtymään aiheeseen lisää myöhemmin, jahka virkauraa kertyy sen verran, että on aika taas 

kouluttautua pidemmälle. Koska on trendikästä lopettaa oma opinnäytetyönsä johonkin sitaattiin, niin 

ajattelin lainata oman kotikaupunkini Riihimäen, erään julkisuuden henkilön sketsihahmon sanoja siitä, 

kuinka tämän opinnäytetyön tutkimustuloksia voidaan jatkossa käyttää poliisissa tai tulevissa tutkimuk-

sissa: ”Saa käyttää, mut ei ol pakko hei.” (Aku Hirviniemi) 

8  POHDINTA 

Koen, että opinnäytetyöprosessia ja sen eri vaiheita olen pohtinut kattavissa määrin pitkin eri opinnäy-

tetyön osa-alueita. En siis osaa pohdiskella asiaa sen enempää kuin, että opinnäytetyön valmistumisen 

jälkeinen tunne on yhtä hyvä kuin se oli ensimmäisenkin opinnäytetyön kohdalla. Tuttuun tapaan alku-

peräinen suunnitelma venyi kuukausilla, mutta pääsin tavoitteeseeni saada opinnäytetyö valmiiksi en-

nen työharjoittelun päättymistä. Ehkä oli osittain kohtaloa, että opinnäytetyön valmistumisen venymisen 

johdosta sain kerrottua myös omakohtaisista kokemuksistani väkivallan kohtaamisesta poliisin työssä.  

Opinnäytetyön tekeminen oli mielekästä omavalitseman ja kiinnostavan aiheen vuoksi. Opinnäytetyö 

ja sen tutkimustulokset herättivät omia ajatuksiani asian suhteen ja toivon, että se tekee samoin myös 

opinnäytetyön lukijoille. Minäkin olen vain ihminen, joten luonnollisesti opinnäytetyötä tehdessä heräsi 

paljon ajatuksia asioista, joita olisin voinut käsitellä kaiken muun lisäksi. Jotakin on toki hyvä jättää 

myös tulevaan, mutta haluankin esittää mahdollisia jatkotutkimusaiheita samasta aihepiiristä kiinnos-

tuneille. 

Eräs kyselytutkimuksen vastaajista kommentoi seuraavasti: ”Opinnäytetyössä voisi myös mahdolli-

suuksien mukaan tutkia väkivaltaisten vastustamisten menestymistä rikosprosessissa. Syyttämättäjät-

tämispäätökset antavat kieltämättä sen kuvan, että tietynlaista väkivaltaa on tässä ammatissa siedet-

tävä.” Olisi mielenkiintoista saada tietää, kuinka poliisiin kohdistuneet väkivaltatilanteet menestyvät ri-

kosprosessissa. Aihetta voisi tutkia perehtymällä virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen, virkamie-

hen vastustamisen ja mahdollisesti haitanteko virkamiehelle -rikosten etenemiseen rikos- ja oikeuspro-

sessissa ja siihen, millaisia ratkaisuja asioista on yleisesti annettu. Samaan aiheeseen liittyen olisi mie-

lenkiintoista selvittää, minkälaisia tuomioita tekijät poliisin kohdistamastaan väkivallasta yleisesti Suo-

messa saavat. Vastaavasti voisi tutkia minkälaisia korvauksia poliisimiehet ovat saaneet väkivallan te-

kijöiltä. Asiaan voisi perehtyä esimerkiksi haastattelemalla poliisimiehiä tai tarkistelemalla tuomioistuin-

ten päätöksiä. Yksi kyselytutkimuksen vastauksissa kommentoitu tutkimusaihe oli myös se, moniko 

väkivaltajutuista, esimerkiksi virkamiehen väkivaltaisista vastustamisista, muuttuu syyttäjän pöydällä 

toisenlaisiksi rikkeiksi. Viimeisenä jatkotutkimusaiheena mieleeni tulee rikostutkinnan sektorin suhtau-

tuminen poliisin kohtaamaan väkivaltaan tai heille tuleviin rikosilmoituksiin, joissa nimikkeinä ovat vir-

kamiehen väkivaltainen vastustaminen tai vastustaminen.   
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LIITE 1. KYSELYTUTKIMUKSEN SAATEKIRJE 

POLIISIN VÄKIVALLAN SIETÄMISEN KULTTUURI -KYSELY 
 
 
Hei, 
 
Pyydän välittämään tämän viestin oman yksikkönne jakelulistojen mukaisesti valvonta- ja hä-
lytystoiminnan sektorin työntekijöille. Mikäli ko. jakelulistoja ei ole, viestin voi jakaa laajemmin 
henkilökunnalle ja pyytää vain valvonta- ja hälytystoimintasektorin työntekijöitä vastaamaan. 
Poliisiammattikorkeakoulu sekä poliisilaitoksenne on myöntänyt luvan kyselyn toteuttamista 
varten. 
 
Tämä kysely on tarkoitettu ainoastaan valvonta- ja hälytystoiminnan sektorin työntekijöille, 
mikäli et kuulu kohderyhmään voit poistaa tämän viestin! 
 
Tämän Webropol-kyselyn tarkoituksena on selvittää, onko poliisissa väkivallan sietämisen kulttuuria, 
ja ko. ilmiöön liittyviä piirteitä. Kysely on osa poliisi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyötäni, jossa käsitellään 
poliisiin työtehtävillä kohdistunutta väkivaltaa ja siihen suhtautumista. Kysely on suunnattu kaikille val-
vonta- ja hälytystoiminnan sektorilla työskenteleville henkilöille. 
 
Toivon, että sinulta löytyy hetki aikaa kyselyyn vastaamiseen. Tämän kyselyn myötä sinulla on mah-
dollisuus tuoda ilmi oma näkemyksesi ja kokemuksesi siitä miksi (usein vähäinen) väkivalta katsotaan 
poliisin työhön kuuluvaksi.  
 
Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista, mutta jokainen vastaus on tärkeä, aihepiiristä mahdollisim-
man oikean ja kattavan kuvan saamiseksi. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettö-
mänä. Kyselyn tulokset julkaistaan opinnäytetyönä. 
 
Kyselyyn voi vastata 14.7.2021 asti. 
 
Kyselylinkki on julkinen. Kysely aukeaa ilman erillistä käyttäjätunnusta tai salasanaa. Kysely sisältää 
monivalintakysymyksiä ja avoimen vastauskentän kysymyksiä, joihin ei ole pakollista vastata. Vastaa-
miseen kuluu aikaa noin 5–10 minuuttia. 
 
Kopioi alla oleva linkki TUVE-selaimeen, niin pääset vastaamaan tai vaihtoehtoisesti paina linkkiä, 
niin se johdattaa lopulta kyselyyn TUVE-selaimessa: 
xxx (kyselyn linkki on tässä) xxx 
 
 
Yhteistyöstä kiittävät ja lisätietoja tarvittaessa antavat: 
 
Jonne Nikkinen, tutkija 
 
Roosa Rentola, työn ohjaaja 
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LIITE 2. WEBROPOL-KYSELYN KYSELYRUNKO 

Kyselytutkimus: Poliisin väkivallan sietämisen kulttuuri 
 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, onko poliisissa väkivallan sietämisen kulttuuria ja ko. ilmi-
öön liittyviä piirteitä. Kysymykset liittyvät poliisimiesten kohtaamaan väkivaltaan ja sen sietämiseen 
poliisin työtehtävillä.  
 
Väkivallalla tarkoitetaan tässä kyselyssä työpaikan ulkopuolisen tahon, kuten asiakkaan tai palvelun 
käyttäjän työntekijään kohdistamaa väkivaltaa tai tällä uhkaamista. Väkivalta voi olla fyysistä (lyömi-
nen, potkiminen, pureminen, sylkeminen, ym.) tai henkistä (fyysisellä väkivallalla uhkaaminen). 
 
Kyselyn alussa vastaajaa pyydetään valitsemaan poliisilaitos, jossa hän työskentelee. Tätä tietoa 
käytetään vain poliisilaitoksien kyselyyn osallistumisen kartoittamiseen, jotta tiedetään, onko vastauk-
sia saatu valtakunnallisesti kaikkien poliisilaitoksien alueilta. Laitoskohtaisia vastaustietoja ei tulla 
muutoin erittelemään, eivätkä ne näy tutkimuksen tuloksissa, jotka julkaistaan opinnäytetyönä. 
 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, täysin nimettöminä ja tutkimuksen valmistuttua kyselyai-
neisto hävitetään.  
 
 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5–10 minuuttia. 
 
Aloitettua kyselyä ei voi keskeyttää. 
 
Vastattuasi kysymyksiin paina "Lähetä". 
 
 

PERUSTIEDOT 
 
1. Poliisilaitos * 

Helsingin poliisilaitos 

Hämeen poliisilaitos 

Itä-Suomen poliisilaitos 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

Kaakkois-Suomen poliisilaitos 

Lapin poliisilaitos 

Lounais-Suomen poliisilaitos 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 

Oulun poliisilaitos 

Pohjanmaan poliisilaitos 

Sisä-Suomen poliisilaitos 
 
 

2. Sukupuoli * 

Mies 

Nainen 
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3. Virka-asema * 

Miehistö 

Alipäällystö 

Päällystö 
 

4. Virkauran pituus poliisissa * 

0–5 vuotta 

6–10 vuotta 

11–15 vuotta 

16–20 vuotta 

yli 20 vuotta 
 

TYÖTEHTÄVILLÄ KOHDATTU VÄKIVALTA 
 
5. Oletko joutunut työtehtävilläsi väkivallan kohteeksi viimeisen 12 kuukau-
den aikana? * 

En kertaakaan 

Päivittäin 

Viikoittain 

Kuukausittain 

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
 

6. Kuinka monta kertaa olet joutunut työtehtävilläsi väkivallan kohteeksi 
viimeisen kuukauden aikana? * 

En kertaakaan 

1 kerran 

2–5 kertaa 

6–10 kertaa 

yli 10 kertaa 
 

7. Oletko joutunut viimeisen 12 kk aikana työtehtävissäsi väkivallan koh-
teeksi niin, että asia on käsitelty rikoslain 16 luvun 1 § virkamiehen väkival-
taisena vastustamisena? * 

En kertaakaan 

1 kerran 

2–5 kertaa 

6–10 kertaa 

yli 10 kertaa 
 
 

8. Oletko joutunut viimeisen 12 kk aikana työtehtävissäsi väkivallan koh-
teeksi niin, että asia on käsitelty rikoslain 16 luvun 2 § virkamiehen vastus-
tamisena? * 
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En kertaakaan 

1 kerran 

2–5 kertaa 

6–10 kertaa 

yli 10 kertaa 
 

9. Oletko joutunut viimeisen 12 kk aikana työtehtävissäsi asiakkaan toimin-
nan kohteeksi niin, että asia on käsitelty rikoslain 16 luvun 3 § haitante-
kona virkamiehelle? * 

En kertaakaan 

1 kerran 

2–5 kertaa 

6–10 kertaa 

yli 10 kertaa 
 

10. Jos olet joutunut väkivallan kohteeksi työtehtävillä, kuinka usein väki-
valtatilanteista on kirjattu rikosilmoitus niin, että olit asianomistajan roo-
lissa? 

1- Ei koskaan 

2 - Harvoin 

3 - Joskus 

4 - Usein 

5 – Aina 
 

11. Mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että olet halunnut tai et ole halun-
nut rikosilmoituksen kirjaamista kyseisistä väkivaltatilanteista? 

 
 

12. Kuinka usein tilanteet, joissa olet joutunut väkivallan kohteeksi, on hoi-
dettu sakkomenettelyllä? 

1 - Ei koskaan 

2 - Harvoin 

3 - Joskus 

4 - Usein 

5 – Aina 
 

13. Mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että kyseiset tilanteet on hoidettu 
sakkomenettelyllä? 



68 

 

 
 

14. Oletko kohdannut työtehtävillä väkivaltaa ja jättänyt sen huomioimatta 
niin, että asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta tai annettu sakkoa tekijälle? 

1 - En koskaan 

2 - Harvoin 

3 - Joskus 

4 - Usein 

5 – Aina 
 

15. Mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että olet jättänyt kohtaamasi väki-
vallan huomioimatta niin, että väkivallasta ei ole tullut seurausta tekijälle? 

 
 

OTA KANTAA SEURAAVIIN VÄITTÄMIIN JA KYSYMYKSIIN: 
 
16. Koetko poliisissa olevan väkivallan sietämisen kulttuuria? * 

Kyllä 

En 

En osaa sanoa 
 

17. Jos vastasit KYLLÄ, mistä tämä mielestäsi johtuu? 

 
 

18. Työpaikallani lievennetään tarkoituksellisesti rikosnimikettä työtehtä-
vällä kohdatun väkivallan osalta, vaikka "ankarampi" nimike olisikin oikea 
vaihtoehto. * 

5 - Täysin samaa mieltä 

4 - Osittain samaa mieltä 

3 - En osaa sanoa 

2 - Osittain eri mieltä 

1 - Täysin eri mieltä 
 

19. Työntekijään kohdistuneet väkivaltatilanteet hoidetaan työpaikallani 
mieluummin sakkomenettelyllä kuin viemällä juttu rikosprosessiin. * 
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5 - Täysin samaa mieltä 

4 - Osittain samaa mieltä 

3 - En osaa sanoa 

2 - Osittain eri mieltä 

1 - Täysin eri mieltä 
 

20. Työpaikallani työntekijät jättävät työtehtävillä kohdatun väkivallan kir-
jaamatta, niin että tekijä ei joudu poliisiin kohdistamansa väkivallan osalta 
rikosoikeudelliseen vastuuseen? * 

5 - Täysin samaa mieltä 

4 - Osittain samaa mieltä 

3 - En osaa sanoa 

2 - Osittain eri mieltä 

1 - Täysin eri mieltä 
 

21. Miten työntekijät työpaikallasi suhtautuvat heihin työtehtävillä kohdis-
tuneeseen väkivaltaan yleisesti? 

 
 

22. Poliisissa tehdään lähes aina asianmukaiset ilmoitukset ja toimenpiteet 
työtehtävillä kohdatun väkivallan osalta? * 

5 - Täysin samaa mieltä 

4 - Osittain samaa mieltä 

3 - En osaa sanoa 

2 - Osittain eri mieltä 

1 - Täysin eri mieltä 
 

23. Jos vastasit osittain tai täysin eri mieltä, perustele vastauksesi: 

 
 

24. Valitse mielestäsi kuvaavimmat syyt miksi poliisimies päättää sietää 
häneen työtehtävällä kohdistunutta väkivaltaa. * 

Väkivalta katsotaan työhön kuuluvaksi 

Väkivaltatilanteen vakavuutta vähätellään 

Väkivaltatilanne syntynyt poliisimiehen oman toiminnan takia 

Väkivalta ei ole ollut fyysistä 

Väkivallasta ei ole syntynyt vammoja 
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Väkivallasta on syntynyt vain lieviä vammoja 

Halutaan välttää rikosprosessi (esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti) 

Ei uskota jutun menestymiseen rikosprosessissa 

Ei haluta lisätä rikostutkinnan -sektorin työmäärää 

Ei haluta lisätä omaa työmäärää asian suhteen 

Ei haluta joutua mahdollisesti vapaapäivänä selvittämään asiaa (esim. oikeudenkäynti) 

Tekijää oikeuttava syy: ikä, lapsi 

Tekijää oikeuttava syy: ikä, vanhus 

Tekijää oikeuttava syy: sukupuoli, mies 

Tekijää oikeuttava syy: sukupuoli, nainen 

Tekijää oikeuttava syy: mielenterveysongelmat 

Tekijää oikeuttava syy: vahvasti päihtynyt 

Joku muu syy, mikä? 

 
 

LOPUKSI 
 
25. Vapaa sana, koskien poliisin kohtaamaa väkivaltaa ja sen sietämistä 

 
 

 

 

Kiitos vastauksistasi ja osallistumisestasi poliisin väkivallan sietämisen kulttuurin ilmiön selvittämi-

seen ja siihen liittyvään opinnäytetyöhöni! 

 

 

Jonne Nikkinen, nuorempi konstaapeli 

Poliisi (AMK) -tutkinto 

Poliisiammattikorkeakoulu 
 

 


