
 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN 
 TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126   
 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. 
 Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heini Kainulainen & Elsa Saarikkomäki  
 

RIKOSPROSESSI VÄKIVALTARIKOSTEN UHRIEN NÄKÖKULMASTA  
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Helsinki 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN  978-951-704-427-1 
ISSN  1235-9254 
Tammerprint Oy, HELSINKI 2014 
 



ESIPUHE 

Rikosten uhrien kokemuksia rikosprosessista on tutkittu Suomessa hyvin 
vähän. Tutkimus toteutettiin tekemällä kysely rikosprosessiin osallistuneil-
le pahoinpitelyrikosten uhreille. Kyselyn suunnitteluvaiheeseen osallistui-
vat monet Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijat ja tutkimusavustajat. 
Ville Hinkkanen ja Mikko Aaltonen suunnittelivat kyselyn otoskoon. Noo-
ra Sipilä avusti sähköisen pilotin tekemisessä. Laitoksen ulkopuolelta kyse-
lylomaketta kommentoivat Markku Heiskanen, Minna Piispa, Natalia Ollus 
ja Timo Korander. Lomakkeesta antoi palautetta viisi pahoinpitelyn koh-
teeksi joutunutta henkilöä, joilla oli tuoretta omakohtaista kokemusta ri-
kosprosessin läpikäymisestä. Heille lämmin kiitos! Kyselylomakkeen pos-
tittaminen hoidettiin omin avuin laitoksesta käsin. Kiitoksen ansaitsevat 
ainakin Antti, Henkka, Ilse, Johanna, Minni, Päivi ja Rebekka. Käsikirjoi-
tus sai palautetta monilta kollegoilta laitoksen sisältä ja ulkopuolelta. 
Markku Heiskasen, Päivi Honkatukian, Natalia Olluksen ja Minna Piispan 
kommentit veivät tutkimusta eteenpäin. Raportin taitosta ja ulkoasusta vas-
tasi Eira Mykkänen. Viimeisenä erittäin suuri kiitos kaikille Oikeusturva-
kyselyyn vastanneille henkilöille. Heidän antamansa palaute rikosproses-
sista on todella arvokasta ja se antaa hyviä eväitä jatkaa uhrisensitiivisen 
rikosprosessin kehittämistä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Rikoksen uhrin esille nouseminen  

Rikoksen uhri on ollut kansainvälisissä keskusteluissa kasvavan kiinnos-
tuksen kohteena. Nils Christien (1977) esittämän kritiikin mukaan rikoksen 
uhri oli pitkään unohdettu osapuoli, mutta sittemmin uhri on haluttu tehdä 
näkyväksi useilla eri areenoilla. Tutkimuksen piirissä uhria on lähestytty 
monista eri näkökulmista. Uhrikyselyiden kehittymisen myötä tieto rikok-
sen kohteeksi joutumisen yleisyydestä lisääntyi. Kyselyiden perusteella 
kävi ilmi, että varsin monet ihmiset joutuivat erilaisten rikosten, kuten vä-
kivallan kohteiksi, mutta suurimmasta osasta tapauksia ei ilmoitettu polii-
sille. Tutkimus tuotti vähitellen tietoa myös siitä, että rikos aiheutti uhrille 
monenlaisia negatiivisia seurauksia, jotka vaikuttivat haitallisesti hänen 
toimintakykyynsä. Erityisesti väkivaltarikos voi traumatisoida ihmistä.1  

Vaikka uhrikyselyiden perusteella tiedettiin, että vain pientä osaa todel-
lisuudessa tapahtuneista rikoksista käsiteltiin rikosprosessissa, pidettiin 
tärkeänä tutkia, mitä rikosprosessin aikana tapahtui. 1970–1980-luvuilla 
tehtiin anglosaksisissa maissa useita tutkimuksia, joissa selvitettiin rikosten 
uhrien kokemuksia rikosprosessista ja sitä, miten prosessi vaikutti heihin. 
Tutkimuksista kävi ilmi, että rikosten uhrit kokivat usein jäävänsä heitä 
koskevan rikoksen oikeudellisessa käsittelyssä sivuosaan, eivätkä he pääs-
seet haluamallaan tavalla osallistumaan prosessiin. Yksi hätkähdyttävä tut-
kimustulos oli, että rikosprosessi saattoi muodostua uhrille hyvin raskaaksi 
kokemukseksi. Rikoksen uhrin asema oli huonontunut jo rikoksen takia, 
mutta se saattoi edelleen heiketä rikosprosessin myötä. Kritiikkiä kohdis-
tettiin rikosoikeudelliseen järjestelmään, jonka katsottiin epäonnistuneen 
rikosten uhrien oikeudenmukaisessa kohtaamisessa.2 

Tilannetta pidettiin huolestuttavana, sillä rikosten uhrien huomattiin 
olevan avainhenkilöitä rikosprosessissa. Hyvin monissa tapauksissa rikos-
tutkinta käynnistyy uhrin tekemän ilmoituksen perusteella, eikä rikoksen 
selvittäminen välttämättä onnistu ilman häneltä saatavia tietoja. Joanna 
Shaplan, Jon Willmore ja Peter Duff (1985) kuvasivat tilannetta eräänlai-
seksi paradoksiksi, sillä uhrien tärkeästä merkityksestä huolimatta oikeu-
delliset toimijat olivat käytännössä usein välinpitämättömiä heitä kohtaan.  

Rikoksen uhrin aseman kriittinen arviointi on säilyttänyt kiinnostavuu-
tensa tutkimuskohteena läpi vuosikymmenten. Uhritutkimuksen piirissä 
uhreista on viime vuosina ryhdytty puhumaan jopa asiakkaina tai kuluttaji-
                                                 
1 Uhritutkimuksen taustasta ks. esim. Zedner 1997, 577 ss., Rock 2007, 37 ss. 
2 Ks. esim. Shapland et al. 1985. 
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na, jolloin on haluttu korostaa heidän merkitystään rikosprosessissa.3 Jois-
sakin maissa oikeusviranomaisten toimintaa pyritäänkin nykyisin arvioi-
maan kysymällä asiasta säännönmukaisesti palautetta rikosten uhreilta (ks. 
tarkemmin II luku). Suomessa tällainen tutkimustieto on hyvin vähäistä. 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on selvitetty osapuolten kokemuk-
sia siviiliasioissa käräjäoikeuksista (Ervasti & Aaltonen 2013) ja muutok-
senhausta (Kallioinen 2004) sekä hallintoprosessista (de Godzinsky & Aal-
tonen 2014). Päivi Honkatukia (2011) tutki rikosten uhrien kohtaamisia 
oikeudellisten toimijoiden kanssa. Tässä raportissa selvitetään, minkälaisia 
kokemuksia rikosten uhreilla on rikosprosessista. Tutkimus on toteutettu 
tekemällä syksyllä 2010 kysely sellaisille väkivaltarikosten uhreille, jotka 
olivat osallistuneet rikosprosessiin. Oikeusturvakyselyyn vastasi 711 hen-
kilöä. Tutkimustarvetta voi perustella myös tukeutumalla kahteen teoreetti-
seen tutkimussuuntaukseen: prosessuaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 
terapeuttiseen juridiikkaan. 

 
 

1.2 Näkökulmia tutkimukseen: prosessuaalisesta  
 oikeudenmukaisuudesta terapeuttiseen juridiikkaan  

Prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimusperinteessä kiinnitetään 
huomiota menettelyyn ja tuodaan esille, että menettelyllisillä tekijöillä on 
erittäin suuri merkitys sille, miten oikeudenmukaiseksi ihmiset kokevat 
prosessin ja sen lopputuloksen. Teoriassa menettely ja sen lopputulos ero-
tetaan toisistaan. Taustalla vaikuttaa näkemys, jonka mukaan ihmiset ovat 
kiinnostuneita siitä, millä tavalla heidän elämäänsä koskevia päätöksiä teh-
dään. He ovat huolissaan lopputuloksesta, mutta he ymmärtävät prosessin 
merkityksen, minkä takia he haluavat ennen kaikkea olla osallisina siinä.4 

Empiirisissä tutkimuksissa on haluttu selvittää ihmisiltä, minkälaisista 
elementeistä oikeudenmukaisuuden kokemus muodostuu. Tom Tyler 
(1990) on tiivistänyt prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden keskeisiä omi-
naisuuksia seuraavasti: 1) mahdollisuus osallistua itseään koskevaan pää-
töksentekoon, 2) prosessin kokeminen puolueettomaksi, 3) päätöksenteki-
jöiden pitäminen rehellisinä, 4) oikeuksien kunnioittaminen, 5) kohtelias ja 
kunnioittava kohtelu ja 6) päätöksentekijän motiivien reiluus. (Mt., 163–
165.)  

Tutkittaessa ihmisten kokemuksia oikeusprosesseista on havaittu, että 
menettelyllä on jopa suurempi merkitys kuin sillä, minkälainen lopputulos 
                                                 
3 Ks. esim. Walklate 2007, 28. 
4 Ks. esim. Tyler 1997a, 887–888, Tyler 1997b, 320, Lind & Tyler 1988, 221 ss. 
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asiassa on annettu. Jos prosessia pidetään oman kokemuksen perusteella 
oikeudenmukaisena ja reiluna, ihminen on valmis hyväksymään jopa oman 
etunsa vastaisen lopputuloksen.5 Rikosprosessiin siirrettynä kysymys voi 
olla esimerkiksi siitä, että uhri hyväksyy reiluna pitämänsä prosessin takia 
sen, että rikosta ei pystytty selvittämään6. Kokemus oikeudenmukaisesta 
prosessista voi muodostua tärkeämmäksi kysymykseksi kuin rikoksenteki-
jän saama tuomio7. Tällöinkään rangaistuksen ankaruus ei ole välttämättä 
keskeistä vaan se, että rikoksentekijän osoitetaan toimineen väärin uhria 
kohtaan8.  

Oikeudenmukaisella prosessilla on itseisarvoa, mutta omakohtaisella 
kokemuksella prosessista on ihmiselle myös yleisempää merkitystä. Tyle-
rin (1990) mukaan ihmisen kokiessa, että häntä on kohdeltu reilusti, hän 
pitää menettelyä ja viranomaisten toimintaa legitiiminä, mikä puolestaan 
vaikuttaa yleisemmin hänen haluunsa noudattaa lakia. Omakohtainen ko-
kemus vaikuttaa lain noudattamisen ohella siihen, miten suurta luottamusta 
tunnetaan oikeudellista järjestelmää kohtaan.9 Yksilötasolla kokemus ri-
kosprosessista voi vaikuttaa siihenkin, onko hän tulevaisuudessa valmis 
ilmoittamaan mahdollisesta uudesta rikoksesta poliisille.  

 
Terapeuttinen juridiikka. Terapeuttinen juridiikka tarjoaa kiinnostavan nä-
kökulman arvioida oikeutta ja sen toteumista.10 Sen piirissä on tutkittu var-
sin paljon tuomioistuinmenettelyä, jolloin oikeudelliset toimijat on haluttu 
tehdä tietoisiksi siitä, että heidän toiminnallaan on vaikutusta prosessin 
osallisille.11 Lain katsotaan sisältävän terapeuttisen elementin. Oikeudellis-
                                                 
5 Ks. esim. Tyler 1996, 9 ss., Tyler 1997a, 887ss., Tyler 1997b, 313 ss., Tyler 2001, 217 
ss., Tyler & Huo 2002, 204–216. 
6 Ks. esim. Hirschel et al. 1998, 17, Brandl & Horvath 1991, 302 ss., Chandek & Porter 
1998, 31 ss. 
7 Ks. esim. Franklyn 2012, 9 ss. Joidenkin tutkimusten mukaan rankaisemisellakin on 
väliä, mutta eri asia on, mitä sen katsotaan tarkoittavan. Esimerkiksi rikoksentekijän 
pidättämisen on voitu katsoa olevan osa ”rangaistusta”. Ks. esim. Erez & Tontodonato 
1992, 401, 411–412, Felson & Pare 2007, 213, 215–216. 
8 Ks. esim. Herman 2005, 589 ss., Diesen 2011b, 324–325, Kainulainen et al. 2012, 103–
106. 
9 Ks. esim. Tyler 2001, 233–234. Tyler & Wakslak 2004, 276 ss., Jackson & Bradford 
2010, 242 ss., Bradford 2011, 357 ss. Vuonna 2010 toteutettiin kaikkiaan 30 Euroopan 
maassa European Social Survey (ESS) -kysely, jossa tutkitaan luottamusta viranomaisiin 
käyttämällä prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden teoriaa. Hankkeesta esim. Hough et 
al. 2010, 207. 
10 Terapeuttisen juridiikan taustasta tarkemmin ks. Winick 1996, 645 ss., Winick & 
Wexler 2003, 3–9, Wexler 2008. Tarkastelussa voidaan myös erottaa makro- ja mikrota-
so, jolloin ensiksi mainitussa arvioidaan, miten laki toteuttaa sille asetettua tehtävää, kun 
taas jälkimäisessä tarkastellaan yksilötasolla lainsoveltajia (esim. Diesen 2011a, 18, 
Wexler 1996, 597 ss.). 
11 Winick & Wexler 2003, 3 ss., Diesen 2011a, 74 ss. 
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ten toimijoiden ja etenkin tuomareiden pitäisi tässä katsantokannassa pyr-
kiä olemaan sensitiivisiä, sillä ”empaattisen oikeuden” kautta ihmiset sitou-
tuvat paremmin noudattamaan annettua tuomiota.12  

Oikeudellisten toimijoiden toiminnalla on vaikutusta myös rikoksen uh-
rin toipumisprosessille. Rikoksen uhrin kohtelulla rikosprosessissa on vai-
kutuksensa siihen, minkälaiset mahdollisuudet hänellä on selviytyä rikok-
sesta. Terapeuttisessa juridiikassa rikoksen uhrin hyvinvoinnista huolehti-
mista pidetään tavoiteltavana asiana.13 Christian Diesenin mukaan (2011b, 
312) kysymys on lopulta siitä, että oikeusvaltion voi katsoa epäonnistuneen 
tehtävässään, jos rikoksen uhrin asema huonontuisi rikosprosessin seurauk-
sena. Rikosten uhrien sensitiivisen kohtelun tärkeyttä voidaan perustella 
myös siitä näkökulmasta, että se edistää rikoksen selvittämisintressin tur-
vaamista. 
 
Uhrisensitiivinen lähestymistapa. Rikosoikeudellisessa järjestelmässä on 
monenlaisia jännitteitä. Rikosprosessin tehtävänä voidaan pitää tasapainot-
telua rikosvastuun toteuttamisen ja rikoksesta epäillyn oikeusturvasta huo-
lehtimisen välillä.14 Rikoksen uhrin oikeuksien takaaminen ja tarpeiden 
huomioon ottaminen voivat lisätä jännitteitä.15 Tässä tutkimuksessa lähde-
tään siitä, että rikoksen uhrin ja rikoksesta epäillyn oikeusturva ei kilpaile 
keskenään, vaan molemmista on mahdollista huolehtia samanaikaisesti.16  

Rikosvastuun toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä useilta oikeudelli-
silta toimijoilta, niin poliisilta, syyttäjiltä kuin tuomareiltakin. Poliisin teh-
tävänä on selvittää rikos, syyttäjä päättää sen jälkeen syytteen nostamisesta 
ja oikeudenkäynnissä ratkaistaan viimein kysymys rikoksentekijän rikosoi-
keudellisesta vastuusta. Rikoksen tehokas selvittäminen edellyttää rikoksen 
uhrin tarpeiden huomioon ottamista, jolloin hänen kunnioittava ja sensitii-
vinen kohteleminen on avainasemassa.17  

Sovellettaessa sekä prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden että tera-
peuttisen juridiikan lähtökohtia voidaan todeta, että rikoksen uhrille merki-
tyksellistä on, minkälaisessa menettelyssä rikosta käsitellään ja minkälai-

                                                 
12 Schama 2003, 91–92, Shiff & Wexler 1996, 297, Diesen 2011a, 34–38. 
13 Ks. Shiff & Wexler 1996, 296–297, Winick 2009, 540 ss., Diesen 2011a, 17. 
14 Jonkka 1991, 184 ss. 
15 Keskustelusta tarkemmin ks. esim. Fattah 1997, 76 ss., Edwards 2004, 967 ss., Walk-
late 2007, 102 ss., Rock 2007, 37 ss., Erez & Roberts 2007, 277 ss., Howley & Dorris 
2007, 299 ss., Pirjatanniemi 2008, 614 ss., Wolhuter et al. 2009, 119 ss., Tham et al. 
2011, 562. 
16 Ks. myös esim. Rikosuhritoimikunnan mietintö 2001, Sanders & Jones 2007, 302–303. 
17 Ks. esim. Shapland et al. 1985, 14 ss., Hora & Schama 1998, 10, Jordan 2001, 701–
704, Fleury 2002, 185 ss., Kainulainen 2004, 117–118, Lindgren 2004, 209 ss., Herman 
2005, 579 ss., BRÅ 2009:16, 8. 
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nen rooli siinä annetaan uhrille. Myös empiirinen tutkimustieto tukee nä-
kemystä siitä, että rikoksen uhrille olisi haitallista, jos häntä ei kuunnella, 
eikä hänen kokemustaan oteta vakavasti. Rikoksen uhrille olisikin turvatta-
va mahdollisuus osallistua aktiivisena toimijana rikosprosessiin. Hänellä 
pitäisi olla mahdollisuus tulla kuulluksi, vaikuttaa prosessin kulkuun, saada 
sen aikana tietoa ymmärrettävässä muodossa ja olla osallisena käsittelyn 
eri vaiheissa.18  

Kansainvälisessä vertailussa käy ilmi, että rikoksen uhrin asema on 
Suomessa oikeudellisesti vahva. Vaikka lainsäädännöstä löytyy monenlai-
sia oikeuksia, se ei vielä kerro niiden toteutumisesta. Honkatukia (2011) on 
tuonut esille, että rikoksen uhri oletetaan usein vahvaksi toimijaksi, joka 
tuntee oikeutensa ja pystyy käyttämään niitä. Käytännössä monenlaiset 
tekijät estävät uhria pääsemästä oikeuksiinsa. Meillä haavoittuvuuden ko-
kemuksia on tunnistettu varsin hitaasti.19 Uhrisensitiivisyys tarkoittaa sen 
huomioon ottamista, että rikoksen uhrille tarjotaan apua ja tukea. Sen saa-
minen vaikuttaa siihen, miten uhri pystyy käsittelemään rikoksen aiheutta-
mia seurauksia, mutta myös siihen, millä tavalla hän pystyy käyttämään 
hänen kuuluvia oikeuksia rikosprosessin aikana.  
 
 
1.3 Keskeiset käsitteet  

Väkivaltarikos. Tutkimuksessa puhutaan väkivaltarikoksista, millä tarkoite-
taan seuraavia rikoslaista löytyviä rikoksia: pahoinpitely, törkeä pahoinpi-
tely, lievä pahoinpitely sekä henkirikoksen yritys. Pahoinpitely tarkoittaa 
yleensä ruumiillisen väkivallan tekemistä toiselle henkilölle. Rikoslaissa 
pahoinpitely on teon törkeyden mukaisesti porrastettu kolmeen eri astee-
seen: lievään pahoinpitelyyn, pahoinpitelyyn ja törkeään pahoinpitelyyn 
(RL 21:5–7). Henkirikoksen yrityksessä voi olla kyse tapon, murhan tai 
surman yrittämisestä. (RL 21:1–3.)20 
 
Uhri. Tutkimuksessa käytetään väkivaltarikosten kohteiksi joutuneista 
henkilöistä uhri-sanaa, vaikka sitä vierastetaan useissa yhteyksissä sanaan 
liitettyjen negatiivisten ominaisuuksien takia. Uhri saatetaan mieltää pas-
siiviseksi, avuttomaksi tai heikoksi.21 Tässä raportissa uhri sanalla tarkoite-

                                                 
18 Winick & Wexler 2003, 129–131. Ks. myös Wiebe 1996, 223 ss., Shiff & Wexler 
1996, 295–297, Tyler 1997a, 887–888, Winick 2009, 542–543, Diesen 2011a, 108 ss. 
19 Ks. myös Nousiainen 1999, 7 ss., Ronkainen 2008, 391 ss. 
20 Tunnusmerkistöistä tarkemmin ks. Lappi-Seppälä 2009b, 504 ss., Matikkala 2010, 148 
ss., Lappi-Seppälä 2009a, 468 ss. 
21 Ks. esim. Walklate 2007, 26–27. 
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taan, että henkilö on joutunut rikoksen kohteeksi ja hän on rikosprosessissa 
uhrin, oikeudellisesti ilmaistuna asianomistajan, asemassa. Rikoksen uhri 
voi olla aktiivinen toimija rikosprosessissa ja voi tehdä päätöksiä hänelle 
kuuluvien oikeuksien käyttämisestä. Hän voi myös turvautua monenlaisiin 
strategioihin selviytyäkseen väkivallan aiheuttamista seurauksista.  
 
Haavoittuvat rikoksen uhrit. Haavoittuvuudella viitataan moniin eri asioihin, 
jolloin voidaan kiinnittää huomiota rikoksen laatuun (esim. väkivalta) tai 
uhrien ominaisuuksiin (esim. ikä, sosiaalinen tai etninen tausta).22 Tässä tut-
kimuksessa lähdetään siitä, että pahoinpiteleminen aiheuttaa yksilölle mo-
nenlaisia negatiivisia seurauksia, jotka voivat vaikeuttaa hänen toimintaky-
kyään. Kysymys voi olla uhrin saamista fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista 
ja taloudellisistakin vaurioista. Myös yksilön kokema turvallisuudentunne 
voi heikentyä. Ihmisten kokemukset väkivallasta ovat erilaisia, ja myös hei-
dän tapansa suhtautua tapahtuneeseen ja kykynsä tai mahdollisuutensa sel-
viytyä siitä vaihtelevat. Rikoksen uhrin kannalta merkityksensä on silläkin, 
miten häneen kohdistunutta rikosta käsitellään rikosprosessissa.23 Erityisen 
haitallisena voi pitää rikoksen uhrin uudelleentraumatisoitumista24, millä 
tarkoitetaan sitä, että uhria kohdeltaisiin rikosprosessin aikana niin huonosti, 
että hän traumatisoituisi sen seurauksena. Tämä vaikeuttaisi entisestään hä-
nen mahdollisuuksiaan toipua rikoksesta ja sen aiheuttamasta järkytyksestä. 
 
 
1.4 Oikeudelliset säännökset 

Oikeusturvakyselyssä tarkasteltiin rikosprosessia kokonaisuudessaan, joka 
jakautuu esitutkintaan, syyteharkintaan ja oikeudenkäyntiin. Rikoksen uh-
rin oikeudellinen asema on Suomessa vahva. Hänellä on oikeus osallistua 
asiansa käsittelemiseen, saada tietoa rikosprosessin eri vaiheissa, mutta 
uhrilla on myös mahdollisuus vaikuttaa rikosprosessin kulkuun ja tehdä 
erilaisia päätöksiä sen aikana. Rikoksen uhrilla on oikeus käyttää oikeudel-
lista avustajaa ja tukihenkilöä. Avustajan käyttämisestä aiheutuviin kului-
hin on mahdollista saada oikeusapua ja joissakin tilanteissa se voi olla täy-
sin ilmaista. Pahoinpidelty henkilö voi tarvittaessa hakea lähestymiskieltoa. 

Rikoksen uhrin vahva asema käy ilmi myös tarkasteltaessa säännöksiä 
oikeudenkäynnistä. Useissa maissa rikoksen uhri rinnastetaan todistajaan, 
mutta meillä uhri voi toimia oikeudenkäynnissä asianosaisena. Hän voi 

                                                 
22 Käsitteestä tarkemmin ks. Green 2007, 92 ss., Honkatukia 2011, 12–15. 
23 Ks. esim. Wiebe 1996, 215 ss., Zedner 1997, 590 ss. 
24 Kirjallisuudessa puhutaan myös toissijaisesta tai sekundaarisesta uhriutumisesta. 
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esittää syyttäjän rinnalla omia vaatimuksiaan ja osallistua rikollisen teon 
oikeudelliseen arvioimiseen. Sen lisäksi rikoksen uhrilla on toissijainen 
syyteoikeus, eli hän voi päättää syytteen nostamisesta, vaikka syyttäjä olisi 
tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä. Rikosasian yhteydessä on mah-
dollista käsitellä uhrin kokemat rahalliset menetykset. Myös syyttäjä voi 
ottaa ajaakseen uhrin puolesta vahingonkorvausoikeudelliset vaatimukset. 

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi tutkimusasetelman kannalta keskeisiä 
oikeudellisia säännöksiä. Oikeusturvakyselyn saaneiden rikosten uhrien 
asioidessa poliisin kanssa oli voimassa vuoden 1987 esitutkintalaki. Tässä 
raportissa viitataan kuitenkin uuteen esitutkintalakiin (L 805/2011), joka 
tuli voimaan 1.1.2014. Jos vanhan ja uuden lain sisältö poikkeaisi merkit-
tävästi toisistaan, se tuodaan tekstissä esille.  

 
Oikeudellinen avustaja ja tukihenkilö. Rikoksen uhrilla on rikosprosessin 
eri vaiheissa oikeus käyttää itse valitsemaansa oikeudellista avustajaa. Uu-
dessa esitutkintalaissa edellytetään esitutkintaviranomaisten huolehtivan 
siitä, että rikoksen uhrin oikeus avustajaan toteutuisi myös tosiasiallisesti 
(ETL 4:10 §).25 Rikoksen uhri voi saada avustajaa varten oikeusapua, jol-
loin kustannukset katetaan kokonaan tai osittain valtion varoista.26  

Väkivaltarikosten uhrien asemaa on pyritty parantamaan säätämällä eri-
tyisestä mahdollisuudesta saada oikeudellinen avustaja aina ilmaiseksi, jol-
loin siitä aiheutuvien kulujen maksuvelvollisuuteen ei vaikuta uhrin talou-
dellinen asema. Tämän säännöksen mukaan erityiseen asemaan on nostettu 
kolme ryhmää: 1) seksuaalirikokset, 2) läheisessä suhteessa tapahtunut vä-
kivalta ja 3) tietyissä tapauksissa muut henkeen, terveyteen ja vapauteen 
kohdistuneet rikokset (ROL 2:1a).27 

Rikoksen uhri voi käyttää rikosprosessin aikana myös tukihenkilöä. 
Kuka tahansa voi olla rikoksen uhrin tukena, mutta Rikosuhripäivystykses-
tä on mahdollista saada tähän tehtävään koulutettuja henkilöitä. Uhrit ovat 
yleensä kokeneet tukihenkilön käyttämisen hyödyllisenä.28 Esitutkintalakia 
uudistettaessa haluttiin tehostaa uhrien ohjaamista tuen piiriin. Hallituksen 
esityksessä (14/2013) tuotiin esille, että rikoksen uhri ei aina miellä tai ky-

                                                 
25 Ks. HE 222/2010, 48–52, 198–200. 
26 Ks. esim. Jokela 2012, 94 ss. 
27 Rikoksen uhrin oikeutta ilmaiseen oikeudenkäyntiavustajaan laajennettiin 1.6.2006 
voimaan tulleella uudistuksella (L 243/2006). Ennen laajennusta tämä oikeus oli rajattu 
nykyistä pienemmälle osalle seksuaali- ja väkivaltarikosten uhreja. HE 271/2004, 19–20, 
36–37. Samassa yhteydessä poistettiin säännös, jonka mukaan avustajan ja tukihenkilön 
käyttäminen oli vaihtoehtoista. Ks. esim. Jokela 2012, 118 ss. Oikeuskirjallisuudessa 
puhutaan ”uhriavustajasta” (Vuorenpää 1999, 110 ss., Niemi-Kiesiläinen 2004, 311 ss.). 
28 Ks. esim. Tuorila 2000, 29 ss., Honkatukia 2011, 153. Rikosuhripäivystyksen toimin-
nasta ks. www.riku.fi. 
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kene traumaattisen tilanteensa vuoksi tunnistamaan avun tai tuen tarvet-
taan. Esityksessä haluttiin lisätä aktiivista ohjausta tuen piiriin lisäämällä 
esitutkintalakiin erityinen säännös (ETL 4:10 §) siitä, että uhrin suostu-
muksella hänen yhteystietonsa voidaan luovuttaa tukipalvelujen tarjoajal-
le.29  

 
Syyteoikeus. Pahoinpitely, törkeä pahoinpitely ja henkirikoksen yritykset 
ovat virallisen syytteen alaisia. Tutkimusaineistoa kerättäessä syyteoikeus 
lievässä pahoinpitelyssä oli erilainen kuin nykyisin. Lievä pahoinpitely oli 
lähtökohtaisesti asianomistajarikos, sillä syyttäjä sai nostaa syytteen ilman 
uhrin esittämää syytepyyntöä vain alle 15-vuotiaisiin kohdistuneista pa-
hoinpitelyistä. Nykyisin lievä pahoinpitely on useissa muissakin tapauksis-
sa virallisen syytteen alainen rikos. 

 
1.1.2011 voimaan tulleessa uudistuksessa muutettiin lievän pahoin-
pitelyn syyteoikeutta (L 1082/2010). Syyttäjä saa nostaa syytteen 
lievästä pahoinpitelystä kolmessa eri tilanteessa: 1) Rikos on koh-
distunut 18 vuotta nuorempaan henkilöön, 2) kysymys on perhevä-
kivallasta tai 3) henkilö on pahoinpidelty työtehtäviensä vuoksi, eikä 
rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. (RL 21:16.) Uudistuk-
sella pyrittiin parantamaan mainittujen henkilöiden oikeusturvaa 
(HE 78/2010). 

 
Poliisin tekemä esitutkinta. Tutkimusaineisto muodostuu tapauksista, joista 
on käynnistynyt rikostutkinta. Poliisin on aloitettava esitutkinta, jos se 
saamansa ilmoituksen tai omien havaintojensa perusteella epäilee rikoksen 
tapahtuneen (ETL 3:3 §). Esitutkinnan aloittamiskynnys on varsin matala. 
Ilmoitus voi tulla rikoksen uhrilta, mutta myös keneltä tahansa muulta hen-
kilöiltä. Vain asianomistajarikoksissa esitutkinnan toimittaminen edellyttää 
rikoksen uhrin esittämää syytepyyntöä (ETL 3:4 §).  

Poliisin tehtävänä on esitutkinnan aikana selvittää, mitä on tapahtunut, 
minkä perusteella voidaan arvioida, onko kysymyksessä rikos. Poliisin on-
kin hankittava selvitystä epäillystä rikoksesta, sen teko-olosuhteista ja osa-
puolista sekä rikoksella aiheutetuista vahingoista ja muista syyte- ja seu-
raamusharkintaa tarvittavista seikoista (ETL 1:2 §).   

Tärkeän osan rikostutkinnasta muodostavat poliisin tekemät kuuluste-
lut. Kuulustelun alussa kuulusteltavalle annetaan tietoa hänen oikeuksista 
ja velvollisuuksista.30 Samalla hänelle on kerrottava, mikä rikosepäily on 
tutkinnan kohteena ja missä ominaisuudessa henkilöä kuulustellaan. (ETL 

                                                 
29 Ks. HE 14/2013, 8, 35–36. 
30 Kuulusteltavan prosessuaalisesta asemasta ks. tarkemmin esim. Helminen et al. 2012, 
374 ss., Jokela 2012, 183 ss. 
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7:10 §.) Rikoksen uhri saa tietoa myös oikeudesta käyttää avustajaa, jolla 
on oikeus olla läsnä kuulusteluissa (ks. tarkemmin ETL 7:12 §). Käytän-
nössä avustajan mukana oleminen kuulusteluissa ei ole useinkaan tarpeel-
lista, mutta avustajaan turvautuminen voi olla uhrin edun mukaista rikos-
prosessin myöhäisemmissä vaiheissa. Rikoksen uhri voi käyttää kuuluste-
lussa myös tukihenkilöä. Uuteen esitutkintalakiin lisättiin uusi säännös vie-
lä siitä, että kuulusteltavan pyynnöstä voidaan sallia muunkin uhria tuke-
van henkilön läsnäolo, jos se ei vaikeuta rikoksen selvittämistä tai vaaranna 
salassapitovelvollisuutta. (ETL 7:12 §.)  

Poliisi laatii kuulustelussa kerrotuista asioista kuulustelupöytäkirjan, 
jonka kuulusteltava allekirjoittaa tilaisuuden päätteeksi. Kuulusteltava voi 
esittää siihen korjauksia ja lisäyksiä. (ETL 9:2 §.) Rikoksen uhri voi pyy-
tää, että hänen yhteystietonsa eivät käy ilmi asiakirjoista, jos uhri pelkää 
väkivallantekijää.31  
 
Esitutkinnan päättyminen. Esitutkinta voi päättyä useilla eri tavoilla. Poliisi 
voi siirtää esitutkinta-aineiston syyttäjälle, mutta rikosprosessi voi loppua 
myös esitutkintaan. Rikos voi jäädä selvittämättä tai poliisi voi esimerkiksi 
arvioida, ettei rikosta ole tapahtunut. Esitutkinta voidaan myös keskeyttää, 
jos rikostutkintaa ei pystytä jatkamaan sen hetkisen tiedon varassa.32  

Esitutkinnan päättämisestä on ilmoitettava tietyissä tilanteissa rikoksen 
uhrille (ks. ETL 11:9 §). Esitutkintalain mukaan poliisilla ei ole ilmoitta-
misvelvollisuutta siitä, kun rikosasia siirretään syyttäjälle. Tästä huolimatta 
ei ole mitään estettä sille, että poliisi informoisi uhria. Rikoksen uhrilla on 
oikeus saada asiasta tieto, mutta se voi käytännössä edellyttää häneltä itsel-
tään aktiivista yhteydenottoa poliisiin. Jos poliisi on päättänyt, että esitut-
kintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan, rikoksen uhrilla on 
oikeus itse ajaa syytettä rikoksentekijää vastaan (ROL 7:1.6-kohta). 
 
Syyttäjän tekemä syyteharkinta. Esitutkinnan valmistuttua esitutkinta-
aineisto annetaan syyttäjälle jatkotoimia varten. Syyttäjä tekee syyteharkin-
nassaan ratkaisun siitä, nostaako hän syytteen pahoinpitelijää vastaan vai 
luopuuko hän syytteestä.33 Syyttäjä voi tehdä päätöksen syytteestä luopumi-
sesta useilla eri perusteilla. Syyttämättäjättämispäätöksessään hän voi esi-

                                                 
31 Rikoksen uhri voi erikseen hakea maistraatista turvakieltoa, jolloin hänen osoitetieton-
sa luovutetaan vain viranomaisten käyttöön. Ks. laki väestötietojärjestelmästä ja Väestö-
rekisterikeskuksen varmennepalveluista 36–37 §. 
32 Ks. Helminen et al. 2012, 326–327, 356 ss. 
33 Syyttäjästä ks. esim. Jokela 2012, 9 ss. 
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merkiksi arvioida, että näyttö ei riitä syytteen nostamiseen tai syytteestä 
luovutaan rikosten osapuolten osallistuttua sovitteluun. (ROL 1:7–8.)34 

Menettely syyteharkinnassa on kirjallista, eivätkä rikoksen asianosaiset 
osallistu siihen henkilökohtaisesti. Lain mukaan syyttäjällä on mahdolli-
suus tavata rikoksen uhri ennen päätöksen tekemistä (ROL 1:8a 
L 647/2003). Käytännössä näin tapahtuu harvoin. Rikoksen asianosaiset 
saavat tiedon päätöksestä vasta jälkikäteen, kun se toimitetaan heille postin 
välityksellä. Syyttäjällä on lakiin perustuva velvollisuus antaa päätös syyt-
tämättä jättämisestä tiedoksi rikoksen uhrille (ROL 1:9).  

Jos syyttäjä jättää syytteen nostamatta, rikoksen uhrilla on oikeus itse 
ajaa syytettä käräjäoikeudessa (ROL 7:1.6-kohta). Syyttämättäjättämispää-
töksestä on myös mahdollista kannella valtakunnansyyttäjälle.35 
 
Oikeudenkäynti. Oikeudenkäynnissä syyttäjän tehtävänä on ajaa syytettä, 
mutta rikoksen uhri voi yhtyä syyttäjän nostamaan syytteeseen. Rikoksen 
uhria pidetään oikeudenkäynnissä asianosaisena, minkä takia hänellä on 
oikeus esittää syyttäjän rinnalla omia vaatimuksia. Hän voi esittää uutta 
todistelua, vaatia rangaistusta törkeämmän rikosnimikkeen perusteella tai 
vaatia syytetylle toisenlaista rangaistusta kuin syyttäjä.36 Rikosasian käsit-
telyn yhteydessä on mahdollista käsitellä rikoksen uhrin vahingonkorvaus-
oikeudelliset vaatimukset. Rikoksen uhri voi vaatia korvausta myös hänelle 
aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.37 

Rikoksen uhrin ei tarvitse toimia käräjäoikeudessa yksin, vaan hänellä 
on oikeus käyttää oikeudellista avustajaa ja tukihenkilöä. Tarvittaessa ri-
koksen uhrin turvallisuuden lisäämiseksi voidaan tehdä erityisiä järjestely-
jä. Uhria voidaan esimerkiksi kuulla oikeudenkäynnissä ilman syytetyn 
konkreettista läsnäoloa (OK 17:34 L 360/2003).38 

Oikeudenkäynnin lopuksi rikosasiasta annetaan tuomio. Rangaistuksena 
pahoinpitelyrikoksista voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. Vankeusran-
gaistus voi olla ehdollinen tai ehdoton. Henkirikoksen yrityksistä voidaan 
tuomita vain vankeutta. Käräjäoikeuden antamasta tuomiosta voi valittaa 
hovioikeuteen. Rikoksen uhrin valitusoikeus on itsenäinen, eikä siihen vai-

                                                 
34 Perusteista tarkemmin ks. esim. Lappi-Seppälä 2000, 280 ss. Ks. kuitenkin HE 
58/2013. 
35 Rikoksen uhrin syyteoikeuden käyttämisestä ks. esim. Vuorenpää 1999, 59–64, Niemi-
Kiesiläinen 2004, 288, Jokela 2012, 56–61. Valtakunnansyyttäjä on antanut syyttäjille 
ohjeen uhrien käyttämästä toissijaisesta syyteoikeudesta ks. VKS 2006:4. 
36 ROL 1:14, 5:17. Ks. tarkemmin myös Niemi-Kiesiläinen 2004, 292–294, VKS 2006:4. 
37 Jokela 2012, 330 ss. 
38 Oikeudenkäynnin eri vaiheista ks. esim. Niemi-Kiesiläinen & Kainulainen 2004, 127–
128. 
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kuta se, onko hän käyttänyt rikosasiassa puhevaltaa (ROL 1:14 §) tai miten 
syyttäjä suhtautuu muutoksenhakemiseen. 
 
Vahingonkorvaus. Rikoksen uhrilla on oikeus saada korvausta kärsimistään 
vahingoista. Vahingonkorvausjärjestelmä on kokonaisuudessaan monimuo-
toinen. Hyvitystä voidaan saada usealla eri perusteella ja henkilö voi olla 
monien korvausjärjestelmien piirissä. Osa korvauksista maksetaan erilais-
ten pakollisten tai vapaaehtoisten vakuutusten perusteella. Uhrilla voi myös 
olla oikeus korvaukseen rikosvahinkolain mukaan, jonka maksamisesta 
päättää Valtiokonttori.  

Vahingonkorvauslain mukaan rikoksen uhrilla on oikeus saada korvausta 
niistä rahallisista seurauksista, joita hänelle on rikoksesta aiheutunut. Vahin-
gonkorvauksen saaminen ei edellytä, että rikoksentekijä olisi saanut teke-
mästään rikoksesta syyksi lukevan rangaistuksen. Nykyisessä vahingonkor-
vauslaissa henkilövahingot jaetaan neljään eri luokaan: 1) tarpeellisiin sai-
raanhoitokustannuksiin ja muihin kuluihin, 2) ansionmenetykseen, 3) kipuun 
ja särkyyn sekä muuhun tilapäiseen haittaan ja 4) pysyvään haittaan.39  

Tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sopivaa korvausmäärää, mutta oi-
keuskäytännön yhtenäisyyden takaamiseksi se käyttää usein apunaan erilai-
sia suosituksia tai taulukkoja. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta antoi 
vuonna 2011 suosituksen aineettomien vahinkojen korvaamisesta. Tämän 
lisäksi voidaan käyttää hyväksi Liikennevahinkolautakunnan ja tapaturma-
vakuutuslain mukaisen haittarahan korvaustasoa, erityisesti arvioitaessa 
pysyvää haittaa. Erilaiset suositukset on nimensä mukaisesti tarkoitettu 
korvausharkinnan apuvälineeksi, eikä niillä tavoitella tuomioistuimen itse-
näisen harkintavallan korvaamista (ks. myös KKO 2009:82). 

 
Menettelystä. Vahingonkorvausvaatimus on luonteeltaan yksityisoikeudel-
linen, mikä tarkoittaa sitä, että osapuolet voivat sopia siitä keskenään par-
haaksi katsomallaan tavalla. Rikosprosessissa oikeusviranomaisten pitäisi 
kuitenkin osallistua vahinkojen selvittämiseen ja neuvoa uhria korvausten 
saamisessa.  

Esitutkinnassa poliisin tehtävänä on selvittää, minkälaista vahinkoa ri-
kos on aiheuttanut (ETL 1:2 §). Rikostutkinnan aikana selvitetäänkin, onko 
rikoksen uhrilla korvausvaatimuksia rikoksentekijältä. Jos rikoksen uhri on 
kärsinyt rikosvahinkolain mukaan korvattavaa vahinkoa, poliisin on ilmoi-
tettava hänelle oikeudesta korvaukseen ja opastettava häntä sen hakemises-
sa (ETL 11:9 §). Jos rikoksen osapuolet osallistuvat sovitteluun, sovitteli-

                                                 
39 Ks. VahL 5:2 §. Vahingonkorvauslain tulkinnasta ks. tarkemmin HE 167/2003, Hem-
mo 2005, 166 ss. 
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jan tehtävänä on auttaa osapuolia löytämään heitä tyydyttävä ratkaisu ri-
koksen uhrille aiheutuneiden henkisten ja aineellisten haittojen hyvittämi-
seksi40. Konkreettista opastusta vahingonkorvausasioissa voi saada myös 
ottamalla yhteyttä Rikosuhripäivystykseen, jossa näihin kysymyksiin eri-
koistuneet henkilöt antavat neuvontaa.  

Vahingonkorvausvaatimus voidaan käsitellä rikosasian yhteydessä 
tuomioistuimessa tai siitä erillisessä oikeudenkäynnissäkin. Ensiksi mainit-
tua mahdollisuutta pidetään erityisen kätevänä niin rikoksen uhrin kuin 
rikoksentekijän kannalta, koska se vähentää erillisestä oikeudenkäynnistä 
syntyviä kuluja ja vaivannäköä. Rikoksen uhrin aseman parantamiseksi on 
säädetty, että syyttäjä voi huolehtia vahingonkorvausvaatimuksen ajami-
sesta.41  

Syyttäjä voi syytettä ajaessaan vaatia samalla rikoksen uhrin puolesta 
rikoksentekijältä korvausta pahoinpitelyn aiheuttamista vahingoista.42 Jos 
syyttäjä ei aja rikoksen uhrin vahingonkorvausoikeudellisia vaatimuksia, 
rikoksen uhrille on varattava tilaisuus toimittaa vaatimuksensa käräjäoikeu-
teen kirjallisena (ROL 3:10). Jos rikoksen uhrin ei tarvitse muusta syystä 
osallistua henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin, hänen ei tarvitse itse tulla 
paikalle esittelemään vaatimuksiaan, vaan ne käsitellään hänen poissaolos-
taan huolimatta viran puolesta. Jos rikoksen uhrin vaatimuksia ei esitetä 
rikosasian yhteydessä, ne voidaan käsitellä myöhemmin käräjäoikeudessa 
pidettävässä erillisessä oikeudenkäynnissä.  
 

                                                 
40 Ks. laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 3:17. 
41 Ks. ROL 3:9. Käytännössä syyttäjä ei välttämättä ota vaatimuksia ajettavakseen, jos ne 
edellyttävät erillistä todistelua (ks. myös VKS 2006:3). Vuorenpää 1999, 145 ss., Niemi-
Kiesiläinen 2004, 294–296. 
42 Säännöksen tulkinnasta ks. Vuorenpää 1999, 145 ss., Niemi-Kiesiläinen 2004, 294–
296. Niemi-Kiesiläinen on ehdottanut, että rikoksen uhri voisi keskustella syyttäjän 
kanssa siitä, mikä on paras tapa käsitellä hänen vahingonkorvausvaatimuksiaan (mt., 
296). 



2  RIKOSTEN UHRIEN TYYTYVÄISYYS  
 RIKOSPROSESSIIN  

2.1 Kansainvälisiä kyselytutkimuksia  

Kansainvälinen tutkimustoiminta on ollut vilkasta ja rikosten uhrien tyyty-
väisyys rikosprosessiin on ollut tutkimuskohteena 1970-luvulta lähtien. 
Tutkimuksissa on pyritty selvittämään uhrien kokemuksia rikosprosessista 
ja arvioimaan, minkälaiset tekijät vaikuttavat rikosten uhrien tyytyväisyy-
teen. Vastausta on haettu tarkastelemalla rikoksen laatua tai piirteitä, oike-
usviranomaisten käyttäytymistä tai heidän tekemiään toimenpiteitä, rikos-
prosessin tuloksia tai rikoksen uhrin ominaisuuksia, kuten ikää, sukupuolta 
ja etnistä taustaa. Seuraavaksi kootaan yhteen tiettyjä keskeisiä tuloksia, 
mutta ennen sitä pohditaan, minkälaisia vaikeuksia liittyy kansainvälisten 
tutkimustulosten hyödyntämiseen.  
 
Kansainvälisten tutkimusten hyödyntämisestä. Rikosten uhrien tyytyväi-
syyttä rikosprosessiin on tutkittu paljon, mutta tulokset eivät ole helposti 
siirrettävissä maasta toiseen. Tätä tehtävää vaikeuttaa jo pelkästään eri 
maiden oikeudellisten järjestelmien erilaisuus. Rikoksen uhrin oikeudelli-
nen asema vaihtelee eri maissa, mutta eroa on myös poliisin, syyttäjän ja 
tuomarin välisessä työnjaossa. Eri maiden oikeudelliset säännökset poik-
keavat toisistaan niin ikään siinä, miten rikoksia tutkitaan tai minkälaisissa 
menettelyissä päätetään rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden rikosoikeu-
dellisesta vastuusta.  

Tutkimukset ovatkin aikaan ja paikkaan sidottuja. Rikoksen uhrin ase-
maa on saatettu pyrkiä parantamaan ottamalla käyttöön uudenlaisia käytän-
töjä, jolloin tutkijat ovat yksittäisellä kyselyllä arvioineet uudistuksen toi-
meenpanoa ja sen vaikutuksia. Toisinaan on tehty säännöllisesti samanlai-
sia mittauksia, jolloin pitkittäistutkimuksen ansiosta on mahdollista verrata 
toisiinsa uhrien tyytyväisyydessä eri vuosina tapahtuneita muutoksia.43 

Tutkimusten hyödyntämistä vaikeuttaa myös tutkimusasetelmien ja 
-menetelmien erilaisuus. Useissa tutkimuksissa on pitäydytty vain polii-
                                                 
43 Iso-Britanniassa on tehty useita eri kyselyitä, joissa on pyritty selvittämään rikosten 
uhrien tyytyväisyyttä rikosprosessiin. Todistajille ja uhreille on tehty useina vuosina 
mittava WAVES-kysely, jossa on paneuduttu etenkin tuomioistuinten toimintaan (ks. 
esim. Franklyn 2012). Tämän lisäksi tuomioistuinten asiakkaille on tehty erillinen käyt-
täjäkysely, johon on osallistunut oikeudellisia toimijoita, rikoksista epäiltyjä, rikosten 
uhreja ja heidän läheisiään (ks. esim. HM Courts Service 2010). Esimerkiksi vuosien 
2009–2010 WAVES-kyselyyn osallistui yhteensä lähes 38 000 henkilöä, joista noin 
19 000 oli rikosten uhreja. Franklyn 2012, 3. 
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sissa, jolloin ei saada tietoa syyttäjän ja tuomioistuinten toiminnasta. 
Myös esitetyissä kysymyksissä on suurta vaihtelua. Kyselylomakkeet ha-
lutaan usein pitää lyhyinä, minkä takia esimerkiksi poliisin toiminnasta 
on saatettu esittää vain muutama kysymys. Tällöin tutkimuksen ulkopuo-
lelle voi jäädä olennaisia asioita, joista ei ole onnistuttu saamaan tietoa.  

Tutkimustuloksia arvioitaessa huomio kiinnittyy siihenkin, miten kyse-
ly on tehty. Poliisin toimintaa arvioiva tutkimus on saatettu toteuttaa siten, 
että poliisi on itse esittänyt kysymykset oman organisaationsa toiminnasta 
uhreille. Tällöin voi pohtia, korostuuko vastauksissa poliisia kohtaan annet-
tu positiivinen palaute.44  

Tutkimuksissa on vaihtelua myös rikosten piirteiden tai uhrien luku-
määrän suhteen. Rikosten uhreja on saatettu käsitellä yhtenäisenä ryhmänä 
ilman, että heidän välilleen olisi pyritty tekemään eroa. Toisinaan taas on 
pyritty vertailemaan eri rikosten uhrien kokemuksia toisiinsa. Tutkimus on 
voinut koskea vain tietynlaisten rikosten, kuten väkivalta- tai seksuaaliri-
kosten uhreja. Rajauksia on voitu tehdä myös väkivaltarikosten sisällä esi-
merkiksi tutkimalla erityisesti parisuhdeväkivallan käsittelyä tai jättämällä 
juuri se tutkimuksen ulkopuolelle. Lukumääriä tarkasteltaessa havaitaan, 
että kyselyyn on voinut osallistua useita kymmeniätuhansia vastaajia, mut-
ta yleensä vastaajamäärät ovat liikkuneet muutaman sadan tuntumassa. 
Vastausmäärä on voinut jäädä hyvin vaatimattomaksi myös vastausprosen-
tin suhteen.  

 
Tuloksista. Kansainvälisistä tutkimuksista on mahdollista koota yhteen tiet-
tyjä keskeisiä tuloksia. Toisaalta tuloksista löytyy vaihtelua esimerkiksi sen 
suhteen, mikä merkitys uhrin sukupuolella, iällä tai rikoksen laadulla on 
ollut. Toisinaan esimerkiksi iällä ei ole ollut vaikutusta uhrien tyytyväisyy-
dessä, kun taas toisinaan juuri nuoret tai päinvastoin varttuneemmat ovat 
erottuneet joukosta.45 

Tutkimuksissa on pohdittu, että rikoksen uhrin tyytyväisyyteen voi rat-
kaisevalla tavalla vaikuttaa se, minkälaisia odotuksia hänellä on ollut ri-
kosprosessista. Rikokset uhrit eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan eri ihmisil-
lä voi olla keskenään erilaisia odotuksia siitä, mitä rikosprosessin aikana 
oletetaan tapahtuvan tai mihin rikosprosessin toivotaan päättyvän. Jos ri-
koksen uhri pettyy odotuksissaan, hän voi olla kriittinen prosessia kohtaan, 

                                                 
44 Ks. esim. Apsler et al. 2003, 1322, 1333. 
45 Ks. esim. Brandl & Horvath 1991, 298, 302, Chandek & Porter 1998, 23, 31 ss., 
Tewksbury & West 2001, 276, Lindgren 2004, 263–264, BRÅ 2010:1, 25–27. 
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kun taas jos hänen odotuksensa ylittyvät, palaute voi olla hyvin positiivis-
ta.46 Rikoksen uhrin mieli voi myös muuttua rikosprosessin aikana. 

Tutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että erityisesti prosessuaalisen oikeu-
denmukaisuuden teoriassa esiin nostetuilla seikoilla on ollut tärkeä merki-
tys rikosten uhreille. Heille on ollut hyvin tärkeää se, miten heitä on koh-
deltu rikosprosessin aikana. Rikoksen uhrit ovat arvostaneet, jos heihin 
kohdistunut rikos on otettu vakavasti ja sitä on pyritty tutkimaan.47 Rikos-
prosessi voidaan myös pilkkoa eri vaiheisiin ja tarkastella, minkälaisia 
muutoksia uhrien tyytyväisyydessä tapahtuu sen aikana.  

Suuri osa rikosten uhreista on ollut tyytyväisiä oikeudellisiin toimijoihin. 
Erityisesti poliisi on saanut hyvää palautetta, jos se on vastannut nopeasti 
hälytykseen, ollut avulias, osoittanut mielenkiintoa ja kohdellut uhria ystä-
vällisesti, kunnioittavasti ja empaattisesti. Uhrit ovat arvostaneet myös sitä, 
että poliisi on pyrkinyt selvittämään rikosta, vaikka se ei olisi lopulta onnis-
tunut siinä.48  

Rikosten uhrien tyytyväisyys vaikuttaa kuitenkin usein laskevan rikos-
prosessin edetessä. Laskua tapahtuu jo esitutkinnan aikana, jolloin keskei-
nen syy tyytymättömyyteen on puutteellinen tiedonsaanti. Rikosprosessin 
edetessä uhrit kritisoivat edelleen vähäistä tiedonsaantia, mutta myös pie-
niä vaikutusmahdollisuuksiaan. Syyttäjä ei ole neuvotellut heidän kanssaan 
syytteen nostamisesta, eivätkä he ole saaneet riittävästi tietoa siitä, mitä 
tuleva oikeudenkäynti edellyttää heiltä. Rikoksen uhrit ovat moittineet 
tuomioistuimia niin kelvottomista odotustiloista kuin vaikeaselkoisesta 
prosessistakin. Oikeudenkäynti onkin saattanut muodostua uhrille hyvin 
raskaaksi kokemukseksi. Kritiikin lisääntymisessä saattaa kuitenkin ennen 
kaikkea olla kyse siitä, että uhrin oikeudellinen asema ei ole turvannut hä-
nelle mahdollisuuksia osallistua prosessiin haluamallaan tavalla. Rikoksen 
uhrilla ei ole esimerkiksi välttämättä ollut laisinkaan oikeutta käyttää avus-
tajaa tuomioistuimessa.49 

 
                                                 
46 Odotusten merkityksestä ks. esim. Shapland et al. 1985, 81 ss., Erez & Tontodonato 
1992, 402 ss., Chandek & Porter 1998, 29 ss., Fleury 2002, 200–201, Apsler et al. 2003, 
1324 ss., Hickman & Simpson 2003, 622 ss. 
47 Ks. esim. Shapland et al. 1985, Fleury 2002, 185 ss., Bradford 2011, 356 ss., Franklyn 
2012, 7 ss. 
48 Ks. esim. Shapland et al. 1985, 14 ss., Brandl & Horvath 1991, 302–303, Chandek & 
Porter 1998, 27 ss., Hirschel et al. 1998, 11 ss., Tewksbury & West 2001, 277 ss., Lind-
gren 2004, 245 ss. Hirschel et al. (1998, 16) tuovat ilmi, että poliisin tekemällä rikostek-
nisellä tutkinnalla ei välttämättä päästä rikoksentekijän jäljille, mutta esimerkiksi sor-
menjälkinäytteiden ottamisella on se hyvä puoli, että se lisäsi rikosten uhrien tyytyväi-
syyttä esitutkintaan. 
49 Ks. esim. Shapland et al. 1985, 51 ss., Fleury 2002, 197 ss., HM Courts Service 2010, 
20 ss., Franlyn 2012, 19 ss. 
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Ruotsissa vuosittain tehtävässä laajassa tutkimuksessa (NTU) selvi-
tetään ihmisten kokemaa turvallisuutta, heidän joutumistaan erilais-
ten rikosten kohteiksi, oikeusjärjestelmää kohtaan tunnettua luotta-
musta sekä vastaajien omia kokemuksia oikeudellisista toimijoista. 
Kyselyyn vastanneista on mahdollista erottaa ne rikosten uhrit, joilla 
on omakohtaista kokemusta rikoksensa käsittelystä rikosprosessissa. 
Heistä suurin osa on antanut positiivista palautetta. Poliisista annet-
tu myönteinen palaute kuitenkin laskee esitutkinnan edetessä. Kyse-
lyyn vastanneista 60 % oli tyytyväisiä poliisilta saamaansa kohte-
luun, 45 % oli tyytyväisiä poliisin tapaan tutkia rikosta, mutta enää 
33 % oli tyytyväisiä esitutkinnan lopputulokseen.50  
 
Samassa tutkimuksessa uhreilta tiedusteltiin, olivatko he olleet te-
kemisissä syyttäjän kanssa. Tämän jälkeen heitä kysyttiin viisiastei-
sella asteikolla, miten positiivisesti tai negatiivisesti he luonnehtisi-
vat syyttäjän toimintaa. Suurin osa vastaajista (61 %) piti kokemus-
taan myönteisenä, kielteistä palautetta antoi 14 % ja joka neljäs ei 
pitänyt kokemustaan myönteisenä tai kielteisenä.51  
 
Kyselyssä haluttiin edelleen tietoa siitä, miten tyytyväisiä rikoksen 
uhrit olivat kohteluunsa tuomioistuimessa. Suurin osa oli jälleen tyy-
tyväisiä (76 %), sillä tyytymättömiä oli 14 % ja välimaastoon jäänei-
tä 10 %. Oikeudellisen avustajan käyttämisestä 78 % antoi positii-
vista palautetta, 12 % negatiivista ja 11 % jäi välimaastoon. Rikos-
ten uhreilta tiedusteltiin myös, miten helppoa tai vaikeaa oli ymmär-
tää, mitä oikeudenkäynnissä tapahtui. 78 % mielestä prosessia oli 
helppo seurata, 11 % piti sitä vaikeana ja 10 % ei pitänyt sitä help-
pona tai vaikeana. Mutta kun rikoksen uhreilta kysyttiin mielipidettä 
heidän saamasta tiedon määrästä tyytymättömien määrä nousi. Reilu 
viidesosa (27 %) piti sitä riittämättömänä. Toisaalta kuitenkin suurin 
osa vastanneista (73 %) piti oikeudenkäynnin aikana saamaansa tie-
toa riittävänä.52 

 

2.2 Kansallisia uhrikyselyitä  

Vain pieni osa rikoksista tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. 
Rikoksen ilmituloon vaikuttaa moni seikka, kuten esimerkiksi tapahtuma-
paikka, siihen kohdistuva valvonta, ulkopuolisten henkilöiden toiminta ja 
rikoksen uhrin halu kääntyä poliisin puoleen. Erityistä merkitystä on rikok-
sentekijän ja uhrin välisellä suhteella sekä väkivallan aiheuttamilla seura-
uksilla. Suomessa on useina vuosina tehty yleisiä uhritutkimuksia, joissa 

                                                 
50 BRÅ 2009:16, 15. Ks. myös Lindgren 2002, 29–31, Lindgren 2004, 255–257. 
51 NTU 2009, 84–85. 
52 NTU 2009, 84–85. 
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on selvitetty väestön kokemuksia väkivallasta ja rikosten pelosta. Vaikka 
rikosten ilmoittaminen poliisille on vuosikymmenten saatossa lisääntynyt, 
valtaosa väkivallasta jää edelleen piiloon. Kyselyiden mukaan viimeisen 
kymmenen vuoden aikana poliisille on ilmoitettu noin 15–20 prosenttia 
uhrikyselyissä ilmoitetuista väkivallanteoista.53  

Uhrikyselyissä on pyritty selvittämään piiloon jäämisen syitä. Ihmiset ei-
vät ole ilmoittaneet kokemastaan väkivallasta poliisille, koska tapausta pi-
dettiin vähäpätöisenä, siitä ei ollut aiheutunut vammoja tai muita taloudelli-
sia menetyksiä. Perusteluja oli muitakin. Asiasta sovittiin pahoinpitelijän 
kanssa tai häntä pyrittiin suojelemaan, mutta rikoksen uhrit kertoivat pelän-
neensä kostoa tai he epäilivät poliisin kykyä selvittää asiaa. Jotkut kyselyihin 
vastanneista katsoivat väkivallan kohteeksi joutumisen jopa kuuluvan omaan 
työhönsä.54 Myös rikosten ilmoittamista poliisille selitettiin useilla tekijöillä. 
Ilmoittamista pidettiin velvollisuutena, sen avulla pyrittiin saamaan apua 
itselle tai auttamaan muita. Jotkut pitivät rikoksentekijän rankaisemista tär-
keänä. Myös korvauksen saaminen vakuutusyhtiöltä nousi esille.55 

Rikosten ilmoittamiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin ihmiset luottavat 
oikeusjärjestelmään. Monissa maissa tehdään säännöllisesti tutkimuksia, 
joissa mitataan oikeudellisia toimijoita kohtaan tunnettua luottamusta. 
Kiinnostuksen kohteena on ollut esimerkiksi selvittää, miten luotettavana 
ihmiset pitävät poliisia. Kyselyissä saatetaan esittää hyvinkin monia erilai-
sia kysymyksiä poliisin toiminnasta, mutta vastaajalla ei tarvitse olla oma-
kohtaista kokemusta asiasta. Heiltä vain pyydetään arviota siitä, uskovatko 
he poliisin olevan tavoitettavissa, kohtelevan heitä kunnioittavasti jne.56 
Prosessin reiluuden on havaittu olevan yhteydessä siihen, miten luotettava-
na oikeudellista järjestelmää pidetään.57 Yleisissä luottamusta mittaavissa 
kyselyissä vastaajien joukosta löytyy pieni määrä henkilöitä, jotka ovat itse 
asioineet oikeusviranomaisten kanssa. Varsin yleinen tutkimustulos on se, 
että heidän antamansa palaute on kriittisempää kuin muilla vastaajilla. 
Omakohtainen kokemus viranomaisten toiminnasta vähentää siten eri insti-

                                                 
53 Sirén et al. 2011, 23–24, Sirén & Honkatukia 2005, 23–24. Ks. myös Piispa et al. 
2006, 106, 108, 112, Heiskanen & Ruuskanen 2011, 35–37. 
54 Sirén & Honkatukia 2005, 24. Ks. myös BRÅ 2008:12, 33 ss. 
55 Sirén & Honkatukia 2005, 25. Ks. myös Aromaa & Heiskanen 1992, 84–89. 
56 Ks. esim. Lappi-Seppälä et al. 1999, 17 ss., Niskanen et al. 1999, 25 ss., NTU 2009, 71 
ss., Home Office 2010, 9 ss. 
57 Ks. esim. Hough et al. 2010, 206 ss. 
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tuutioita kohtaan tunnettua luottamusta.58 Vastaava tulos on saatu rikosten 
uhrien antaessa palautetta oikeudellisista toimijoista59.  

 
Yleisissä kyselyissä rikosten uhreilta kysyttyä tietoa rikosprosessista. Suo-
messa rikosten uhrien kokemuksia rikosprosessista on tutkittu varsin vähän. 
Yleisissä uhrikyselyissä ihmisiltä on tiedusteltu väkivaltakokemusten ilmoit-
tamisesta poliisille, mutta myös sitä, olivatko he tyytyväisiä poliisin toimin-
taan. Tutkimusraporteissa on varsin niukasti selostettu saatuja vastauksia. 
Tätä tutkimusta varten selvitettiin OPTL:ssa kansallisen uhrikyselyn tieto-
kannasta, että esimerkiksi vuoden 2009 kyselyssä yli 70 prosenttia vastan-
neista ilmoitti olevansa tyytyväisiä poliisiin. Tyytymättömistä enin osa oli 
sitä mieltä, että poliisi vähätteli tai ei ollut kiinnostunut tapauksesta. Toiseksi 
yleisin tyytymättömyyden syy oli se, että poliisi ei uhrin mielestä tehnyt tar-
peeksi rikoksen selvittämiseksi. Kolmantena moitittiin partion liian hidasta 
saapumista paikalle.60  

Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu tutkittaessa naisiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa. Tarkasteltaessa parisuhteen ulkopuolista väkivaltaa vuo-
den 2006 kyselyssä joka viides vastaaja ilmoitti, että poliisi vähätteli tai ei 
ollut kiinnostunut tapauksen tutkimisesta. Sama määrä naisista kritisoi tie-
don puutetta tuki- ja apumahdollisuuksista. Edelleen lähes sama määrä piti 
poliisin toimia rikoksen selvittämisessä riittämättöminä. Kymmenisen pro-
senttia naisista koki tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti ja vastaava määrä 
moitti poliisin käytöstä syyllistäväksi. Muista ongelmista raportoi seitse-
män prosenttia vastaajista.61 Näiden kyselyiden perusteella saatava tieto 
poliisin toiminnasta jää kuitenkin hyvin yleiselle tasolle. Kyselyissä ei ole 
myöskään esitetty mitään kysymyksiä rikosprosessin etenemisestä, eli syyt-
täjien tai tuomioistuinten toiminnasta.62  

                                                 
58 Ks. esim. Lappi-Seppälä et al. 1999, 44 ss., Niskanen et al. 1999, 29 ss., BRÅ 2010:1, 
34–35. Keskustelusta yleisesti ks. esim. Van de Walle 2009, 384 ss., Ervasti & Aaltonen 
2013, 8 ss. 
59 Ks. esim. Maxfield 1988, 192 ss., Home Office 2006, 8–11, NTU 2009, 13, 76–79, 
Smith 2010, 10. 
60 Sirén 2012. Uhrikyselyssä käytetyistä poliisikysymyksistä ks. esim. Heiskanen et al. 
2000 liitteenä oleva Haastattelulomake kysymys 123. 
61 Piispa et al. 2006, 108–109. Poliisikysymyksistä ks. liitteenä oleva kyselylomake ky-
symykset 49 & 96. 
62 Niskanen et al. (1999) tekivät vuonna 1999 asiakaskyselyn Turun käräjäoikeudessa 
asioinneille henkilöille. Sen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin ovensuukysely heti oikeu-
denkäynnin jälkeen. Toisessa vaiheessa suostumuksensa antaneille tehtiin muutaman 
viikon kuluttua puhelinhaastattelu. Asiakaskyselyyn osallistui 129 henkilöä, joista vain 
yhdeksän oli asioinut käräjäoikeudessa rikoksen uhrin ominaisuudessa. Mt., 135–137, 
155–157.  
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Oikeusturvakyselyn kannalta hyvin tärkeä on Markku Heiskasen ja Outi 
Roivaisen vuonna 2005 julkaisema tutkimus, jossa on kaksi erillistä kyse-
lyä. Ensimmäisessä selvitettiin kaupunkilaisten kokemaa turvallisuutta ja 
pohdittiin, minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen. Toisessa selvitettiin polii-
sin kanssa rikoksen uhrin ominaisuudessa asioineilta henkilöiltä palautetta 
poliisin palvelukyvystä.  
 
Turvallisuuskysely. Heiskasen ja Roivaisen (2005) tutkiessa helsinkiläis-
ten kokemaa turvallisuutta pyydettiin samalla arvioita poliisin toiminnas-
ta.63 Suurin osa vastanneista luotti poliisiin (88 %). Heitä pyydettiin myös 
arvioimaan poliisin suoriutumista erilaisista tehtävistä. Vastauksissa 
esiintyi jonkin verran vaihtelua, sillä kiitettävä arvosana annettiin lupa-
palveluiden hoitamisesta, kun taas kaikkein tyytymättömimpiä oltiin po-
liisin suorittaman näkyvään partiointiin. (Mt., 73.) Erityisen kiinnostavak-
si kyselyn tekee se, että vastaajilta selvitettiin, olivatko he itse asioineet 
poliisin kanssa.  

Ihmiset voivat asioida virkavallan kanssa useita eri syistä. Kyselyssä sel-
vitettiin, oliko kysymys rikostutkinnasta, jolloin henkilö oli ollut rikoksen 
uhrina, rikoksesta epäiltynä tai todistajana. Kyse saattoi olla niin ikään lupa-
asioiden hoitamisesta tai jostain muusta syystä. Verrattaessa näitä eri ryhmiä 
toisiinsa havaittiin, että suurin osa oli tyytyväisiä poliisilta saamaansa palve-
luun, mutta kaikkein tyytymättömimpiä olivat rikosten uhrit. Rikoksen uh-
riksi joutuneista miehistä noin joka viides ja naisista reilu kymmenesosa esit-
ti kriittistä palautetta. Nämä luvut olivat suurempia kuin mitä ne olivat esi-
merkiksi rikoksesta epäillyn asemassa poliisin kanssa asioineilla henkilöillä. 
Miehistä eniten tyytymättömyyttä ilmeni nuorten miesten keskuudessa, kun 
taas naisista tyytymättömämpiä olivat keski-ikäiset. (Mt., 80–81, 118.)  

Turvallisuuskyselyn perusteella ei kuitenkaan ollut mahdollista selvit-
tää, vaikuttiko uhrien tyytyväisyyteen se, mikä rikos oli kysymyksessä. 
Lomakkeessa ei myöskään pyritty tarkemmin erittelemään, mikä poliisin 
toiminnassa oli hyvää tai huonoa.64  
 
 

                                                 
63 Tutkimuksen kohteena olivat 15–74-vuotiaat helsinkiläiset. Kysely lähetettiin vuonna 
2003 satunnaisotannan perusteella 5 016 henkilölle, joista 72 prosenttia vastasi. Mt., 30–
34. 
64 Puolistrukturoidussa lomakkeessa esitettiin tällainen avokysymys, mutta tutkijat rapor-
toivat vain hyvin lyhyesti tuloksista. Palvelua oli pidetty huonona, jos jonotusaika oli 
muodostunut pitkäksi. Omaisuusrikoksissa rikosten uhrien tyytymättömyyden syy oli se, 
että rikosta ei tutkittu. Positiivisena seikkana mainittiin poliisin asiallisuus. Mt., 82. Hel-
sinkiläisen tyytyväisyydestä poliisiin ks. myös Tuominen 2007, 20, Tuominen 2010, 56–
57. 
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2.3 Kysely rikosprosessissa asioineille  

Heiskanen ja Roivainen (2005) tekivät poliisin palvelukykyä mittaavan ky-
selyn, jossa lähtökohtana oli asiakasnäkökulma tutkijoiden halutessa  tavoit-
taa rikoksen uhrin ominaisuudessa poliisin kanssa asioineita henkilöitä. Hei-
dän tietonsa saatiin poliisin tietojärjestelmästä, eli kysymys oli henkilöistä, 
joihin kohdistuneesta rikoksesta oli kirjattu Helsingissä rikosilmoitus vuonna 
2002. Tutkimukseen valittiin neljä eri rikostyyppiä: 1) autovarkaudet, 2) pa-
hoinpitelyt, 3) asuntomurrot ja 4) ryöstöt. Tutkimus toteutettiin syksyllä 
2003 postikyselynä, jossa otoskoko oli 1 032 henkilöä. Vastausprosentti oli 
53, mikä tarkoittaa sitä, että tutkijoille palautettiin 550 lomaketta. Heistä 
pahoinpitelyn uhreja oli 113.65  

Rikoksen uhreille esitettiin monenlaisia kysymyksiä poliisin toiminnasta, 
kuten rikosilmoituksen tekemisestä, henkilön saamasta kohtelusta esitutkin-
nassa, poliisin antamasta tiedon määrästä ja laadusta, esitutkinnan tuloksista 
jne.66 Suuri osa vastanneista oli tyytyväisiä moniin asioihin poliisin toimin-
nassa. Poliisia pidettiin luotettavana, ammattitaitoisena ja avuliaana. Esimer-
kiksi 47 prosenttia vastanneista oli erittäin tyytyväisiä siihen, miten heitä oli 
kohdeltu esitutkinnassa. Yli puolet oli puolestaan sitä mieltä, että poliisi oli 
tutkinut rikosta riittävästi.67  

Rikosten uhreissa ilmeni eroa siinä, miten tyytyväisiä he olivat polii-
siin. Pahoinpitelyrikosten uhrien havaittiin suhtautuvan kaikkein kriitti-
simmin poliisiin68, jolloin negatiivista palautetta kuultiin etenkin nuorten 
miesten suusta69. Pahoinpitelyrikosten uhrit erottuivat muista uhreista siinä, 
että he olisivat tarvinneet muita enemmän apua ja tukea. Myös empatian 
tarve nousi esille.70 Kyselyn perusteella poliisin toiminnasta löytyi muuta-
kin kehitettävää. Esitutkinnan aikana olisi haluttu saada enemmän tietoa. 
Uhrit olisivat kaivanneet tietoa rikostutkinnan etenemisestä, kuten saatiin-
ko pahoinpitelijä kiinni, tunnustiko hän ja mikä oli esitutkinnan lopputulos. 
Poliisin olisi toivottu kertovan rikosprosessin seuraavista vaiheista ja nii-

                                                 
65 Heiskanen & Roivainen 2005, 123–124, 131. Ennen tätä tutkimusta Suomessa oli tehty 
vain suppeita paikallisia asiakaskyselyjä poliisista (mt., 24–25). 
66 Ks. kyselylomake kokonaisuudessaan Heiskanen & Roivainen 2005, 242–247. 
67 Mt., 152, 158, 165. Vastaavista tutkimustuloksista Ruotsissa ks. Lindgren 2002, 18 ss., 
Lindgren 2004, 245 ss., BRÅ 2009:16, 14 ss. 
68 Ks. myös Lindgren 2002, 38, Lindgren 2004, 252 ss., Home Office 2006, 19, BRÅ 
2010:1, 30. 
69 Heiskanen & Roivainen 2005, 153, 156, 159, 174. 
70 Mt., 137–138, 149–150, 160–161, 165. Ks. myös Lindgren 2002, 30, Lindgren 2004, 
248–249, BRÅ 2010:1, 41. 
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den kestosta. Neuvontaa olisi tarvittu myös oikeudellisen avun saamisesta, 
vahingonkorvausten hakemisesta ja lähestymiskiellosta.71  
 
Kysely tukipalvelujen asiakkaille. Honkatukia (2011) tutki rikosten uhrien 
asemaa rikosprosessissa käyttämällä useita erilaisia aineistoja. Yksi osa 
tutkimuksesta muodostui vuonna 2009 rikosten uhrien tukipalvelujen käyt-
täjille tehdystä kyselystä, johon vastasi 202 henkilöä.72 Heistä suurin osa 
oli ollut parisuhdeväkivallan tai seksuaalisen väkivallan kohteena. Vastan-
neista 86 prosenttia oli naisia. (Mt., 120, 126.)  

Honkatukian tutkimuksesta kävi ilmi, että rikoksen uhri saattaa miettiä 
rikosilmoituksen tekemistä pitkään ja hakea siihen tukea ulkopuolisilta 
henkilöiltä. Kaikista kyselyyn osallistuneista 63 prosenttia kertoi tapahtu-
man tulleen poliisin tietoon, ja rikosilmoitus oli kirjoitettu puolelle vastan-
neista (51 %). Tämä tarkoittaa sitä, että kyselyyn vastanneista hieman yli 
sadalla henkilöllä oli omakohtaista kokemusta esitutkinnasta ja alle puolel-
la tapaus oli edennyt syyttäjälle (N=42). Vastanneiden määrät menivät ri-
kosprosessin edetessä niin pieniksi, ettei ollut tarkoituksenmukaista erotella 
pahoinpitelyrikosten uhreja. (Mt., 35–36, 75–76, 134, 136.) 

Honkatukian kyselyssä reilusti yli puolet (59 %) oli tyytyväisiä polii-
siin, mutta tyytymättömiäkin löytyi (41 %). Poliisia arvosteltiin huonosta 
kohtelusta, henkisen tuen puutteesta, puutteellisesta rikostutkinnasta, hi-
taasta toiminnasta ja huonosta tiedonkulusta. (Mt., 136–138.) Lukumääräi-
sesti harvalla oli kokemusta oikeudenkäynnistä (N=18), mutta heistä 61 
prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväisiä siihen. (Mt., 140.)  

Honkatukia teki toisen kyselyn sellaisille rikosten uhreille, jotka käytti-
vät tukihenkilöiden palveluita. Tähän vastasi 55 tukisuhteessa olevaa hen-
kilöä. Heistä valtaosa oli ollut tekemisissä poliisin kanssa. Kyselyn perus-
teella vaikutti siltä, että tukihenkilön mukana oleminen rikosprosessissa 
lisäsi uhrien tyytyväisyyttä. Heidän esittämänsä kritiikin kohteet olivat sa-
manlaisia kuin muilla tukipalvelujen asiakkailla. (Mt., 144, 149, 151.) 

Rikosprosessia on tärkeä arvioida rikosten uhrien näkökulmasta. Rikos-
ten uhrin kokemuksia rikosprosessista on tutkittu meillä varsin vähän. 
Heiskasen ja Roivaisen (2005) tutkimus keskittyi poliisin toimintaan Hel-
singissä, koska heidän tavoitteenaan oli kehittää pääkaupungissa annettavia 
poliisipalveluja. Honkatukian (2011) tutkimuksessa oli puolestaan kyse 

                                                 
71 Mt., 147–148. Ks. myös Lindgren 2002, 39, Lindgren 2004, 257–261, BRÅ 2010:1, 
74. 
72 Kysely tehtiin kahden kuukauden aikana Rikosuhripäivystykseen, Raiskauskriisikes-
kus Tukinaiseen, turvakoteihin, Monika-Naisiin, Oikeusapuohjaukseen ja Miestyöhön 
yhteyttä ottaneille. Vastausprosentti oli 49. Ks. tarkemmin Honkatukia 2011, 117–119.  
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sillä tavalla valikoituneista ryhmästä, että he olivat ottaneet yhteyttä tuki-
palveluihin. Seuraavaksi kehitetäänkin tarkemmin tutkimustehtävää. 



3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -AINEISTO 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksessa selvitetään, miten oikeudenmukaiseksi väkivaltarikosten 
uhrit kokivat rikosprosessin. Prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden tutki-
musperinteestä nostetaan esille kysymys siitä, pääsikö rikoksen uhri osal-
listumaan prosessiin haluamallaan tavalla ja kokiko hän tulleensa sen aika-
na kuulluksi ja kohdelluksi reilusti. Terapeuttisen juridiikan tutkimusperin-
teestä käsin kysytään, onko rikoksen uhreja kohdeltu sensitiivisesti.  

Tässä tutkimuksessa rikoksen uhrit arvioivat omakohtaisen kokemuk-
sensa perusteella poliisin, syyttäjien ja tuomareiden toimintaa. Oikeustur-
vakyselyssä selvitettiin, saivatko uhrit riittävästi tietoa oikeuksistaan ja 
siitä, mitä rikosprosessin aikana tapahtui. Kyselyssä käsiteltiin esitutkintaa, 
sovittelua, syyttäjän tekemiä päätöksiä, oikeudellisen avustajan käyttämistä 
ja oikeudenkäyntiä. Tämän lisäksi kysyttiin rikoksen aiheuttamista rahalli-
sista menetyksistä ja niiden korvaamisesta.  

Tutkimuksessa etsitään vastauksia myös siihen, minkälaiset tekijät vai-
kuttivat väkivaltarikosten uhrien tyytyväisyyteen rikosprosessin eri vai-
heissa sekä onko eri uhriryhmien välillä eroa. Mielenkiintoista on saada 
tietoa siitä, esiintyykö uhrien tyytyväisyydessä eroa sosiodemografisten 
piirteiden, kuten iän, sukupuolen tai ansiotason, mukaan. Kyselylomake on 
kokonaisuudessaan raportin liitteenä (ks. liite).  
 
 
3.2 Tutkimuksen suunnitteleminen 

Oikeusturvakyselyä suunniteltaessa lähdettiin liikkeelle Heiskasen ja Roi-
vaisen (2005) poliisin palvelukykyä mitanneesta tutkimuksesta. Nyt tarkoi-
tuksena oli käsitellä rikosprosessia kokonaisuudessaan, eikä keskittyä vain 
esitutkintaan. Mallia haettiin kansainvälisistä tutkimuksista, mutta muun 
muassa oikeudellisten järjestelmien eroavaisuuksien takia konkreettiset 
kysymykset piti kehittää itsenäisesti.  

Kyselylomaketta testattiin kahdella tavalla. Ensin lomaketta testattiin 
viidellä henkilöllä, jotka olivat hiljattain osallistuneet oikeudenkäyntiin 
heihin kohdistuneen pahoinpitelyn takia. He täyttivät kyselylomakkeen ja 
saivat sen jälkeen kommentoida sitä. Lomaketta testattiin tekemällä kevääl-
lä 2010 pilottitutkimus, johon valittiin rikosilmoitusjärjestelmästä sa-
tunaisotannalla 150 pahoinpitelyrikosten uhria. Pilotissa saatujen kokemus-
ten perusteella kyselylomake muokattiin lopulliseen muotoonsa.  
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3.3 Eettisistä kysymyksistä 

Eettiset kysymykset olivat läsnä koko tutkimusprosessin ajan. Ihmisten 
yksityisyyden kunnioittaminen on yksi tärkeimmistä tutkimuseettisistä läh-
tökohdista73. Tutkimusta suunniteltaessa tehdään monenlaisia valintoja, 
kuten mitä kysytään, miten kysely toteutetaan tai kenelle se kohdistetaan. 
Kvantitatiivisissa tutkimuksissa kiinnitetään yleensä huomiota aineiston 
keräämisen, käsittelemisen ja säilyttämisen luottamuksellisuuteen liittyviin 
kysymyksiin.74 Nyt tarkoituksena oli kerätä tietoa väkivaltarikosten uhreil-
ta selvittämällä heidän kokemuksiaan rikosprosessista. Tällöin ollaan te-
kemisissä arkaluonteisen aiheen kanssa, mikä asetti tutkimuksenteolle usei-
ta haasteita. Vastaajien turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymyk-
set olivat hyvin tärkeitä. Tutkimusprosessin aikana pohdittiin useaan ottee-
seen, minkälaisia tuntemuksia tai jopa mahdollisia vaaratilanteita kysely 
voi aiheuttaa siihen vastaaville henkilöille.75 

Kyselytutkimuksia tehtäessä on käynyt ilmi, että ihmiset ovat olleet ha-
lukkaita osallistumaan arkaluonteisia aiheita käsitteleviin tutkimuksiin76. 
Yksilötasolla väkivaltatutkimukseen osallistuminen voi herättää ahdistusta, 
mutta sillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia yksilölle77. Henkilö voi 
haluta kertoa kokemuksestaan senkin takia, että aiheesta syntyisi yleisem-
pää julkista keskustelua78. Honkatukia (2011, 20) arveli, että osa häneen 
tutkimukseensa osallistuneista rikoksen uhreista halusi olla mukana kehit-
tämässä rikoksen uhrin asemaa. Oikeusturvakysely päätettiin kohdistaa 
kaikille täysi-ikäisille väkivaltarikosten uhreille, eikä mitään erityistä uhri-
ryhmää suljettu ulkopuolelle.79  

Kyselyn muotoa valittaessa on käytettävissä useita eri mahdollisuuksia. 
Oikeusturvakysely toteutettiin postikyselynä. Sillä on useita etuja verrattu-
na puhelin- tai käyntihaastatteluun, koska postikyselyn katsotaan suojaavan 
paremmin vastaajaan yksityisyyttä. Vaikeista asioista voi olla helpompi 
kertoa anonyymisti lomakkeen muodossa. Henkilö voi rauhassa harkita, 
haluaako hän osallistua tutkimukseen. Samalla hän pystyy itse päättämään 

                                                 
73 Kuula 2006, 124. 
74 Ks. esim. Ks. esim. Heiskanen 2002, 60 ss., Piispa 2006, 156. 
75 Piispa 2004, 50, Piispa 2006, 148–149. Ks. myös Lee 1999, 1–16. Kansainväliset jär-
jestöt ovat laatineet suosituksia uhrikyselyiden tekemisestä ks. WHO 2001, YK 2010. 
76 Suomalaisista väkivaltakyselyistä ks. esim. Heiskanen & Piispa 1998, Piispa 2004, 
Piispa et al. 2006, Heiskanen & Ruuskanen 2011. 
77 WHO 2001, 9, Lindgren 2004, 208–209. 
78 Ks. esim. Piispa 2004, 72, 79–80, Piispa 2006, 148–151, 154–155, Honkatukia 2011, 
126, 146. 
79 Näin toimivat myös Heiskanen & Roivainen 2005, 123. Ks. myös Honkatukia 2011, 
20–21. 
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mikä on hänelle sopiva ajankohta tai paikka vastata kyselyyn.80 Hän pystyy 
myös määrittelemään sopivan tahdin edetä lomakkeen täyttämisessä.81  

Tutkimusta suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, min-
kälaisia tunteita se voi herättää vastaajissa, voiko tutkimukseen osallistu-
minen olla traumaattinen kokemus, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla 
vastaajien turvallisuuteen ja mistä he voivat saada apua82. Oikeusturva-
kyselyssä vastaajia informoitiin saatekirjeessä tekeillä olevasta tutkimuk-
sesta, sen tavoitteista, tutkimuksen tekijästä ja osallistumisen vapaaehtoi-
suudesta. Tietoa annettiin myös siitä, mistä vastaajien henkilö- ja osoitetie-
dot oli saatu.83 Kyselytutkimus nimettiin oikeusturvakyselyksi, sillä väki-
valta-sanan käyttämistä haluttiin välttää. Saatekirjeessä kuitenkin todettiin, 
että poliisin rikosilmoitustietojärjestelmän mukaan henkilö oli joutunut 
pahoinpitelyn kohteeksi vuonna 2007.  

Oikeusturvakyselyyn osallistuminen voi herättää monenlaisia tunteita. 
Henkilöt olivat asioineet poliisin kanssa, jolloin he olivat jo käsitelleet ta-
pahtunutta pahoinpitelyä. Kyselyyn vastaava henkilö voi kuitenkin kokea 
ahdistusta joutuessaan palaamaan väkivaltaiseen tapahtumaan. Henkilö voi 
myös kokea, ettei häntä kohdeltu hyvin rikosprosessissa. Kysymyksiin vas-
tatessaan hän voi jopa havaita, ettei hän päässyt rikosprosessin aikana to-
teuttamaan kaikkia hänelle kuuluneita oikeuksia. Myös kyselylomakkeen 
täyttäminen voi aiheuttaa turhautumisen tunteita, jos kysymykset tuntuvat 
vaikeilta tai epäoleellisilta. 

Oikeusturvakyselyssä mainittiin lomakkeen lopussa kaksi eri tahoa, 
joista on mahdollista hakea apua. Tämän lisäksi kyselylomakkeen vastaan-
ottaneita henkilöitä soitti saatekirjeessä mainitulle päätutkijalle kertoakseen 
tarkemmin tapauksestaan taikka kysyäkseen neuvoja lomakkeen täyttämi-
sessä tai rikosprosessiin liittyvistä epäselvyyksistä.  
 
 
3.4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin (OPTL) kuuluu 
seurata rikollisuustilannetta. Rikollisuuden piirteissä tapahtuvien muutos-

                                                 
80 Ks. Piispa 2004, 71–72, Piispa 2006, 149–151. 
81 Toisaalta postikyselyn huonona puolena verrattuna puhelin- tai käyntihaastatteluun on 
se, että tutkimuksentekijä ei saa tietoa siitä, miten vastaaja on kokenut arkaluonteiset 
kysymykset tai onko vastaaminen aiheuttanut hänelle ahdistavia tuntemuksia. Piispa et 
al. 2006, Liite 1. 
82 Piispa 2006, 156. Ks. myös WHO 2001, 6–7, 10 ss., Ollus & Nevala 2005, 28, 22–24, 
YK 2010, 171–174. 
83 Ks. myös Piispa 2006, 146, Kuula 2006, 130–131. 



 26

ten selvittämiseksi OPTL on useina vuosina hakenut sisäasiainministeriöstä 
luvan saada tietoa Poliisiasiain tietojärjestelmän sisältämästä tutkinta- ja 
virka-apujärjestelmästä, jonka keskeinen osa muodostuu niin sanotusta ri-
kosilmoitustietokannasta. Poliisihallituksen myöntämän tutkimusluvan 
mukaan OPTL:sta ei ole saanut ottaa yhteyttä rekisterissä oleviin henkilöi-
hin. Tästä syystä tätä tutkimusta varten haettiin vuosina 2009–2010 uusi 
lupa, jotta rekisteritietoa saataisiin käyttää väkivaltarikosten uhrien tavoit-
tamiseksi. Poliisihallitus edellytti myöntämässään uudessa tutkimusluvas-
sa, että tutkimukseen osallistujia informoidaan osallistumisen vapaaehtoi-
suudesta. 

Luvan saatuaan OPTL pyysi Väestörekisterikeskusta selvittämään tut-
kimusotokseen kuuluvien henkilöiden nimen ja osoitteen. Rekisteristä saa-
tiin tieto siitä, jos henkilö oli kuollut tai muuttanut ulkomaille. Rekisteristä 
ei kuitenkaan toimiteta tietoa laitoksissa pysyvästi asuvista henkilöistä, 
joten oikeusturvakysely ei välttämättä tavoittanut esimerkiksi vankeusvan-
keja. 
 
Perusjoukko. Tutkimuksen perusjoukko muodostuu väkivaltarikosten uh-
reista, jotka olivat vuonna 2007 kirjatuissa rikosilmoituksissa asianomista-
jan asemassa. Kysymys oli pahoinpitelyn, törkeän pahoinpitelyn tai lievän 
pahoinpitelyn sekä henkirikoksen yrityksen uhreista. Koko Suomea koske-
vassa rekisterissä oli 35 982 tapausta. Aineistosta poistettiin alaikäiset, il-
man henkilötunnusta olevat henkilöt84, ahvenanmaalaiset ja pilottitutki-
muksessa mukana olleet henkilöt. Tämän lisäksi otettiin huomioon ns. dup-
likaatit, eli tapaukset joissa sama henkilö esiintyi useammassa eri tapauk-
sessa uhrina. Kaiken tämän jälkeen jäi jäljelle 24 018 eri henkilöä, jotka 
muodostavat tutkimuksen perusjoukon.  
 
Otanta. Rikosprosessin aikana on tavallista, että rikosnimikkeissä tapahtuu 
vaihtelua siten, että poliisin törkeäksi kirjaama teko muuttuu syyttäjän tai 
tuomarin käsissä lievemmäksi. Oikeusturvakyselyssä haluttiin tavoittaa 
erilaisia väkivaltarikosten uhreja ja erityisesti sellaisia, jotka olisivat käy-
neet koko rikosprosessin läpi. Tästä syystä painotetussa otannassa korostet-
tiin törkeämpiä rikosnimikkeitä.  

Otos muodostettiin pitämällä silmällä neljää eri luokkaa: 1) henkirikok-
sen yritys, 2) törkeä pahoinpitely ja sen yritys, 3) perustunnusmerkistön 
mukainen pahoinpitely ja sen yritys sekä 4) lievä pahoinpitely. Otokseen 
valittiin kaikki rekisterissä olevat perusjoukkoon kuuluvat henkirikoksen 
                                                 
84 Kyse saattoi olla ulkomaalaisista henkilöistä, joita ei ehkä muutenkaan olisi enää ta-
voitettu tutkimusta varten. Joissakin harvinaisissa tilanteissa rikoksen uhri on voinut 
jäädä identifioimatta tai poliisi on epähuomiossa unohtanut tehdä hänestä kirjauksen. 
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yrityksen kohteeksi joutuneet henkilöt heidän pienen lukumääränsä takia 
(N=308). Tämän lisäksi oli oletettavaa, että erityisesti heidän keskuudes-
taan olisi vaikea saada vastauksia. Loput rikoksen uhreista poimittiin kol-
mesta jäljelle jääneestä luokasta satunnaisotannalla: törkeitä pahoinpitelyn 
uhreja otettiin 974, perustunnusmerkistön mukaisia pahoinpitelyn uhreja 
664 ja lievän pahoinpitelyn uhreja 974. Otoksessa oli kaikkiaan 2 920 hen-
kilöä. Väestörekisterikeskus pystyi toimittamaan osoitetiedot 2 551 henki-
löstä, joille lähetettiin kysely.85 Kirjekuori palautui 33 henkilöltä, koska 
Väestörekisteristä saatu osoitetieto ei ollut ajan tasalla. Oikeusturvakysely 
lähetettiin lopulta 2 518 henkilölle (ks. taulukko 1). 

Tutkimuksessa käytettiin painotettua otantaa korostamalla törkeitä ri-
kosnimikkeitä. Painotetulla otannalla ei näyttänyt olevan vaikutusta kyse-
lystä saataviin tuloksiin. Tutkimusprosessin aikana tehtiin kaikki kvantita-
tiiviset analyysit sekä painottamattomalla että painotetulla aineistolla. Pai-
notetussa analyysissä otanta korjattiin vastaamaan rikosnimikkeitä poliisin 
tietoon tulleissa rikoksissa. Analysoitaessa aineistoa sekä painotetuilla että 
painottamattomilla luvuilla kävi ilmi, että tulosten välillä ei ollut merkittä-
viä eroja. Raportissa päädyttiinkin esittämään vain painottamattomat lu-
vut.86 
 
Tiedonkeruu. Tutkimusaineisto kerättiin postikyselynä. Kenttävaihe toteu-
tettiin syksyllä 2010 asetelmalla, johon kuuluivat tarkasti ajoitetut postituk-
set. Ensimmäisenä lähetettiin kyselylomake ja valmiiksi maksettu palau-
tuskuori (viikolla 39). Kysely saapui vastaajille perille viikolla 40. Muistu-
tuskortti lähetettiin kaikille vielä vastaamatta oleville henkilöille seuraaval-
la viikolla. Toinen karhukierros tehtiin viikolla 44, jolloin henkilöt saivat 
toiseen kertaan kyselylomakkeen. Karhua ei lähetetty jo vastanneille henki-
löille, eikä niille, jotka ilmoittivat, etteivät he halua tai pysty osallistumaan 
tutkimukseen.  

                                                 
85 Osoitetieto jäi saamatta kuolleista, ulkomaille muuttaneista ja laitoksissa pysyvästi 
asuvista henkilöistä. 
86 Tätä ratkaisua perusteli myös toinen syy. Kyselyyn vastanneita ei pystynyt luotettavas-
ti yhdistämään alkuperäisiin rikosnimikkeisiin. Kysyttäessä tietoa rikosnimikkeestä reilu 
neljännes ei osannut sanoa tai jätti kokonaan vastaamatta (28,7 %, N=204). Raportissa 
haluttiin pitää kaikki vastanneet mukana analyysissä, mikä myös puolsi painottamatto-
man aineiston käyttämistä.  
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Kuvio 1 Oikeusturvakyselyyn vastaaminen  
 
Kuviossa 1 on kuvattu kyselyyn vastaamista viikoittain. Suurin osa vastauk-
sista saatiin viikkojen 41–42 aikana. Tiedonkeruun aikana sattui viikolla 43 
olemaan postilakko. Toinen karhukierros onnistui nostamaan jonkin verran 
vastanneiden määrää.  
 
Taulukko 1 Tutkimuksen otos ja vastanneet  
Lähtöotos 2 920  
Tietoon tullut ylipeitto 1 369  
Tietoon tullut ylipeitto 2 33  
  
Lopullinen otos 2 518  
Palautetut lomakkeet 743  
Hyväksytyt lomakkeet 711  
Kato 1 775  
Tietoon tullut ylipeitto 1 = Väestörekisterikeskus ei pystynyt toimittamaan osoitetietoa 
Tietoon tullut ylipeitto 2 = Väestörekisterikeskuksen toimittama osoite osoittautui vää-
räksi 
 
Tutkimusaineisto. Kyselylomake lähetettiin 2 518 henkilölle, joista 711 
vastasi. Vastausprosentti oli siten 28,2 %.87 Tässä tutkimuksessa käytetty 
tutkimusaineisto muodostuu ainoastaan kyselyssä saaduista vastauksista, 
eikä henkilöiden vastauksia ole yhdistetty poliisi- tai muihin rekistereistä 
saataviin tietoihin.88  

                                                 
87 Oikeusturvalomakkeita palautettiin täytettyinä kaikkiaan 743. Palautusprosentti on 
29,5 prosenttia. Aivan kaikkia vastaanotettuja lomakkeita ei kuitenkaan pystytty epäsel-
vän sisältönsä takia kelpuuttamaan mukaan tutkimukseen (N=32). 
88 Vrt. BRÅ 2009:16, 11. 
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Kyselyn otoksessa miehiä oli 69 prosenttia ja naisia 31 prosenttia. Nai-
set vastasivat miehiä ahkerammin, sillä kyselyyn vastanneissa miehiä oli 
59 ja naisia 41 prosenttia. Kyselyyn vastanneiden miesten ja naisten osuu-
det vastaavat kuitenkin suhteellisen hyvin otosta. Nuorten (18–29-vuotiaat) 
osuus otoksessa oli 38 prosenttia, kun taas vastanneista ikäryhmään kuului 
27 prosenttia. Näin ollen nuorten joukossa oli enemmän vastaamattomia ja 
yli 50-vuotiaat puolestaan vastasivat ahkerammin (yli 50-vuotiaat: otos 
18 %, vastaajat 28 %). Keskimmäisissä ikäryhmissä vastaajien osuus oli 
lähes samansuuruinen kuin otoksessa. Vaikka kyselyn vastausprosentti jäi 
suhteellisen matalaksi, otoksen osuus iän ja sukupuolen suhteen on rinnas-
tettavissa melko hyvin vastanneiden osuuksiin. 

 
 
3.5  Kyselyyn vastaamisesta ja vastaamatta  
 jättämisestä 

Oikeusturvakyselyssä vastausprosentti jäi hieman alle kolmenkymmenen 
prosentin tuntumaan (28,2 %). Vastausprosentti oli samoissa lukemissa 
kuin BRÅ:n vuonna 2008 tekemässä kyselyssä pahoinpitelyrikosten uhreil-
le (27 %, N=165).89 BRÅ:n lähettämä kyselylomake vaikutti kuitenkin ole-
van hyvin lyhyt. Tähän verrattuna oikeusturvakyselyn vastausprosenttia voi 
pitää varsin hyvänä, sillä kyselylomake oli pitkä.90  

Heiskasen ja Roivaisen (2005) tutkimuksessa vastausprosentti oli edellä 
mainittuja korkeampi (53 %). Kyselylomake lähetettiin autovarkauden, 
pahoinpitelyn, asuntomurron tai ryöstön kohteiksi joutuneille henkilöille. 
Pahoinpitelyrikosten uhreilla oli kuitenkin kaikkein matalin vastauspro-
sentti (44 %). Heiskasen ja Roivaisen tutkimus keskittyi vain esitutkintaan. 
Oikeusturvakysely oli pidempi, koska se kattoi rikosprosessin kokonaisuu-
dessaan. Kynnys ryhtyä vastaamaan onkin voinut nousta korkeammaksi. 
Heiskanen ja Roivainen lähettivät kyselylomakkeen Helsingin poliisin kir-
jekuoressa, minkä takia rikoksen uhri on voinut kokea velvollisuudekseen 
vastata kyselyyn. Vaikutuksensa voi olla silläkin, että tutkimus sijoittui 
ajallisesti lähemmäksi rikoksen tapahtumahetkeä kuin oikeusturvakysely.  

Ihmisten halu osallistua väestökyselyihin on laskenut. Kyselytutkimuk-
sissa vastausprosentissa on ollut jo pitkään havaittavissa laskeva trendi. 

                                                 
89 BRÅ 2009:16, 11. 
90 Lindgrenin (2002, 12–17) tutkimuksessa kyselylomake käsitti 31 kysymystä, kun taas 
Oikeusturvakyselyssä niitä oli yli 80. Kyselyn vastausprosentti oli 59 % ja vastauksia oli 
yhteensä 320. Pahoinpitelyrikosten uhreilta saatiin 103 vastausta, mikä tarkoittaa että 
heistä melkein puolet vastasi vastausprosentin ollessa 49. Mt., 27. 
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Matalan vastausprosentin takia onkin syytä seuraavaksi pohtia hieman ka-
toa ja sitä, kenestä tutkimus kertoo. 
 
Pohdiskelua kadosta. Oikeusturvakyselyssä ei tehty erillistä katoanalyysiä, 
jossa olisi satunnaisesti valituilta henkilöiltä tiedusteltu tarkemmin syytä 
vastaamatta jättämiselle. Heiskanen ja Roivainen (2005) tekivät kato-
analyysin ottamalla puhelimitse yhteyttä kymmeneen vastaamatta jättänee-
seen henkilöön. Tutkijoiden arvion mukaan kadon syyt vaikuttivat tavan-
omaisilta, eikä puheluissa saatu viitteitä siitä, että vastaamatta jättäneet 
olisivat esimerkiksi suhtautuneet poikkeuksellisen negatiivisesti poliisiin.91  

Tässä tutkimuksessa on mahdollista saada jonkinlaista kuvaa vastaa-
matta jättämisen syistä, koska noin 150 henkilöä otti yhteyttä puhelimitse 
OPTL:aan. Taulukosta 2 käy ilmi, että 93 tapauksessa soittaja halusi erik-
seen kertoa, miksi hän ei osallistunut tutkimukseen. Seuraavaksi käydään 
läpi yleisemmin esitettyjä syitä.  
 
Taulukko 2 Yhteyttä ottaneiden ilmoittamia syitä vastaamatta jättämiselle 
Ei kuulunut kohderyhmään 23
Ei halunnut / pystynyt vastaamaan 34
Kielivaikeudet 9
Ei muista 4
Rikos vähäinen 3
Muita syitä 20
Yhteensä 93
 
 
Ei kuulunut kohderyhmään. Noin 20 soittajaa ilmoitti, että hän ei kuulunut 
tutkimuksen kohderyhmään, sillä hän ei ollut joutunut pahoinpitelyn uhrik-
si vuonna 2007. Joissakin puheluissa kävi ilmi, että henkilö oli ollut pa-
hoinpitelyn kohteena, mutta hänen käsityksensä mukaan siitä ei ollut tehty 
rikosilmoitusta. Toisinaan soittaja kertoi, että kyse oli ollut jostain toisesta 
rikoksesta tai hän oli asioinut poliisin kanssa muussa asemassa, kuten esi-
merkiksi pahoinpitelytapauksessa todistajana.92  
 

                                                 
91 Heistä kolme ilmoitti syyksi ajanpuutteen, kaksi kertoi pitävänsä tapausta liian arkaluon-
teisena tai traumaattisena, kahden mukaan rikosta ei ollut tapahtunut, kaksi kertoi palautta-
neensa lomakkeen ja yksi esitti muun syyn. Mt., 126–128. Lindgren (2002) arvioi teke-
mänsä katoanalyysin perusteella, että poliisiin kriittisesti suhtautuneet henkilöt olisivat 
jättäneet vastaamatta kyselyyn (ks. tarkemmin mt., 13–15). Ingrid Sahlinin (2011) tutki-
muksessa haastateltiin 73 ruotsalaista rikoksen uhria. Sahlin arveli, että haastateltaviksi 
suostuneet henkilöt saattoivat olla valikoituneita, koska heillä oli usein joko erittäin positii-
vista tai negatiivista kerrottavaa poliisista. Mt., 123–124. Ks. myös Honkatukia 2011, 158. 
92 Virheellisistä merkinnöistä poliisirekistereissä ks. myös Heiskanen & Roivainen 2005, 
127. 
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Ei halunnut tai pystynyt vastaamaan. Hieman yli 30 soittajaa ilmoitti kiel-
täytymisen syyksi, että he eivät halunneet tai pystyneet osallistumaan tut-
kimukseen. Puheluissa kieltäytymistä saatettiin perustella tuomalla ilmi 
joku syy, kuten että tapaus kuului taakse jääneeseen elämään, kokemus 
rikosprosessista oli ollut kielteinen, vastaamisesta ei vaikuttanut koituvan 
mitään konkreettista hyötyä tai hänellä ei ollut fyysisiä tai henkisiä voima-
varoja ryhtyä vastaamaan. Noin kymmenessä tapauksessa soittaja halusi 
täyttää lomakkeen yhdessä tutkijan kanssa puhelimitse.  

Muutamista puhelinsoitoista kävi ilmi, että kyselylomakkeen vastaanot-
taminen oli palauttanut mieleen ahdistavia tunteita. Jotkut kokivat yhä 
edelleen pelkoa väkivallantekijää kohtaan, mikä saattoi muodostua esteeksi 
vastaamiselle. Puheluissa protestoitiin myös yleistä kyselytekniikkaa vas-
taan, koska omaa kokemustaan oli vaikea muuttaa numeroiksi. Muutama 
soittaja kertoi pitkään jatkuneesta väkivallasta, jolloin uhrin oli vaikea erot-
taa kysytyn vuoden tapahtumia.  

Toisaalta mainittakoon tässä yhteydessä selvyyden vuoksi, että useat 
soittajista ottivat yhteyttä kertoakseen tarkemmin tapauksestaan ja osa heis-
tä halusi liittää vastaukseensa mukaan tapaukseensa liittyviä asiakirjoja, 
lehtileikkeitä tai muuta vastaavaa materiaalia. OPTL:aan tulleissa puheluis-
sa kävi myös ilmi, että osa henkilöistä antoi kyselyn tekemisestä varsin 
positiivista palautetta ja heidän mielestään oli tärkeää, että rikoksen uhrin 
asemaan kiinnitettäisiin yleisempää huomiota yhteiskunnassamme.  
 
Puutteellinen kielitaito. Hyvin harva maahanmuuttajista pystyi lopulta vas-
taamaan kyselyyn. Noin joka kymmenes kieltäytyneistä kertoi syyksi puut-
teellisen kielitaidon. Toisinaan yhteydenotosta vastasi omainen, joka ker-
toi, että lomakkeensaajalta puuttui täysin luku- ja kirjoitustaito.  

Puheluista kävi ilmi, että OPTL:n rooli oli vieras, sillä soittaja saattoi olla 
toiveikas sen suhteen, että häneen kohdistuneen rikoksen tutkinta etenisi 
viimein. Hän saattoi myös toivoa saavansa laitokselta oikeusapua. Muutama 
ulkomaalaistaustainen soittaja olisi mielellään tullut henkilökohtaisesti ker-
tomaan tapahtumista. Jatkossa olisi tarpeen kääntää lomake useammalle kie-
lelle ja pohtia mahdollisuutta käyttää tulkkia. 

Ruotsalaisessa pahoinpitelyn uhreille tehdyissä kyselyissä maahan-
muuttajat erottautuivat siinä, että he olivat selkeästi muita tyytymättömäm-
piä esitutkintaan.93 Oikeusturvakyselyn avulla ei ole mahdollista luotetta-
vasti arvioida, mikä olisi tilanne Suomessa. Puheluissa saatujen tietojen 
perusteella on kuitenkin viitteitä siitä, että soittaneilla henkilöillä oli ollut 

                                                 
93 Maahanmuuttajilla tarkoitettiin henkilöitä, jotka eivät olleet syntyperältään kotoisin 
pohjoismaista. BRÅ 2009:16, 19–20. 



 32

monenlaisia ongelmia rikosprosessissa. Jotkut soittaneista pahoittelivat, 
että lomakkeen täyttäminen osoittautui kielellisesti liian vaikeaksi, mutta 
he halusivat puhelimessa välittää kokemuksiaan. Näissä puheluissa koros-
tui voimakas kritiikki oikeusviranomaisia kohtaan, sillä rikosta ei ollut hei-
dän mielestään tutkittu riittävän tehokkaasti, eivätkä he olleet saaneet tar-
vitsemaansa tukea ja apua.  
 
 
3.6 Kenestä tutkimus kertoo 

Oikeusturvakyselyyn vastanneet rikoksen uhrit ovat monella tavalla vali-
koituneita, eikä heidän kokemuksensa edusta kaikkien väkivaltarikosten 
uhrien kokemuksia. Ensimmäisenä on syytä kiinnittää huomiota piilorikol-
lisuuden suureen määrään. Uhritutkimusten perusteella tiedetään, että suu-
rin osa pahoinpitelyistä ei tule koskaan poliisin tietoon. Jotta henkilö voisi 
osallistua tähän tutkimukseen, rikoksesta on pitänyt kirjata rikosilmoitus. 
Poliisille ilmoitettava väkivalta on keskimäärin vakavampaa kuin uhritut-
kimuksissa94. Tästä syystä esimerkiksi seuraavassa luvussa esitettävät tie-
dot väkivallan piirteistä ja tapahtumapaikasta eivät kerro yleisesti suoma-
laisen väkivallan piirteistä.  

Kyselyn otoksessa painotettiin törkeämpiä rikosnimikkeitä muun muas-
sa siitä syystä, että heitä oli vähemmän ja tavoitteena oli saada kerättyä 
tietoa henkilöiltä, joilla olisi kokemusta koko rikosprosessin läpikäymises-
tä. Yli puolet vastanneista kertoi, että heihin kohdistunutta rikosta oli käsi-
telty käräjäoikeudessa. (Ks. taulukko 3.) Oikeudenkäynnin läpikäyminen 
kertoo siitä, että oikeusturvakyselyyn vastanneet henkilöt edustavat vaka-
vamman väkivallan kohteiksi joutuneita henkilöitä. Tämä ilmenee myös 
tarkasteltaessa rikosnimikettä rikosprosessin päättyessä. (Ks. taulukko 4.) 
 
Taulukko 3 Oikeusturvakyselyyn vastanneita rikosprosessin eri vaiheissa 

Poliisin kuulusteltavana 608
Osallistui sovitteluun 112
Rikosta käsiteltiin käräjäoikeudessa 389
Yhteensä  711

 

                                                 
94 Ks. esim. Lehti et al. 2010, 74. 
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Taulukko 4 Oikeusturvakyselyyn vastanneilla rikosnimike rikosprosessin päättyessä 
Lievä pahoinpitely 134
Pahoinpitely 166
Törkeä pahoinpitely 165
Henkirikoksen yritys 42
En osaa sanoa/muu* 112
Yhteensä 619
Vastaamatta jättäneet* 92

* Puutteellisia tai puuttuvia vastauksia oli yhteensä 204.  
 
Tutkimus ei sisällä alaikäisiä henkilöitä eikä se sisällä kattavasti ei-suomea 
puhuvia. Tämän kyselyn ulkopuolelle suljettiin tutkimuseettisistä syistä 
alle 18-vuotiaat rikoksen uhrit. Kyselyaineistoa kerätessä kävi ilmi, että 
monikaan maahanmuuttajataustaisista rikoksen uhreista ei pystynyt vas-
taamaan. 

Yleisesti arvioidaan, että vastaavat kyselyt kuvastavat parhaiten keski-
vertoväestön kokemuksia95. Ihmisten halu tai kyky vastata kyselytutkimuk-
siin voi vaihdella monien eri tekijöiden mukaan, jolloin vaikutuksensa voi 
olla muiden muassa vastaajien iällä, sukupuolella ja sosiaalisella asemalla. 
Esimerkiksi Naisuhrikyselystä kävi ilmi, että kyselylomakkeen täyttäminen 
sujui tottuneemmin nuoremmilta kuin vanhemmilta naisilta96. Kyselytut-
kimus menetelmänä sopii parhaiten keskivertoväestölle, mikä on voinut 
vaikuttaa oikeusturvakyselyyn vastaamiseen, sillä kriminologisten tutki-
musten mukaan poliisille ilmoitettujen pahoinpitelyrikosten ja erityisesti 
henkirikosten yritysten uhreina on keskivertoväestöä enemmän yhteiskun-
nan vähäosaisia.97  
 
 
3.7 Oikeusturvakyselystä 

Rikoksen uhrin oikeudellinen asema on Suomessa vahva. Meillä on kui-
tenkin hyvin vähän tietoa siitä, miten oikeudet toteutuvat käytännössä. Eri-
tyisen vähän löytyy tutkimuksia, joissa rikoksen uhrit olisivat itse päässeet 
kertomaan, miten oikeudenmukaiseksi he kokevat prosessin. Tässä tutki-
muksessa tarkastellaan väkivaltarikosten uhrien kokemuksia rikosproses-
sista.  

                                                 
95 Esimerkiksi yhteiskunnan marginaalissa elävät henkilöt voivat jäädä kyselytutkimuk-
sen saavuttamattomiin niin yksinkertaisesta syystä, että heillä ei ole vakituista osoitetta. 
Ks. tarkemmin esim. Piispa 2004, 79, Heiskanen & Roivainen 2005, 173–174.  
96 Piispa 2004, 74. 
97 Ks. esim. Aaltonen 2010, 231–232. 
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Tutkimus toteutettiin tekemällä kysely sellaisten väkivaltarikosten uh-
reille, joihin kohdistuneesta rikoksesta oli kirjattu rikosilmoitus poliisin 
tietojärjestelmään vuonna 2007. Tavoitteena oli saada tietoa rikosprosessin 
kaikista vaiheista, esitutkinnasta aina oikeudenkäyntiin asti. Vastaavaa ko-
ko Suomen kattavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. 

Syksyllä 2010 toteutettuun kyselyyn vastasi 711 henkilöä. Kyselylomake 
oli puolistrukturoitu, jolloin henkilöllä oli tavallisesti edessään valmiina eri 
vastausvaihtoehdot. Tämän lisäksi lomakkeessa jätettiin tilaa avovastauksil-
le, mutta niitä ei juuri tulla hyödyntämään tässä tutkimusraportissa.  

Kyselyssä selvitettiin, miten tyytyväisiä väkivaltarikosten uhrit olivat 
rikosprosessiin oman kokemuksensa perusteella. Seuraavaksi siirrytään 
tarkastelemaan kyselyssä saatuja tuloksia. Liikkeelle lähdetään tarkastele-
malla heidän kokemansa väkivallan piirteitä ja sen aiheuttamia seurauksia. 
Tämän jälkeen edetään rikosprosessin vaiheiden mukaisesti. Kyselyssä 
kysyttiin rikosilmoituksen tekemisestä, poliisin tekemistä toimista esitut-
kinnan aikana, syyttäjän tekemästä päätöksestä luopua syytteen nostami-
sesta, oikeudellisen avustajan käyttämisestä ja käräjäoikeudessa pidetystä 
oikeudenkäynnistä. Tämän ohella selvitettiin rikoksen aiheuttamia rahalli-
sia menetyksiä ja niiden korvaamista. Raportin lopussa selvitetään vielä, 
ilmenikö eri uhriryhmien välillä eroa tyytyväisyydessä rikosprosessiin.  

 



4 OIKEUSTURVAKYSELYYN VASTANNEISTA  

4.1 Perustietoa vastanneista  

Oikeusturvakyselyyn vastasi 711 pahoinpitelyn uhria, joista 59 prosenttia 
oli miehiä ja 41 prosenttia oli naisia. Vastanneet olivat keskimäärin noin 
40-vuotiaita rikosilmoituksen kirjaamisvuonna 2007. Nuorin oli 19-vuotias 
ja vanhin 90-vuotias. Ikäryhmiin 30–39 ja 40–49 sijoittui kuhunkin vähän 
yli viidesosa vastanneista. Alle 30-vuotiaita ja yli 50-vuotiaita oli alle kol-
masosa. Noin neljä prosenttia kertoi syntyneensä jossain muulla kuin Suo-
messa, eniten mainintoja oli Ruotsista. 

Vastanneiden peruskoulutus jakautui niin, että perus-, keski- tai kansa-
laiskoulun suorittaneita oli valtaosa (71 %). Tätä vähäisempi koulutus oli 
kahdella prosentilla. Ylioppilastutkinto löytyi joka viidenneltä (22 %). 
Muusta tutkinnosta raportoi viitisen prosenttia. Kysyttäessä lisäopinnoista 
noin joka kolmas kertoi suorittaneensa ammattikoulututkinnon. Ammatilli-
nen opistotutkinto oli melkein viidesosalla. Ammattikorkeakoulututkinnos-
ta ja muusta korkeakoulututkinnosta kertoi yhteensä noin 14 prosenttia vas-
tanneista. Neljäsosa ilmoitti, ettei heillä ollut mitään ammatillista tutkintoa 
tai korkeakoulututkintoa.  

Kyselyyn vastanneista noin joka kolmas oli palkansaajana kokopäivä-
töissä. Työttömänä oli joka viides, eläkeläisiä oli neljäsosa ja opiskelijoita 
viisi prosenttia. Viitisen prosenttia määritteli statuksensa ”muuksi”, jolloin 
he kertoivat esimerkiksi olevansa kuntoutustuella työtoiminnan parissa tai 
sairaslomalla.  

Kyselyyn vastanneet henkilöt olivat pienituloisia verrattaessa heitä 
suomalaisten keskiansioihin. Noin 41 prosentilla vastanneista keskimääräi-
set bruttotulot kuukaudessa jäivät alle 1 000 euroon. Hieman yli neljäsosa 
ilmoitti tienaavansa alle 2 000 euroa. Vain noin kolmasosa kertoi ansaitse-
vansa 2 000 euroa tai enemmän. 

Vastanneista moni eli parisuhteessa (43 %). Eronneita oli 23 prosenttia 
ja leskiä kaksi prosenttia. Siviilisäädyltään naimattomia oli hieman alle 
joka kolmas. 38 prosenttia ilmoitti asuvansa yksin. Samassa kotitaloudessa 
asuvista lapsista kertoi lähes joka neljäs. 

Kyselyssä ei kysytty henkilöiden kotipaikkaa tai missä päin Suomea 
pahoinpitely tapahtui. Sen sijaan henkilöiltä tiedusteltiin, missä maakun-
nassa hän oli asioinut poliisin kanssa. Suurin osa kertoi asioineensa Uudel-
lamaalla (22,3 %). Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa 
olivat tämän jälkeen yleisimmät maakunnat. 
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Taulukko 5  Oikeusturvakyselyyn vastanneiden perustietoja, N ja % (N=711*) 
    N % 
Sukupuoli Nainen 282 40,9 
 Mies 408 59,1 
    
Ikä (vuonna 2007) 18–29 188 26,9 
 30–39 161 23,1 
 40–49 151 21,6 
 50 tai yli 198 28,4 
    
Syntymämaa Suomi 677 95,6 
 muu maa** 31 4,4 
    
Peruskoulutus perus-, keski- tai kansalaiskoulu tai vähemmän 510 73,0 
 Ylioppilastutkinto 154 22,0 
 Muu 35 5,0 
    
Työssäolo Palkansaaja 242 35,2 
 Yrittäjä 40 5,8 
 Äitiys- tai isyysvapaa 17 2,5 
 Työtön tai lomautettu 148 21,5 
 Eläkkeellä 175 25,4 
 Opiskelija 35 5,1 
 Muu 31 4,5 
    
Tulot (brutto kk) 0–999 281 40,8 
 1 000–1 999 189 27,4 
 2 000 tai yli 219 31,8 
    
Siviilisääty Naimaton 220 31,7 
 Avio- tai avoliitossa 299 43,0 
 Eronnut 161 23,2 
 Leski 15 2,2 
    
Kotitaloudessa asuu*** Asuu yksin 320 38,2 
 Avio- tai avopuoliso 291 34,8 
 Lapsi tai lapsia 194 23,2 
  Muu henkilö 32 3,8 
 
* Taulukon N voi muuttujien kohdalla olla kokonaisvastaajamäärää pienempi puuttuvien 
tietojen takia. Prosenttiosuudet on laskettu kysymykseen vastanneista henkilöistä. 
** Yleisimmät maat: Ruotsi N=11, Venäjä N=9 ja Viro N=9. 
*** Mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. 
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4.2 Väkivallasta 

Väkivallan tekijänä oli yleensä mies, sillä peräti 86 prosenttia vastanneista 
kertoi näin. Väkivallan tekijänä oli nainen 11 prosentissa tapauksista. Mo-
lempien sukupuolien kerrottiin osallistuneen pahoinpitelemiseen vain har-
voin (3 % vastanneista). Suurin osa kertoi, että väkivallan tekijöitä oli yksi 
(81 %). Kahdesta tai useammasta tekijästä raportoi noin joka viides (19 %), 
jolloin tekijöitä oli useimmiten kaksi.  
 
Väkivallan tapahtumapaikka. Oikeusturvakyselyyn vastanneilla suurin osa 
pahoinpitelyistä tapahtui kotioloissa. Omassa kodissa sattuneesta pahoinpi-
telystä kertoi 28 prosenttia vastanneista, kun taas 15 prosentissa vastauksis-
ta tapahtumapaikkana oli jonkun muun koti. Asuintalon pihalla tai porras-
käytävässä tapahtui kahdeksan prosenttia väkivallasta. Noin viidesosassa 
tapauksista pahoinpitely tapahtui baarin, ravintolan tai tanssipaikan sisä- tai 
ulkopuolella. Sama määrä pahoinpitelyitä tapahtui kadulla tai muussa jul-
kisessa paikassa, jolloin oli kadun lisäksi kyse puistossa tai metsässä, 
kauppakeskuksessa, julkisessa liikennevälineessä tai muualla ulkona sattu-
neesta tapauksesta. Tapahtumapaikkana oli työpaikka tai koulu noin neljäs-
sä prosentissa tapauksista. Kyselyyn vastanneilla naisilla yleisin väkivallan 
tapahtumapaikka oli oma koti (44 %), kun taas miehillä yleisimpiä paikko-
ja olivat kadut, julkiset tilat (25 %) ja ravintolat (24 %).98  
 
Taulukko 6 Väkivallan tapahtumapaikka (%) 
 Yhteensä Miehet Naiset
Omassa kodissa 27,7 19,7 43,8
Muussa asunnossa 15,3 17,7 13,8
Työpaikalla, koulussa 4,4 2,8 7,5
Muu sisätila 4,0 3,1 4,1
Pihalla, porttikäytävässä 7,9 8,0 8,6
Baarissa, ravintolassa tms. 17,7 23,8 11,6
Kadulla ym. julkisella paikalla 17,5 24,7 10,5
Yhteensä 100 100 100
N 672 385 268

Sukupuolten eron tilastollinen merkitsevyys p<.001. 
 
Väkivallan piirteistä. Taulukossa 7 kuvataan väkivallan tekijän ja uhrin 
suhdetta. Väkivallan tekijä ja uhri tunsivat yleensä toisensa. Täysin tunte-
mattoman henkilön tekemästä väkivallasta raportoi lähes joka kolmas vas-
tanneista (29,4 %). Pahoinpitelijänä oli ulkonäöltä tuttu henkilö tai tilapäi-
nen tuttavuus noin joka viidennessä tapauksessa (19,8 %). Läheisemmästä 
                                                 
98 Väkivallan tapahtumapaikoista uhrikyselyiden mukaan eri sukupuolilla ks. esim. Siren 
& Honkatukia 2005, 11–13, Piispa et a. 2006, 90–92, Heiskanen & Ruuskanen 2011, 33. 
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tuttavasta tai ystävästä kertoi reilu kymmenen prosenttia (12,5 %). Puoli-
son tekemästä väkivallasta oli kyse hieman yli joka viidennessä tapaukses-
sa (21,9 %). Puolisoiksi on luokiteltu avio- tai avopuolison lisäksi ex-
kumppanit. Väkivallan tekijä löytyi perheen tai muun lähipiirin sisältä 
kuudessa prosentissa tapauksista. Vastauksissa kerrottiin esimerkiksi omis-
ta tai uusioperheeseen kuuluvista lapsista, äiti- tai isäpuolesta tai sisar-
puolista. Pahoinpitely tapahtui työ- tai asiakassuhteessa noin kuudessa pro-
sentissa tapauksista (6,3 %). Muusta väkivallan tekijästä raportoi kaksi 
prosenttia vastanneista.  

Miehillä väkivallan tekijänä oli useimmin ollut tuntematon henkilö 
(38 %), mutta he joutuivat väkivaltaisiin tilanteisiin myös tilapäisten tuttu-
jen kanssa (24 %). Naisista lähes joka viides (19 %) raportoi tuntematto-
masta tekijästä ja tilapäisiä tuttavia oli 13 % prosentilla vastanneista. Nai-
silla väkivallan tekijä oli useimmin oma ollut puoliso, sillä lähes joka toi-
nen naisista kertoi tästä (47 %). Miehillä vastaava luku oli noin kuusi pro-
senttia.99 
 
Taulukko 7 Väkivallan tekijän ja uhrin välinen suhde (%) 
 Yhteensä Miehet Naiset 
Tuntematon 29,4 37,6 18,8 
Tuttu ulkonäöltä tai tilapäisesti 19,8 24,3 13,4 
Lähempi tuttava tai ystävä 12,5 16,5 7,6 
Puoliso 21,9 5,8 46,6 
Perheen tai lähipiirin jäsen 5,9 7,8 4,0 
Työ- tai asiakassuhde 6,3 5,8 7,9 
Muu 2,0 2,3 1,8 
Yhteensä 100 100 100 
N 696 399 277 

Sukupuolten eron tilastollinen merkitsevyys p<.001. 
 
Taulukosta 7 havaitaan, että oikeusturvakyselyyn vastanneilla miehillä ja 
naisilla kokemukset väkivallasta olivat erilaisia. Miehillä väkivallan tekijä-
nä oli yleensä tuntematon tai tilapäinen tuttu, kun taas naiset tunsivat 
yleensä väkivallan tekijän hyvin. Puolison tekemästä väkivallasta raportoi 

                                                 
99 Väkivallan tekijän ja uhrin välisestä suhteesta uhritutkimusten mukaan ks. esim. Sirén 
& Honkatukia 2005, 13 ss., Piispa et al. 2006, 86–90, Heiskanen & Ruuskanen 2011, 13 
ss., Sirén et al. 2011, 11 ss. Väkivallasta ilmoitetaan sitä harvemmin poliisille mitä lähei-
semmässä suhteessa väkivallan tekijä ja uhri ovat toistensa kanssa. Sukupuolten välillä 
voi myös ilmetä eroa, sillä miesten on havaittu ilmoittavan naisia harvemmin poliisille 
parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisesta. Heiskanen & Ruuskanen 2011, 34. Poliisille 
ilmoitetuissa väkivaltarikoksissa tekijän ja uhrin välisestä suhteesta ks. Lehti et al. 2010, 
78–80.  
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melkein joka toinen vastanneista naisista (46,6 %), kun taas miehillä vas-
taava luku oli alle kuusi prosenttia (5,8 %).100 
 
 
4.3 Väkivallan seurauksista 
Oikeusturvakyselyssä kysyttiin väkivallan aiheuttamista seurauksista. Vain 
yhdeksän prosenttia vastanneista kertoi selvinneensä tapauksesta ilman 
fyysisiä vammoja. Kivusta ja särystä raportoi 60 prosenttia vastanneista. 
Lähes yhtä monelta löytyi tieto mustelmasta tai ruhjeesta. Pintahaavasta 
kertoi joka neljäs, samoin viilto-, pisto tai ampumahaavoista. Luunmurtu-
masta tai aivotärähdyksestä kertoi reilu kymmenisen prosenttia. Venähdyk-
sestä, revähdyksestä ja sijoiltaan menosta kertoi seitsemän prosenttia. 
Hammasvammasta ja silmävammasta löytyi molemmista tieto noin kuudel-
ta prosentilta. Palovamma oli kaikkein harvinaisin seuraus. (Ks. taulukko 
8.) Avovastauksissa rikokset uhrit kertoivat myös saamistaan muista vaka-
vista vammoista, kuten aivo- tai kallovammasta, halvaantumisesta ja sor-
mien amputoimisista.101  
 
Taulukko 8 Väkivallasta aiheutuneet fyysiset vammat* (%) 
 Yhteensä Miehet Naiset
Ei fyysisiä vammoja 9,4 7,6 12,4
Kipua ja särkyä 59,9 58,3 62,8
Mustelma tai ruhje 58,4 51,7 68,1
Pintahaava 24,9 25,7 23,8
Viilto-, pisto- tai ampumahaava 22,6 27,5 14,9
Luunmurtuma 11,8 11,5 12,4
Aivotärähdys 9,6 10,5 8,2
Venähdys, revähdys tai sijoiltaanmeno 7,3 4,7 11,7
Silmävamma 6,5 8,1 4,3
Hammasvamma 6,3 7,8 4,6
Sisäinen vamma 6,0 7,1 4,6
Palovamma 0,4 0,2 0,7
Muu vamma 8,4 8,3 9,2
* Vastaajilla oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Prosentit on laskettu koko vas-
taajamäärästä (N=711). 
 
Kyselyn avulla on myös mahdollista selvittää, kuinka monelle henkilölle 
oli aiheutunut useita erilaisia fyysisiä vammoja. Vähän yli puolella vastaa-

                                                 
101 Väkivallasta aiheutuneista fyysisistä seurauksista ks. myös Piispa et al. 2006, 64–65, 
92–93, Heiskanen & Ruuskanen 2011, 21–23. Rikosilmoituksissa kuvatuista fyysistä 
vammoista väkivaltarikoksissa ks. Lehti et al. 2010, 74–77. 
101 Väkivallasta aiheutuneista fyysisistä seurauksista ks. myös Piispa et al. 2006, 64–65, 
92–93, Heiskanen & Ruuskanen 2011, 21–23. Rikosilmoituksissa kuvatuista fyysistä 
vammoista väkivaltarikoksissa ks. Lehti et al. 2010, 74–77. 
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jista oli yksi tai kaksi vammaa. Reilulla neljäsosalla oli kolme tai neljä 
vammaa. Yli viidestä vammasta kertoi noin joka kymmenes vastaajista.  

Kyselyssä tiedusteltiin väkivaltarikoksen uhreilta, olivatko he hakeutu-
neet saamiensa vammojen takia välittömästi hoidettavaksi. Yli 60 prosent-
tia kertoi toimineensa tällä tavalla. Kieltävästi vastanneista suurin osa ei 
ollut hakenut hoitoa väkivaltaisen teon lievyyden takia. Kaikista vastan-
neista hieman yli kymmenen prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että hei-
dän olisi pitänyt hakeutua hoitoon.  

Pahoinpitelyn uhri oli saattanut hakeutua hoidettavaksi ensi kertaa vasta 
jonkin ajan kuluttua teosta. Noin 15 prosenttia kaikista vastaajista kertoi 
hakeneensa hoitoa vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Monet pahoinpitelyn 
uhrit olivat joutuneet käymään hoidettavana useampaan otteeseen. Lääkä-
rintodistuksen saamistaan vammoista oli saanut yli puolet vastanneista 
(54,2 %). Noin neljännes kaikista vastanneista kertoi, että he eivät olleet 
hakeutuneet missään vaiheessa hoitoon.  
 
Taulukko 9 Väkivallan vaikutuksista (%)* 

Yhteensä Miehet Naiset 
Pelkoa 44,4 32,6 62,1 
Vihaa 43,0 39,0 49,3 
Univaikeuksia 35,3 27,0 47,2 
Masennusta 30,4 24,8 39,0 
Häpeää 25,7 18,9 36,9 
Kostonhalua 24,6 28,2 20,2 
Itsetunnon heikkenemistä 19,0 14,7 25,2 
Keskittymisvaikeuksia 17,0 13,7 22,0 
Syyllisyyttä 13,9 9,8 20,9 
Turtumusta 13,5 10,5 18,4 
Vaikeuksia töissä tai opiskeluissa 12,1 10,8 14,5 
Muita ongelmia 12,1 12,5 11,7 
Ei mitään ongelmia 12,4 16,4 5,7 
* Vastaajilla oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Prosentit on laskettu koko vas-
taajamäärästä (N=711).  
 
Väkivallan kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi 
monia muita seurauksia.102 Tosin reilu kymmenen prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä, että pahoinpitelystä ei aiheutunut heille mitään ongelmia.103  
Naiset raportoivat tyypillisesti useista väkivallan aiheuttamista kielteisistä 
vaikutuksista. Miehistä 16 prosenttia ja naisista noin kuusi prosentti kertoi, 
että väkivalta ei ollut aiheuttanut heille mitään ongelmia. Tarkasteltaessa 
                                                 
102 Ks. esim. Lindgren 2002, 28, Lindgren 2004, 239–240, Heiskanen & Roivainen 2005, 
138. 
103 Myös ruotsalaisen tutkimuksen mukaan osa pahoinpitelyn uhreista oli sitä mieltä, että 
tapaus ei jättänyt heihin sen suurempia jälkiä. Lindgren 2002, 28, Lindgren 2004, 239–
240. Ks. myös Diesen 2011b, 323. 
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miesten vastauksia he kokivat yleisimmin vihaa ja kostonhalua, mutta vas-
tauksista paljastui myös muunlaisia tuntemuksia. Noin kolmasosa miehistä 
kertoi pelosta. Univaikeuksista ja masennuksesta raportoi noin joka neljäs. 
Suurin osa naisista (62 %) kertoi kokeneensa väkivallan seurauksena pel-
koa. Myös univaikeudet, masennus ja viha olivat yleisiä. Naiset kertoivat 
lisäksi väkivallan aiheuttamasta häpeästä, itsetunnon heikkenemisestä ja 
syyllisyyden tunteista.104  
 
 
4.4  Avun hakeminen  
Rikoksen uhrit voivat hakea monenlaista apua selviytymistään varten.105 
Oikeusturvakyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he hakeneet apua 
rikoksen takia. Melkein joka neljäs vastaaja kertoi hakeneensa apua, kun 
taas kielteisiä vastauksia oli 75 prosenttia. Sukupuolten välillä oli tilastolli-
sesti merkitsevä ero. Naisista 35 prosenttia oli hakenut apua, kun taas mie-
hillä vastaava luku oli 18 prosenttia.106   

Kyselyyn vastanneista neljä prosenttia kertoi ottaneensa yhteyttä kriisi- 
tai auttavaan puhelimeen, kuten Rikosuhripäivystykseen. Yhdeksän pro-
senttia kertoi asioineensa rikoksen takia sosiaalitoimen kanssa. Kolme pro-
senttia kertoi hakeutuneensa turvakotiin. Kaksi prosenttia oli hakenut apua 
seurakunnasta. ”Muu taho” oli yleinen, jolloin tavallisesti täsmennettiin sen 
tarkoittavan läheisiltä ihmisiltä saatua tukea. Vastauksissa listattiin myös 
useita muita tahoja: kunnallinen terveydenhuolto, sairaala, psykiatrian po-
liklinikka, mielenterveystoimisto, lääkäri, työterveyslääkäri, terapeutti, 
psykologi, terveydenhoitaja, päihdeklinikka.  

Apua hakeneista suurin osa (64 %) vastasi olevansa tyytyväisiä saa-
maansa apuun. Noin viidesosa vastasi kysymykseen kieltävästi (21 %), kun 
taas 15 prosenttia ei osannut eritellä kokemustaan.107 

                                                 
104 Pahoinpitelyn aiheuttamista tunnereaktioista ks. myös Piispa 2002, 886–889, Heiska-
nen & Roivainen 2005, 134–135, Piispa et al. 2006, 65–68, 93–95, Honkatukia 2011, 
129, 147–148. 
105 Ks. esim. Piispa et al. 2006, 103–105, Dunn 2007, 258 ss. Honkatukian (2011) kysely 
esitettiin henkilöille, jotka olivat ottaneet yhteyttä rikosten uhrien tukipalveluihin. Heistä 
39 % halusi henkistä tukea rikoksen käsittelemiseen, 27 % kaipasi neuvoja asioimiseen 
poliisin kanssa, 31 % rikoksen oikeuskäsittelyyn ja 19 % asiointiin muiden viranomais-
ten kanssa. Mt., 130–131. 
106 Pohdintoja miesten vähäisestä määrästä avunhakijoina ks. esim. Honkatukia 2011, 38–
42. 
107 Tähän kysymykseen vastasi 190 henkilöä. 





5 POLIISIN SUORITTAMA ESITUTKINTA 

5.1 Yleistä  
Oikeusturvakyselyssä tiedusteltiin, miten rikos oli tullut poliisin tietoon. 
Suurin osa vastaajista kertoi ilmoittaneensa siitä itse poliisille. Tämän li-
säksi kerrottiin tuttavien, perheenjäsenten, ulkopuolisten henkilöiden sekä 
rikoksentekijän tekemistä ilmoituksista. Naisista suurempi osa kuin miehis-
tä oli vastannut itse rikosilmoituksen tekemisestä. Tapaus oli saattanut tulla 
poliisin tietoon myös muulla tavalla. Tällöin vastauksissa kerrottiin usein, 
että paikalle kutsutusta ambulanssista oli soitettu poliisille tai sairaalassa 
henkilökunta oli ollut aloitteellinen asiassa. Avovastauksissa mainittiin 
myös esimerkiksi työnantaja, toinen pahoinpitelyn uhri tai taksikuski.108  
 
Taulukko 10 Miten rikos tuli poliisin tietoon (%) 
 Yhteensä Miehet Naiset
Ilmoitin itse 49,9 41,3 63,3
Ulkopuolinen ilmoitti 11,6 13,7 8,3
Tuttava ilmoitti 10,1 12,9 6,1
Poliisi tuli muuten paikalle 8,3 10,7 4,7
Perheenjäsen ilmoitti 5,6 6,2 5,0
Rikoksentekijä ilmoitti 2,9 4,0 1,4
Muulla tavalla 8,3 7,4 9,0
En osaa sanoa 3,4 3,7 2,2
Yhteensä 100 100 100
N 701 402 278

Sukupuolten eron tilastollinen merkitsevyys p<.001. 
 
Tiedonantaminen apu- ja tukipalveluista. Suurin osa kyselyyn vastanneista ker-
toi poliisin kuulustelleen heitä rikoksen johdosta (88,6 %). Kuulustelun yhtey-
dessä poliisi voi antaa rikosten uhreille monenlaista tietoa. Lomakkeessa kysyt-
tiin oikeudellisesta avustajasta, tukihenkilöstä, muista apu- ja tukipalveluista ja 
lähestymiskiellosta.  
 
Taulukko 11 Poliisin antama tieto ja tyytyväisyys tiedon määrään (%) 

 

Kyllä,  
riittävästi 
tietoa 

Kyllä, mutta  
olisi halunnut  
enemmän tietoa

Ei  
lainkaan tietoa 

Ei osaa  
sanoa Yhteensä

 
N 

Oikeudellisesta avustajasta 44,0 10,5 30,6 14,9 100 562
Tukihenkilöstä 25,3 9,4 46,8 18,4 100 521
Muista apu- ja tukipalveluista 21,0 8,7 51,5 18,8 100 520
Lähestymiskiellosta 19,2 8,4 55,3 17,1 100 526

 
 
                                                 
108 Samansuuntaisista vastauksista ks. myös Heiskanen & Roivainen 2005, 140–141. 
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Rikosten uhreja pyydettiin ottaman kantaa saamansa tiedon määrään. Yli 
puolet pahoinpitelyn uhreista katsoi saaneensa tietoa oikeudellisen avusta-
jasta, joita ovat yleinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu lakimies. Vas-
tanneista 44 prosenttia oli sitä mieltä, että he saivat riittävästi tietoa, kun 
taas 11 prosenttia kertoi kyllä saaneensa tietoa, mutta he olisivat halunneet 
sitä enemmän. Hieman alle kolmasosa oli sitä mieltä, etteivät he saaneet 
laisinkaan tietoa avustajasta.  

Tarkasteltaessa tietoa tukihenkilön käytöstä, muista apu- ja tukipalve-
luista ja lähestymiskiellosta kokonaan tietoa vaille jääneiden määrä kasvaa. 
Vastanneiden mukaan poliisi antoi tietoa oikeudesta käyttää tukihenkilöä 
noin joka kolmannelle. Hieman tätä harvemmalle annettiin tietoa muista 
apu- ja tukipalveluista, kuten Rikosuhripäivystyksestä. Kaikkein vähiten 
tietoa oli annettu lähestymiskiellosta.  

Useat vastanneista olivat valinneet ”En osaa sanoa” -vaihtoehdon. Sen 
yleisyyttä voi selittää se, että pahoinpiteleminen voi olla traumaattinen koke-
mus. Tämän takia kaikki kuulustelun yhteydessä käsitellyt asiat eivät ole vält-
tämättä pysyneet muistissa. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että kysely-
lomaketta täytettäessä esitutkinnasta oli yleensä kulunut jo yli kolme vuotta, 
mikä voi osaltaan vaikeuttaa muistamista.  

Taulukosta 11 käy kuitenkin ilmi, että varsin monet vastanneista olivat 
sitä mieltä, että he eivät olleet saaneet laisinkaan tietoa kysytyistä kohdista. 
Esimerkiksi yli puolet oli sitä mieltä, etteivät he olleet saaneet laisinkaan 
tietoa apu- ja tukipalveluista.109  

 
Verrattaessa tutkimustulosta Ruotsissa tehtyihin vastaaviin kyselyi-
hin vaikuttaa siltä, että heillä tilanne on parempi. Eroa voi selittää 
se, että *(hmk: tarkista uusi ETL) toisin kuin meillä ruotsalaisella 
poliisilla on lakiin perustuva velvollisuus antaa rikoksen uhrille tie-
toa monista hänelle kuuluvista oikeuksista. Toisaalta kaikki rikok-
sen uhrit eivät ole tästä huolimatta saaneet tietoa riittävän ymmärret-
tävässä muodossa. Rikoksen uhri ei ole välttämättä ymmärtänyt, että 
hänellä olisi ollut esimerkiksi oikeus käyttää avustajaa rikosproses-
sissa.110  

 
Tiedonpuute on tullut esille useissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimer-
kiksi Heiskanen ja Roivainen (2005) selvittivät, että pahoinpitelyn uhrit 
olisivat halunneet poliisilta tietoa monista eri asioista, kuten rikostutkinnan 
tarkemmasta etenemisestä ja esitutkinnan lopputuloksesta. Tietoa olisi tar-

                                                 
109 Vastaavasta tutkimustuloksesta ks. myös Heiskanen & Roivainen 2005, 145. 
110 Ks. esim. Lindgren 2002, 20 ss., BRÅ 2010:1, 42–43. 
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vittu myös omista oikeuksista, tukiverkostoista, lähestymiskiellosta ja va-
hingonkorvauksista.111  

Poliisi voi antaa tietoa suullisesti ja/tai kirjallisesti. Oikeusturvakyselyn 
tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että kysymys on pahoinpitelyn 
uhreista, jolloin kaikki suullisesti saadut tiedot eivät välttämättä pysy ri-
koksen aiheuttaman järkytyksen takia muistissa. Tästä syystä olisikin tär-
keä jakaa tietoa kirjallisessa muodossa, jolloin uhrin olisi helpompi jälkikä-
teen pohtia mahdollista oikeudellista tai muuta avun hakemisen tarvetta.112  
 
Avustajan tai muun henkilön läsnäolo kuulustelussa. Rikoksen uhrilla on 
esitutkintalain mukaan oikeus käyttää kuulustelussa oikeudellista avusta-
jaa. Sen käyttäminen on kuitenkin harvinaista. Myös kyselyyn vastanneista 
vain neljä prosenttia kertoi, että kuulustelussa oli mukana oikeudellinen 
avustaja. Rikoksen uhrilla on oikeus käyttää myös tukihenkilöä, mutta se 
osoittautui avustajaakin harvinaisemmaksi, sillä vain noin kaksi prosenttia 
raportoi tukihenkilöstä.113 Tukihenkilön sijasta läheiseen ihmiseen turvau-
tuminen kuulustelutilanteessa osoittautui kaikkein yleisimmäksi, sillä siitä 
kertoi seitsemän prosenttia vastanneista. Muutamassa prosentissa tapauk-
sista vastanneet kertoivat, että kuulustelussa oli ollut läsnä toinen poliisi tai 
tulkki.  
 
 
5.2 Tyytyväisyys poliisiin 
Oikeusturvakyselyssä pyrittiin selvittämään, miten tyytyväisiä pahoinpite-
lyrikosten uhrit olivat poliisin toimintaan. Kysymykset esitettiin esitutkin-
nan etenemisen mukaisesti. Vastaaja sai olla täysin samaa mieltä, jonkin 
verran eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jonkin verran eri mieltä tai täy-
sin eri mieltä esitettyjen väitteiden kanssa (Likert-asteikko).  

Liikkeelle lähdettiin kysymällä, antoiko poliisi riittävästi aikaa kertoa 
pahoinpitelystä ja oliko poliisi aidosti kiinnostunut. Esitutkinnan laatua 
arvioitiin kysymällä, tutkiko poliisi rikosta riittävästi, kerrottiinko todistei-

                                                 
111 Mt., 147–148. Ks. myös Lindgren 2002, 30–31, 39, Lindgren 2004, 257–261, Home 
Office 2006, 20, BRÅ 2009:16, 16–17, Sahlin 2011, 119–120, Hradilova Selin & West-
lund 2011, 99–100, Honkatukia 2011, xx. 
112 Ks. myös Heiskanen & Roivainen 2005, 175, Honkatukia 2011, 114, 166–167. 
113 Honkatukian (2011) kyselyssä oikeudellisen avustajan läsnäolosta kuulusteluissa 
kertoi 4 % vastanneista, kun taas tukihenkilö oli ollut 10 %:lla. Tukihenkilön käytön 
yleisyydestä kertova luku poikkeaa selkeästi Oikeusturvakyselyyn vastanneista, mutta 
eroa voi selittää se, että Honkatukian tutkimusjoukko oli valikoitunut. Hänen tutkimuk-
seensa osallistui vain sellaisia henkilöitä, jotka olivat hakeneet apua lähinnä kolmannen 
sektorin tuottamista palveluista, kuten Rikosuhripäivystyksestä. Mt., 119, 141–142. 
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den hankkimisesta tai säilyttämisestä ja selvitettiinkö tapahtumat uhrin 
mukaan totuudenmukaisesti. Lomakkeessa kysyttiin myös rikosten aiheut-
tamien rahallisten menetysten selvittämisestä. Esitutkinnan kestoa arvioi-
tiin kysymällä, tutkittiinko rikos nopeasti.  

Aikaisemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että tiedonsaaminen 
esitutkinnan kulusta on tärkeää uhreille. Lomakkeessa kysyttiinkin, pitikö 
poliisi yhteyttä rikoksen uhriin ja kertoi rikostutkinnan etenemisestä sekä 
tiedottiko poliisi esitutkinnan päättymisestä. Tämän lisäksi selvitettiin, ker-
toiko poliisi mitä tapahtuu esitutkinnan jälkeen. Pahoinpitelyrikosten uh-
reilta tiedusteltiin myös, huolehtiko poliisi hänen turvallisuudesta sekä jär-
jestettiinkö hänelle ulkopuolista apua ja tukea. 
 
Taulukko 12 Tyytyväisyys poliisin toimintaan oman kokemuksen perusteella (%) 

  
Poliisi… 

Täysin 
samaa 
mieltä

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä

Ei 
samaa 
eikä 
eri 

mieltä

Jonkin 
verran 

eri 
mieltä

Täysin 
eri 

mieltä 
  

Yhteensä 
  
N 

Kiinnostus        
antoi riittävästi aikaa kertoa  
pahoinpitelystä 61,7 23,9 5,2 4,2 4,9 100 593 
oli aidosti kiinnostunut 48,0 21,9 11,8 8,9 9,4 100 575 
        
Rikoksen tutkiminen        
tutki rikosta riittävästi 39,9 21,2 13,5 10,9 14,4 100 576 
selvitti mitä taloudellisia  
vahinkoja rikos aiheutti 20,6 14,9 24,0 10,8 29,5 100 545 
tutki rikoksen nopeasti 33,6 25,2 15,0 11,1 15,0 100 559 
selvitti tapahtumat  
totuudenmukaisesti 42,7 23,0 15,5 7,5 11,4 100 562 
        
Turvallisuus        
järjesti ulkopuolista apua ja tukea 6,5 8,6 25,3 10,0 49,6 100 538 
huolehti turvallisuudesta 17,6 13,5 21,9 13,1 33,9 100 534 
        
Tiedottaminen        
kertoi todisteiden hankkimisesta  
ja säilyttämisestä 28,5 19,0 19,4 10,3 22,8 100 562 
kertoi miten tulee toimia  
vahingonkorvausten saamiseksi 18,3 15,1 18,9 10,6 37,1 100 556 
piti yhteyttä ja kertoi  
rikostutkinnan etenemisestä 20,2 13,8 17,7 13,2 35,2 100 560 
tiedotti esitutkinnan päättymisestä 22,6 13,4 18,4 10,1 35,6 100 554 
kertoi mitä tapahtuu esitutkinnan jälkeen 21,3 16,8 16,8 10,5 34,6 100 560 
 
 
Taulukossa 12 on esitetty uhrien tyytyväisyys poliisin toimintaan jaottele-
malla vastaukset neljän eri teeman alle: poliisin osoittama kiinnostus, ri-
koksen tutkiminen, turvallisuudesta ja tuesta huolehtiminen sekä tiedotta-
minen. Rikoksen uhrit olivat hyvin tyytyväisiä poliisin osoittamaan kiin-
nostukseen heitä kohtaan. Yli 85 prosenttia vastanneista oli joko täysin 
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samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä siitä, että poliisi antoi heille 
riittävästi aikaa kertoa pahoinpitelystä. Vastaavalla tavalla lähes 70 pro-
senttia kertoi kokeneensa, että poliisi oli aidosti kiinnostunut heistä. Näistä 
kahdesta kohdasta annettiin myös kaikkein vähiten negatiivista palautetta. 

Pahoinpitelyrikosten uhrit olivat pitkälti tyytyväisiä rikostutkinnan laa-
tuun, sillä poliisin katsottiin tutkineen rikosta riittävästi ja se oli tapahtunut 
nopeasti. Vastanneista noin 60 prosenttia ilmaisi tyytyväisyyttään näistä 
kohdista. Peräti kaksi kolmasosaa vastanneista katsoi, että tapahtumat oli 
selvitetty totuudenmukaisesti. Rikoksen tutkimisen osalta eniten kritiikkiä 
tuli siitä, miten poliisi selvitti rikoksen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. 
Positiivista palautetta antaneita oli vain reilu kolmasosa, kun taas negatii-
vista palautetta antoi noin 40 prosenttia vastanneista.  

Tiedottamiseen liittyvissä kysymyksissä rikosten uhrien mielipiteet ja-
kaantuivat tasaisemmin tyytyväisten ja tyytymättömien välillä. Suurim-
massa osassa esitettyjä väitteitä tyytyväisyyttään ilmaisi noin kolmasosa 
vastanneista, kun taas tyytymättömien määrä lähenteli puolta vastanneista. 
Ainoan poikkeuksen muodostaa se, miten poliisi kertoi todisteiden hank-
kimisesta ja säilyttämisestä, sillä tähän kysymykseen vastanneista melkein 
puolet oli tyytyväisiä. Poliisin tiedotustoiminnassa on uhrien mukaan pal-
jon parantamisen varaa. Kysymys oli siitä, miten heihin pidettiin yhteyttä 
esitutkinnan aikana ja kerrottiin rikostutkinnan etenemisestä, miten tiedo-
tettiin esitutkinnan päättymisestä tai siitä mitä tapahtuu rikosprosessin 
myöhemmissä vaiheissa. Rikosten uhrit olivat tyytymättömiä myös siihen, 
miten heille tiedotettiin vahingonkorvausten saamisesta.  

Rikoksen uhrit olivat kaikkein vähiten tyytyväisiä turvallisuuteen liitty-
vissä kysymyksissä. Vain hieman alle kolmasosa vastanneista oli tyytyväi-
siä poliisin kykyyn huolehtia uhrin turvallisuudesta, kun taas melkein joka 
toinen oli tyytymätön. Ulkopuolisen avun ja tuen järjestämisestä annettiin 
vielä huonompaa palautetta, sillä ainoastaan 15 prosenttia vastanneista kiit-
ti poliisia. Tyytymättömyyttään ilmaisi lähes 60 prosenttia vastanneista. 
Kyselyssä selvitettiin, olivatko edellä kysytyt kohdat kuitenkin sellaisia, 
joiden toteutumista rikosten uhrit olisivat arvostaneet. Seuraavaksi tarkas-
tellaan näitä vastauksia. 
 
Tärkeys. Kyselyyn vastanneiden mukaan heille oli merkityksellistä poliisin 
osoittama kiinnostus, rikoksen tehokas tutkiminen, turvallisuudesta huoleh-
timinen ja riittävä tiedottaminen. He pitivät näitä asioita tärkeinä, mutta he 
eivät aina olleet tyytyväisiä poliisin toimintaan näissä kohdissa.  

Verrattaessa vastauksia tyytyväisyydessä ja tärkeydessä poliisin osoit-
tama kiinnostus ja rikoksen tutkiminen saivat parhaat arviot. Vastanneet 
antoivat sen sijaan keskimäärin kriittisempää palautetta turvallisuudesta ja 
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tiedottamisesta, mutta näiden kohtien toteutumista olisi kuitenkin pidetty 
tärkeänä.  
 
Luonnehdinta poliisista. Oikeusturvakyselyssä pyrittiin selvittämään, millä 
tavalla poliisi oli kohdellut rikosten uhreja. He saivat eteensä kymmenen 
erilaista adjektiivia, joiden avulla he antoivat palautetta poliisin käyttäyty-
misestä. Poliisi sai uhreilta varsin positiivista palautetta, sillä sitä pidettiin 
asiallisena, ammattitaitoisena, kohteliaana ja avuliaana. Suurin osa vastan-
neista oli lisäksi sitä mieltä, että poliisi oli aikaansaava, aidosti kiinnostu-
nut, hienotunteinen ja tasapuolinen. Eri mieltä oltiin puolestaan sellaisten 
väittämien kanssa, joissa poliisia luonnehdittiin välinpitämättömäksi tai 
töykeäksi.  

Taulukosta 13 käy ilmi, että kaikista parhaimman arvion poliisi sai asial-
lisuudestaan, kun taas huonoin arvosana tuli tasapuolisuudesta, aidon kiin-
nostuksen osoittamisesta ja hienotunteisuudesta. Näissä kohdissa vastannei-
den keskimääräinen tyytyväisyys laski hieman ja taulukon ulkopuolelta on 
mahdollista todeta, että vastanneiden kesken esiintyi myös eniten vaihtelua.  

 
Taulukko 13 Luonnehdinta poliisista vastanneiden oman kokemuksen perusteella (%)* 
Poliisi on Keskiarvo Keskihajonta Mediaani N 
Asiallinen 4,4 1,1 5 586 
Ammattitaitoinen 4,1 1,1 4 567 
Kohtelias 4,0 1,2 4 556 
Avulias 3,9 1,2 4 568 
Aikaansaava 3,8 1,2 4 554 
Aidosti kiinnostunut 3,8 1,3 4 563 
Hienotunteinen 3,8 1,3 4 557 
Tasapuolinen 3,6 1,3 4 560 
Välinpitämätön 2,2 1,4 2 532 
Töykeä 2,0 1,3 1 541 
* Tyytyväisyys ja tärkeys vaihtelee välillä 1–5 (1=täysin eri mieltä…5=täysin samaa 
mieltä) 
  
 
5.3 Esitutkinnan päättyminen 
Suurin osa kyselyyn vastanneista henkilöistä kertoi, että esitutkinnan val-
mistumisen jälkeen tapaus oli siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten 
(65 %). Noin joka kymmenes vastanneista ilmoitti peruuttaneensa rikosil-
moituksen. Kuudessa prosentissa tapauksista rikosprosessi ei ollut edennyt 
esitutkintaa pidemmälle, koska pahoinpitelijän henkilöllisyyttä ei pystytty 
selvittämään. Noin kolmessa prosentissa tapauksista vastanneet kertoivat 
esitutkinnan päättyneen heidän sovittuaan asian rikoksentekijän kanssa.  
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Taulukko 14 Esitutkinnan päättymisen syy (%) 
Esitutkinta valmistui ja poliisi siirsi rikostapauksen syyttäjälle 65,0
Rikosilmoituksen peruuttaminen 10,5
Rikoksentekijää ei saatu selville 6,0
Muu syy 3,5
Asia sovittiin 2,9
Esitutkinta on kesken 1,0
Ei osaa sanoa / epäselvä 11,0
Yhteensä 100
N 611
 
 

 
 





6 SOVITTELU JA SYYTTÄJÄN PÄÄTÖS  
 SYYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ  

6.1 Sovittelu 

Rikosten sovittelusta säädetään nykyisin lain tasolla (L 1015/2005). Rikok-
sen osapuolet voivat sovitella rikoksesta myös keskenään tai käyttämällä 
muuta apua. Käytännössä poliisi ja syyttäjä ohjaavat sopiviksi arvioimiaan 
rikostapauksia virallisen sovittelumenettelyn piiriin. Sovittelussa rikoksen 
osapuolet käsittelevät tapahtunutta puolueettoman kolmannen osapuolen 
johdolla tavoitteena sopia rikoksen hyvittämisestä.114  

Kyselyssä selvitettiin rikosasioiden sovittelemiseen liittyviä kysymyk-
siä. Vastanneista 16 prosenttia kertoi osallistuneensa sovitteluun (N=112). 
Kyselyn avulla ei ole mahdollista saada tarkkaa käsitystä siitä, kenen toi-
mesta sovittelu oli järjestetty. Vastausten perusteella vaikutti kuitenkin sil-
tä, että suurin osa oli osallistunut viralliseen sovintomenettelyyn ja vain 
pieni osa oli sopinut asian keskenään. 

Sovitteluun osallistuneista suurin osa kertoi sovittelun lopuksi solmi-
neensa sopimuksen rikoksentekijän kanssa. Melkein joka kolmas vastasi 
tähän kysymykseen kieltävästi. Noin joka kymmenes oli valinnut vaihto-
ehdon ”en osaa sanoa”. Hieman alle puolet kertoi käsitelleensä sovittelussa 
rikoksen aiheuttamia rahallisia korvauksia.  

Kyselyyn vastanneet rikoksen uhrit olivat usein tyytyväisiä sovitteluun. 
Heistä suurin osa koki, että käsittelyyn varattiin riittävästi aikaa. He katsoi-
vat myös pystyneensä esittämään oman kertomuksensa tapahtumista. Hie-
man huonommin toteutui mahdollisuus esittää vastapuolelle kysymyksiä, 
sillä joka viides vastanneista ilmoitti olevansa asiasta täysin eri mieltä. 
Suurin osa kuitenkin katsoi, että tapahtumat selvitettiin totuudenmukaises-
ti. Sovittelijaa pidettiin myös yleensä tasapuolisena.115  

Tulokset ovat varsin samansuuntaisia kuin aikaisemmissa sovittelua 
koskevissa tutkimuksissa (ks. esim. Iivari 2010). Oikeuspoliittisessa tutki-
muslaitoksessa on tekeillä tutkimus, jossa sovittelua arvioidaan rikoksen 

                                                 
114 Ks. esim. Iivari 2010, 13 ss. Väkivaltarikosten, erityisesti läheisessä suhteessa tapah-
tuneen väkivallan, soveltumisesta sovitteluun ollaan erimielisiä. Rikoksen osapuolia ei 
pidetä riittävän tasavertaisina, jotta rikoksen uhri pystyisi vapaasti kertomaan väkivallas-
ta ja sen aiheuttamista seurauksista. Keskustelussa esitetyistä argumenteista ks. Niemi-
Kiesiläinen 2004, 158 ss. 
115 Lomakkeessa esitettiin edellisten kysymysten lisäksi neljä muutakin kysymystä sovit-
telumenettelystä, mutta yksi numerorivi oli jäänyt pois. Tästä syystä näitä vastauksia ei 
voi pitää luotettavina, koska ei ole varmuutta siitä, mihin kysymykseen henkilöt ovat 
vastanneet. Näitä epäselviä vastauksia ei ole raportoitu. 
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uhrin näkökulmasta. Monet tutkimuksessa haastatelluista sovitteluun osal-
listuneista rikosten uhreista ovat ilmaisseet olevansa tyytyväisiä moniin 
seikkoihin sovittelussa, mutta kaikkein tyytymättömimpiä oltiin siihen, että 
rikoksentekijän ei koettu kantavan vastuuta teosta. (Honkatukia 2013.) 

 
Taulukko 15 Tyytyväisyys sovitteluun rikoksen uhrin oman kokemuksen perusteella (%) 

 

Täysin  
samaa  
mieltä 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Ei samaa  
eikä  
eri mieltä 

Jonkin  
verran  
eri mieltä 

Täysin 
eri  
mieltä Yhteensä 

N 

Käsittelyyn varattiin  
riittävästi aikaa 49,0 22,0 14,0 6,0 9,0 100 

 
100 

Sai esittää oman  
kertomuksen  
tapahtumista 59,4 12,9 10,9 8,9 7,9 100 

 
 

101 
Sai esittää  
vastapuolelle  
kysymyksiä 33,7 14,1 21,7 8,7 21,7 100 

 
 

92 
Sovittelija oli  
tasapuolinen 38,2 21,3 23,6 7,9 7,0 100 

 
89 

 
 
6.2 Syyttämättä jättämisestä  

Syyttäjä ottaa syyteharkinnassaan kantaa siihen, nostaako hän syytteen pa-
hoinpitelystä epäiltyä henkilöä vastaan vai luopuuko hän syytteen nostami-
sesta. Syytettä käsitellään oikeudenkäynnissä, kun taas päätös syyttämättä 
jättämisestä tehdään kirjallisessa menettelyssä. Syyttäjä arvioi poliisilta 
saamansa esitutkinta-aineiston perusteella, minkälaisen ratkaisun hän te-
kee. Syyttäjä voi luopua syytteen nostamisesta useilla eri perusteilla, mutta 
pahoinpitelyrikoksissa se tehdään yleensä riittämättömän näytön takia.  

Lain mukaan syyttäjällä olisi mahdollisuus tavata rikoksen uhri ennen 
päätöksen tekemistä, mutta käytännössä näin tapahtuu hyvin harvoin. Ri-
koksen uhri saa tiedon syyttäjän tekemästä syyttämättäjättämispäätöksestä 
vasta jälkikäteen postin välityksellä. Syyttäjällä on lakiin perustuva velvol-
lisuus antaa päätös tiedoksi uhrille. 
 
Päätösten määrä. Reilu kolmasosa kyselyyn osallistuneista kertoi, että 
syyttäjä oli tehnyt heihin kohdistuneesta rikoksesta syyttämättäjättämispää-
töksen (38 %, N=272). Lomakkeessa tiedusteltiin, millä perusteella syyttä-
jä oli päättänyt luopua syytteen nostamisesta. Hyvin monet olivat valinneet 
vaihtoehdon ”en osaa sanoa” tai ”muun syyn”. Syyttämättäjättämispäätös-
ten yleisyydestä kertova luku saattaa olla todellisuutta hieman suurempi, 
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sillä joistakin vastauksista syntyi käsitys, että henkilö kuvasi pikemminkin 
poliisin kuin syyttäjän tekemää ratkaisua.   

Tarkasteltaessa vain niitä vastauksia, joissa uhri pystyi ilmoittamaan 
syyttäjän käyttämän perusteen, käy ilmi, että suurin osa kertoi itse peruutta-
neensa rikosilmoituksen (N=53). Tämän jälkeen yleisin syy oli osallistumi-
nen sovitteluun tai osapuolten välillä muutoin syntynyt sopimus. Vastauksis-
sa raportoitiin myös riittämättömän näytön tai teon vähäisyyden takia teh-
dyistä päätöksistä. Muutama päätös oli tehty sillä perusteella, että rikoksen-
tekijä oli alaikäinen.  

Syyttämättäjättämispäätöksen saaneilta rikoksen uhreilta tiedusteltiin, 
saivatko he riittävästi tietoa siitä, millä perusteella syyttäjä päätyi ratkai-
suunsa. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kolmen eri vastausvaihtoeh-
don välillä (N=261). He eivät osanneet vastata tähän kysymykseen, he kat-
soivat saaneensa riittävästi tietoa syyttäjän perusteluista tai he pitivät saa-
maansa tietoa riittämättömänä. Rikosten uhrien kirjoittamissa avovastauksis-
sa kritisoitiin voimakkaasti puutteellista tiedonsaantia.116  
 
Kiitosta ja moitteita. Oikeusturvakyseluun vastanneet rikoksen uhrit kom-
mentoivat avovastauksissa syyttäjän tekemää päätöstä syyttämättä jättämi-
sestä. Vastauksista kävi ilmi, että päätöksistä annettiin sekä kiitosta että 
moitteita. Rikoksen uhri saattoi kertoa, että päätös muodostui pettymyksek-
si hänen kokiessa, että hänet sivuutettiin tai mitätöitiin. Toisaalta rikoksen 
uhri saattoi olla myös päinvastaista mieltä. Syyttämättä jättämistä pidettiin 
täysin oikeana ja perusteltuna ratkaisuna, ja uhri piti positiivisena, että hä-
nen tapauksensa käsittelyä ei enää jatkettu tuomioistuimessa.  
 

 

                                                 
116 Tyytymättömyydestä tiedonsaamiseen ks. Sahlin 2011, 108–110, BRÅ 2010:1, 44, 
Honkatukia 2011, 94, 139. 





7 OIKEUDENKÄYNTI  

7.1 Osallistuminen 
Oikeusturvakyselyyn vastanneista yli puolet kertoi, että heihin kohdistunut-
ta rikosta käsiteltiin käräjäoikeudessa (55 %, N=389). Kaikki eivät osan-
neet vastata kysymykseen ja he saattoivat erikseen kirjoittaa lomakkeeseen, 
että heillä ei ollut laisinkaan tietoa asiasta. Tarkasteltaessa käräjäoikeuteen 
asti edenneitä tapauksia valtaosa rikoksen uhreista kertoi osallistuneensa 
henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin (N=349). Muutamissa tapauksissa uhri 
ei ollut itse paikalla, mutta häntä oli edustanut syyttäjä tai oikeudellinen 
avustaja. Joistakin lomakkeista kävi ilmi, että rikoksen uhri ei tiennyt var-
maksi, oliko häntä edustettu oikeudenkäynnissä. Muutamissa vastauksissa 
raportoitiin kirjallisesta prosessista, jolloin tuomari oli käsitellyt rikosasian 
ilman asianosaisten läsnäoloa.  
 
Avustajan käyttäminen. Oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti osallistuneista 
melkein 60 prosenttia kertoi turvautuneensa oikeudelliseen avustajaan 
(59 %, N=206).117 Kyselyssä tiedusteltiin erikseen syitä sille, miksi rikoksen 
uhri ei käyttänyt avustajaa. Tähän kysymykseen vastanneista valtaosa katsoi, 
etteivät he pitäneet sitä tarpeellisena. Vastauksissa saatettiin perustella, että 
rikoksentekijä oli myöntänyt syyllisyytensä, eikä uhri nähnyt avustajalle tar-
vetta. Hän oli myös voinut pitää syyttäjän toimintaa riittävänä tai hän oli 
saanut opastusta syytetyn avustajalta. Joissakin vastauksissa henkilö kertoi 
arvioineensa, että avustajaan turvautuminen tulisi liian kalliiksi.118 Ilman 
avustajaa olleista rikosten uhreista osa raportoi ”muusta syystä”. Tällöin he 
kertoivat tavallisesti syyksi tiedon puutteen. Rikoksen uhri saattoi kertoa, 
ettei hän edes tiennyt, että hänellä olisi ollut tällainen oikeus.  

Joissakin vastauksissa kerrottiin, että rikoksen uhri olisi halunnut saada 
oikeusapua, mutta sitä ei ollut hänen pienellä kotipaikkakunnallaan saata-
villa. Uhri oli myös saattanut asioida oikeusaputoimistossa, mutta siellä oli 
arvioitu hänen pärjäävän oikeudenkäynnissä yksin. Samaan tilanteeseen 
joutuivat ne rikoksen uhrit, jotka kertoivat, että heidän avustajansa ei pääs-
syt muiden merkittävämpien oikeusjuttujen takia paikalle tai avustaja ei 
syytä ilmoittamatta ilmaantunut oikeudenkäyntiin.  

                                                 
117 Honkatukian (2011, 142) tekemässä kyselyssä 55 % rikoksen uhreista raportoi käyttä-
neensä avustajaa oikeudenkäynnissä. Avustajan käyttämisestä siviiliasioissa ks. esim. 
Ervasti & Aaltonen 2013, 28–31. 
118 Honkatukian (2011) haastattelemaa oikeudellista avustajaa harmitti tieto siitä, että 
rikoksen uhreilla saattoi olla täysin vääristyneitä käsityksiä siitä, miten kalliiksi oikeu-
dellisen avustajan hankkiminen tulisi heille. Mt., 91–92. 
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Tukea oikeudenkäynnissä. Rikoksen uhri voi ottaa oikeudenkäyntiin mu-
kaan henkiseksi tuekseen joko itselleen läheisen henkilön tai tukihenkilön. 
Oikeudenkäyntiin osallistuneista noin joka kymmenes vastanneista raportoi 
läheisen henkilön mukanaolosta (N=36). Tukihenkilön käyttäminen osoit-
tautui sen sijaan varsin harvinaiseksi, sillä vain viitisen prosenttia vastan-
neista raportoi tästä (N=17). Tukihenkilölle olisi ollut tarvetta, sillä avovas-
tauksissa kerrottiin, että oikeudenkäynnissä toimiminen ilman omaa tuki-
henkilöä saattoi muodostua raskaaksi kokemukseksi.  
 

7.2 Tyytyväisyys käsittelyyn 
Oikeusturvakyselyssä rikoksen uhreilta selvitettiin useiden kysymysten kaut-
ta, miten tyytyväisiä he olivat oikeudenkäyntiin (taulukko 16). Seuraavassa 
tyytyväisyyttä edustavana, positiivisena palautteena pidetään vastauksia, 
joissa oltiin täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä esitettyjen ky-
symysten kanssa. Suluissa esitetään prosenttiluku, joka on saatu laskemalla 
yhteen nämä kaksi vastausta.  

Lähes kaikki rikoksen uhrit katsoivat saaneensa kutsun käräjille riittä-
vän ajoissa (91,5 %). He myös ymmärsivät, mistä rikoksentekijää syytetään 
(94,5 %). Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että he saivat ennen oikeu-
denkäyntiä riittävästi neuvoja valmistautumista varten (58,7 %). Rikosten 
uhreissa oli kuitenkin eroa, sillä avustajaa käyttäneet olivat muita useam-
min tyytyväisiä saamaansa neuvontaan.  

 
Honkatukian (2011) haastattelema tuomari kertoi eräässä käräjäoi-
keudessa noudatettavasta käytännöstä, jossa rikoksen uhri saa kärä-
jäoikeuden lähettämän kutsun mukana esitteen. Siinä annetaan tietoa 
oikeudellisesta avustajasta, tukihenkilöstä ja käsittelyn etenemisestä. 
Honkatukian haastattelema avustaja tosin toivoi, että käräjäoikeus 
lähestyisi rikoksen uhria jo ennen kutsun lähettämistä tiedustelemal-
la hänen vahingonkorvausvaatimuksistaan. Tällöin uhri saattaisi 
huomata, että hänen kannattaa kääntyä oikeudellisen avustajan puo-
leen, jolle puolestaan jäisi paremmin aikaa valmistautua oikeuden-
käyntiin. (Mt., 97.) 

 
Rikoksen uhrit olivat hyvin tyytyväisiä moniin asioihin oikeudenkäynnin 
aikana. Heistä valtaosa koki, että he pystyivät oikeudenkäynnissä esittä-
mään oman kertomuksensa tapahtumista (83,1 %). Rikoksen käsittelyyn 
varattiin heidän mielestään riittävästi aikaa (75,7 %). He katsoivat saaneen-
sa mahdollisuuden esittää vahingonkorvauksia koskevat vaatimuksensa 
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(75,5 %). Suurin osa koki myös saaneensa riittävästi neuvoja oikeuden-
käynnin aikana (61,7 %). Tyytyväisten määrä kuitenkin laski kysymysten 
edetessä, sillä hieman yli puolet oli tyytyväisiä siihen, miten heidän turval-
lisuudestaan oli huolehdittu (53,3 %). Tyytyväisten määrä laski alle puo-
leen tiedusteltaessa yksityisyyden suojaamisesta (49,2 %). Rikosten uhrien 
mielestä kaikkein huonoiten toteutui mahdollisuus esittää vastapuolelle 
kysymyksiä, sillä tyytyväisiä oli hieman yli 40 prosenttia (43,5 %). Seu-
raavaksi katsotaan, mistä annettiin kriittistä palautetta.  

Rikosten uhrit olivat kaikkein tyytymättömämpiä siihen, miten he olivat 
pystyneet esittämään vastapuolelle kysymyksiä. Hieman yli kolmasosa il-
maisi olevansa tyytymättömiä (36,0 %). He kritisoivat myös neuvontaa, 
sillä noin neljäsosa oli tyytymättömiä saamiinsa neuvoihin sekä ennen oi-
keudenkäyntiä (27,4 %) että sen aikana (25,2 %). Tyytymättömyyttä ilmeni 
siinäkin, miten yksityisyyttä suojattiin (27,0 %) tai miten uhrien turvalli-
suudesta huolehdittiin (24,9 %). Tyytymättömien määrä pieneni kysyttäes-
sä vahingonkorvausvaatimusten esittämisestä, käsittelylle varatusta ajasta 
ja siitä, miten he saivat esittää oman kertomuksensa tapahtumista. Ainoas-
taan noin joka kymmenes vastanneista antoi kriittistä palautetta näistä ky-
symyksistä. 
 
Taulukko 16 Rikoksen käsitteleminen käräjäoikeudessa rikoksen uhrin oman koke-

muksen perusteella (%) 

  

Täysin Jonkin Ei samaa Jonkin  Täysin  

Yhteensä N 

samaa verran eikä  verran  eri mieltä 
mieltä samaa eri mieltä eri mieltä  
  mieltä       

Ennen oikeudenkäyntiä          
kutsuttiin käräjille  

81,3 10,2 3,6 2,8 2,2 100 363riittävän ajoissa 
ymmärsi mistä  

85,2 9,3 2,6 2,0 0,9 100 344rikoksentekijää syytetään 
sai riittävästi neuvoja  

37,8 20,9 13,9 11,8 15,6 100 339valmistautumista varten 
         
Oikeudenkäynnin aikana         
neuvottiin riittävästi 41,3 20,4 13,2 12,6 12,6 100 334
suojattiin yksityisyyttä 30,0 19,2 23,8 11,5 15,5 100 323
huolehdittiin turvallisuudesta 30,6 22,7 21,9 8,1 16,8 100 323
käsittelyyn varattiin  

54,1 21,6 13,2 5,4 5,7 100 333riittävästi aikaa 
sai esittää oman  

68,8 14,3 8,0 5,4 3,4 100 349kertomuksen tapahtumista 
sai esittää  

28,0 15,5 20,5 11,8 24,2 100 322vastapuolelle kysymyksiä 
sai esittää  

59,5 16,0 13,2 4,6 6,7 100 326vahingonkorvausvaatimuksen 
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Kyselylomakkeessa esitettiin kahdeksan uutta kysymystä, joissa pyrittiin 
edelleen selvittämään, miten tyytyväisiä rikosten uhrit olivat oikeuden-
käyntiin. Positiivisista ja negatiivisista vastauksista raportoidaan samalla 
tavalla kuin edellä laskemalla yhteen täysin samaa mieltä ja jonkin verran 
samaa mieltä olleet. Rikosten uhrit antoivat monista kysymyksistä varsin 
positiivista palautetta. Heistä huomattavan suuri osa oli sitä mieltä, että 
heitä kuunneltiin riittävästi oikeudenkäynnissä (80,2 %). Vastanneista jopa 
yli puolet oli ”täysin samaa mieltä” tämän väitteen kanssa. Tapahtumat 
selvitettiin heidän mielestään totuudenmukaisesti (75,6 %). Valtaosa piti 
tuomaria puolueettomana (76,3 %) ja katsoi kohtelunsa olevan tasapuolista 
(70,7 %). Myös tuomioon oltiin tyytyväisiä, sillä se annettiin heidän mie-
lestään kohtuullisessa ajassa (68,9 %) ja sen perusteluja pidettiin ymmär-
rettävinä (63,1 %). Toisaalta tarkasteltaessa tuomion perusteluista annettua 
palautetta voidaan todeta, että lähes neljäsosa vastanneista ei pitänyt niitä 
ymmärrettävinä (24,0 %).  
 
Taulukko 17 Tyytyväisyys oikeudenkäyntiin rikoksen uhrin oman kokemuksen perus-

teella (%) 

  

Täysin  Jonkin  Ei samaa Jonkin  Täysin  

Yhteensä N 

samaa  verran  eikä  verran  eri mieltä
mieltä samaa  eri mieltä eri mieltä  
  mieltä       

kuunneltiin riittävästi 55,5 24,7 8,1 6,1 5,5 100 344 
tapahtumat selvitettiin  

50,7 24,9 7,9 10 6,5 100 341 totuudenmukaisesti 
kohtelu oli tasapuolista 45,6 25,1 15,4 7,3 6,6 100 331 
tuomari oli puolueeton 62,5 13,8 13,5 3,9 6,3 100 333 
rikoksentekijä otti  

27 13,6 10,9 10,6 37,9 100 330 vastuun teostaan 
rikoksentekijä sai  

30,5 12,4 8,8 16,1 32,2 100 326 
oikeudenmukaisen  
rangaistuksen 
tuomion perustelut  

43,1 20 12,9 8,9 15,1 100 325 olivat ymmärrettävät 
tuomio annettiin  

44,8 24,1 11,1 8,6 11,4 100 324 kohtuullisessa ajassa 
 
 
Oikeusturvakyselyssä kaikkein kriittisempiä oltiin sen suhteen, miten ri-
koksentekijän katsottiin ottaneen vastuun teostaan. Lähes puolet uhreista 
(48,5 %) oli sitä mieltä, että rikoksentekijän vastuunotto ei heidän mieles-
tään toteutunut hyvin. Kyselyssä rikoksen uhreilta tiedusteltiin mielipidettä 
myös siitä, oliko rikoksentekijän saama rangaistus heidän mielestään oi-
keudenmukainen. Runsas 40 prosenttia antoi myöntävän vastauksen (las-
kettaessa yhteen täysin samaa mieltä ja jonkin verran samaa mieltä olleiden 
vastaukset). Kieltävän vastauksen antaneita oli vajaa puolet (laskettaessa 
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yhteen jonkin verran eri mieltä ja täysin eri mieltä olleiden vastaukset). 
Mielenkiintoista on havaita, että täysin eri mieltä olevien osuudet olivat 
asteikon molemmissa päissä jotakuinkin samaa suuruusluokkaa, sillä hie-
man alle joka kolmannes vastanneista oli täysin eri mieltä rikoksentekijän 
saaman rangaistuksen oikeudenmukaisuudesta. Seuraavaksi tarkastellaan 
hieman tarkemmin rikosten uhrien tyytyväisyyttä tuomioon.  
 
 
7.3 Tyytyväisyys tuomioon  
Oikeusturvakysely lähetettiin useille vakavan väkivaltarikosten uhreille. 
Tämä seikka käy ilmi myös tarkasteltaessa rikoksista annettuja tuomioita. 
Kysyttäessä rikoksentekijän saamasta rangaistuksesta yli puolet kertoi van-
keusrangaistuksesta, joka voi olla ehdollinen tai ehdoton. Tämän lisäksi 
tuomittiin joissakin tapauksissa yhdyskuntapalvelua. Noin joka viides ker-
toi rikoksentekijän saaneen sakkorangaistuksen. Vastauksissa raportoitiin 
myös tuomioista, joissa rikoksentekijä oli syyntakeettomuuden perusteella 
rangaistuksen sijasta joutunut hoidettavaksi. Syyte hylättiin noin viidessä 
prosentissa tapauksista (N=20). En osaa sanoa vastausvaihtoehdon oli va-
linnut melkein kymmenen prosenttia vastanneista.  

Rikoksen uhreilta kysyttiin avovastauksen muodossa, mitä mieltä he 
olivat käräjäoikeuden antamasta tuomiosta. Tällöin heillä oli mahdollisuus 
vapaasti kommentoida haluamiaan asioita. Vastanneista yli puolet ilmoitti 
olevansa tyytyväisiä tuomioon, jolloin he ottivat yleensä kantaa rikoksen-
tekijälle tuomittuun rangaistukseen. Noin joka neljännes rikoksen uhreista 
kertoi pitävänsä rikoksentekijälle tuomittua rangaistusta liian lievänä. Reilu 
kymmenen prosenttia vastanneista piti käräjäoikeuden antamaa tuomiota 
vääränä (10, 8 %). Tällöin oli esimerkiksi kyse tapauksista, joissa syyte oli 
hylätty. Syytteiden hylkäämistapaukset herättivätkin lähes aina uhreissa 
voimakasta kritiikkiä119. Myös rikosnimikkeen vaihtumista lieveämmäksi 
protestoitiin samoin kuin rikosprosessin pitkää kestoa. Vastauksissa saatet-
tiin moittia tuomiota siitäkin, että vaikka rangaistus oli kohdallaan, tuomi-
tuissa vahingonkorvauksissa oli menty uhrin mielestä pieleen. Hieman alle 
kaksi prosenttia vastanneista piti rikoksentekijälle tuomittua rangaistusta 
liian ankarana. Noin joka kymmenettä vastausta ei pystytty luokittelemaan 
epäselvän sisältönsä takia tai rikoksen uhrin ilmoittaessa, ettei hän tiennyt 
tai muistanut tuomion sisältöä. 
 

                                                 
119 Ks. myös Fleury 2002, 192 ss., Franklyn 2012, 37–38, Kjällman 2002, 88, Kainulai-
nen 2004, 87, Honkatukia 2011, 111, 152–153. 
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Taulukko 18 Rikoksen uhrin avovastauksessa esittämä mielipide käräjäoikeuden anta-
masta tuomiosta 

 % N 
Sopiva 52,7 186 
Liian lievä 25,2 89 
Muu vääryys 10,8 38 
Liian ankara 1,7 6 
Ei osaa sanoa/epäselvä 9,6 34 
Yhteensä 100 353 
 

 
 



8 RIKOKSEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA 
 
Rikoksen uhrilla on oikeus saada korvausta niistä rahallisista menetyksistä, 
joita hänelle on rikoksesta aiheutunut. Seuraavaksi tarkastellaan, minkälai-
sista vahingoista oikeusturvakyselyyn vastanneet rikosten uhrit raportoivat. 
Rikoksen uhreilta tiedusteltiin lisäksi, miten tyytyväisiä he olivat vahinko-
jen käsittelemiseen rikosprosessin aikana.  
 
 
8.1 Rahalliset menetykset  
Kaikista kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia ilmoitti, että heille ai-
heutui rikoksesta rahallisia menetyksiä (58 %, N=412). Noin joka kolmas 
ei kertonut kärsineensä niistä. Muutama prosentti ei osannut vastata kysy-
mykseen.120  
 
Taulukko 19 Rikoksen aiheuttamista rahallisista menetyksistä* 
 % N
Terveyskeskuskäynnistä ym. aiheutuneita kuluja 43,0 306
Likaantuneita tai rikkoutuneita vaatteita 41,5 295
Matkakulut lääkäriin tai muuhun hoitoon 30,7 218
Lääkekulut 29,7 211
Lääkärikulut 25,3 180
Työansion menetys 17,3 123
Muita omaisuusvahinkoja 13,5 96
Muita 9,1 65
Silmälasien rikkoutuminen 8,4 60
Terapiakulut 7,7 55
Muita hoitokuluja 6,5 46
Kotioven lukkojen vaihtaminen 4,2 30
* Kyselyssä oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Prosentit on laskettu koko vas-
taajamäärästä (N=711). 
  
Kyselylomakkeen alussa yli 60 prosenttia uhreista kertoi asioineensa saa-
miensa vammojen takia ensiavussa. Heistä suurimmalle osalle oli aiheutu-
nut tästä maksettavaa. Kysyttäessä rikoksen aiheuttamista rahallisista me-
netyksistä yli 40 prosenttia vastanneista kertoi terveyskeskuksessa, en-
siavussa tai poliklinikalla käynnistä aiheutuneista kuluista. Lääkärikuluista 
raportoi 25 prosenttia. Hoidon takia matkakuluja oli aiheutunut melkein 
joka kolmannelle ja lähes sama määrä kertoi joutuneensa käyttämään rahaa 
lääkkeisiin. Rikoksen uhreille oli aiheutunut muitakin kustannuksia hoidos-
ta, kuten maksettavaa tutkimuskuluista, sairaalapäivistä vuodeosastolla tai 
                                                 
120 Honkatukian tekemässä kyselyssä (2011, 129) uhripalvelujen asiakkaista 70 % kertoi 
kokeneensa rahallisia vahinkoja. 
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myöhemmin toteutetusta kuntoutuksesta. Myös rikoksen aiheuttamiin 
psyykkisiin seurauksiin oli haettu apua (8 % vastanneista).  

Monet rikosten uhreista kertoivat omaisuusvahingoista. Yli 40 prosent-
tia kaikista vastanneista raportoi likaantuneista tai rikkoutuneista vaatteista. 
Silmälasit olivat menneet rikki melkein joka kymmenennellä. Muita omai-
suusvahinkoja oli aiheutunut vielä useammalle (13,5 %). Avovastauksissa 
listattiin monenlaisia omaisuuteen kohdistuneita vahinkoja, kuten uhrilla 
ollut kello, koru tai puhelin oli saattanut rikkoutua tai koti-irtaimistolle oli 
aiheutunut vahinkoa. Maksettavaa oli koitunut erilaisista korjaus-, siivous- 
tai pesulalaskuista.  

Rikoksesta aiheutui monenlaista muutakin haittaa, joilla saattoi olla vä-
lillisiä tai välittömiä taloudellisia seurauksia. Työansion menetyksestä ker-
toi 17 prosenttia vastanneista. Avovastauksissa kuvattiin vielä tarkemmin, 
miten pahoinpitelystä saadut fyysiset tai psyykkiset vammat hankaloittivat 
henkilön tai hänen perheensä taloudellista toimeentuloa. Toisinaan pahoin-
pitely johti työkyvyn pitkäkestoiseen alenemiseen tai menettämiseen.  
 
 
8.2 Tiedonsaaminen 
Kyselyssä selvitettiin, miten rikosten uhrit olivat saaneet tietoa vahingon-
korvausoikeudellisista kysymyksistä. Tiedonlähdettä kysyttäessä noin joka 
neljäs mainitsi oman oikeudellisen avustajansa. Toisena listalta löytyi po-
liisi. Rikoksen uhrit olivat myös etsineet itse aktiivisesti tietoa internetistä 
tai muualta.121 Vakuutusyhtiöstä sai tietoa viisi prosenttia. Tuomarin mai-
nitsi kuusi prosenttia, syyttäjän alle kolme prosenttia ja tukihenkilön kaksi 
prosenttia vastanneista. Rikosuhripäivystyksen merkitys jäi ehkä yllättä-
vänkin pieneksi, sillä vain noin prosentti kertoi siitä. Toisaalta monet ovat 
hakiessaan tietoa internetistä saattaneet käyttää hyväkseen juuri Rikosuhri-
päivystyksen sivuja. Vaikka lomakkeessa ei ollut tämän kysymyksen koh-
dalla ”ei saanut mistään tietoa” -vaihtoehtoa, nelisen prosenttia vastanneis-
ta halusi erikseen kertoa, että he eivät ole saaneet mistään tietoa. 
  

                                                 
121 Muualta vastauksissa oli listattu monia eri tahoja: oikeusaputoimisto, sovittelu, Val-
tiokonttori, rikoksentekijä, turvakoti, sukulaiset ja ystävät. Jotkut kertoivat tienneensä 
asiasta jo ennen rikosta. 
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Taulukko 20 Tiedonlähde vahingonkorvauksista (%)*  
Oikeudellinen avustaja 23,8
Poliisi 19,0
Muualta 9,3
Tuomari 5,5
Vakuutusyhtiö 4,8
Internet 4,5
Syyttäjä 2,7
Tukihenkilö 1,7
Rikosuhripäivystys 1,3
* Kyselyssä oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. Prosentit on laskettu koko vas-
taajamäärästä (N=711). 
 
Tiedon määrästä kysyttäessä lähes puolet tietoa saaneista piti sitä riittävä-
nä. Toisaalta jäljelle jäi varsin suuri osa vastanneista, lähes 40 prosenttia, 
jotka olivat tyytymättömiä saamaansa tietoon. Kymmenisen prosenttia ei 
osannut vastata kysymykseen.122 Vastauksissa listattiin useita asioita, joista 
olisi tarvittu enemmän informaatiota. Vahingonkorvausjärjestelmä tuntui 
rikoksen uhreista monimutkaiselta. He olisivat tarvinneet opastusta siitä, 
millä kaikilla eri perusteilla voi hakea korvausta. Osa vastanneista epäili, 
että he eivät olleet osanneet vaatia korvausta kaikista kokemistaan vahin-
goista. Myös vallitseva korvaustaso oli saattanut jäädä epäselväksi, minkä 
takia omaa vaatimustaan oli vaikea muuntaa euroiksi.123  

Kyselystä kävi myös ilmi, että rikoksen uhrin näkökulmasta vahingon-
korvausvaatimusten esittämisessä oli toisinaan pitänyt kiirehtiä liiaksi. 
Henkilöllä ei välttämättä ollut vielä esitutkinnan aikana riittävästi tietoa 
vahingoista. Rikoksen uhri mieli saattoi myös muuttua rikosprosessin aika-
na. Vaikka hän olisi esitutkinnassa sanonut, ettei hänellä ole vaatimuksia, 
hän oli myöhemmin voinut tulla toisiin aatoksiin. Vaikeutena oli se, että 
kaikki pahoinpitelyn aiheuttamat seuraukset eivät olleet uhrin tiedossa vaa-
timuksista kysyttäessä. Oikeusturvakyselyyn saatuja vastauksia luettaessa 
kävi ilmi, että pahoinpitelyn vaikutukset saattoivat tuntua vielä vastaushet-
kelläkin. Lomakkeissa kerrottiin, että rikoksen uhri saattoi vieläkin kärsiä 
usealla eri tavalla. Vuosia sitten tapahtunut pahoinpitely oli aiheuttanut 
sellaisia fyysisiä, psyykkisiä ja taloudellisia seurauksia, jotka heikensivät 
hänen toimimiskykyään. Rikoksen uhri saattoi kertoa, miten hän joutui yhä 
edelleen käyttämään lääkkeitä, käymään erilaisissa hoidoissa tai olemaan 
kuntoutettavana. Myös työkyky oli saattanut heikentyä pysyvästi.  
 
 

                                                 
122 Tähän kysymykseen vastasi 432 henkilöä. 
123 Ks. myös Honkatukia 2011, 105. 
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8.3 Vaatimuksen käsitteleminen  
Kyselyyn vastanneista rikoksen uhreista nelisenkymmentä prosenttia kertoi 
vaatineensa rahallisia korvauksia rikoksentekijältä. Jos tarkastellaan henki-
löitä, jotka kertoivat heille aiheutuneista rahallisista menetyksistä, luku 
olisi korkeampi. Rahallista vahinkoa kärsineistä hieman yli 70 prosenttia 
myös vaati niistä korvauksia rikoksentekijältä. Tämä tarkoittaa, että noin 
joka neljäs jätti esittämättä korvausvaatimuksen. Avovastauksissa perustel-
tiin ratkaisua muun muassa sillä, että vahingonkorvauksen vaatimista 
omalta puolisolta ei pidetty mielekkäänä vaihtoehtona. Nelisen prosenttia 
vastanneista oli valinnut vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”. 
 
Taulukko 21 Vahinkoa kärsineillä vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä 
Kyllä 70,6
Ei 25,9
Ei osaa sanoa/ei tietoa 3,5
Yhteensä 100
N 398
 
 
Tiedusteltaessa rikoksen uhreilta, missä vahingonkorvausvaatimusta käsi-
teltiin, vastauksena oli yleensä käräjäoikeudessa rikosasian yhteydessä 
(78,7 %). Kymmenisen prosenttia uhreista oli sopinut korvauksista rikok-
sentekijän kanssa ilman ulkopuolisia. Rikosten sovittelusta kertoi tässä yh-
teydessä kuusi prosenttia vastanneista. Nelisen prosenttia uhreista oli tur-
vautunut käräjäoikeudessa pidettyyn erilliseen oikeudenkäyntiin. Muunlai-
sesta menettelystä raportoi noin kaksi prosenttia vastanneista, jolloin ker-
rottiin oikeudellisten avustajien käytöstä, vakuutusyhtiöstä ja Valtiokontto-
rista.124  

Noin 200 rikoksen uhria kertoi, että vahingonkorvausta oli käsitelty kä-
räjäoikeudessa rikosasian yhteydessä. Heistä reilu 40 prosenttia kertoi syyt-
täjän ajaneen vahingonkorvausasiaa rikoksen uhrin puolesta. Melkein kol-
masosa vastasi kysymykseen kieltävästi. Kysymys vaikutti olevan vaikea 
monille, sillä usea oli valinnut vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Kysyttäessä 
tuomittiinko rikoksentekijä maksamaan uhrille korvausta lähes 90 prosent-
tia vastasi myöntävästi. Ilman korvausta oli jäänyt kymmenisen prosenttia. 
En osaa sanoa vaihtoehdon oli valinnut muutama prosentti. Kyselyyn vas-
tanneiden mukaan rikoksentekijän piti maksaa heille keskimäärin 4 500 
euron suuruinen vahingonkorvaus mediaanin ollessa 1 500 euroa.125  
                                                 
124 Tähän kysymykseen vastasi 244 henkilöä. 
125 Tarkasta euromäärästä kertoi 208 henkilöä. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että 
henkilöiden oli hyvin vaikea eritellä kysytyllä tavalla kärsimiään vahinkoja. Euromääräs-
tä kertovia vastauksia onkin pidettävä vain suuntaa-antavina. 
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8.4 Tyytyväisyys 
Oikeusturvakyselyssä selvitettiin, miten tyytyväisiä rikoksen uhrit olivat 
vahingonkorvausoikeudellisten kysymysten käsittelemiseen rikosprosessis-
sa. Vastausta haettiin neljään eri kohtaan: 1) tiedon saamiseen siitä mistä 
eri vahingoista on oikeus vaatia korvausta, 2) tiedon saamiseen siitä, miten 
hakea korvausta, 3) rikoksen uhrille määrätyn vahingonkorvauksen euro-
määrään ja 4) vahingonkorvauksen maksamisen nopeuteen.  
 
Taulukko 22 Tyytyväisyys vahingonkorvauksiin liittyviin kysymyksiin (%) 

 

Erittäin 
tyyty- 
väinen 

Melko 
tyyty- 
väinen

Ei  
tyytyväinen 
eikä  
tyytymätön

Melko 
tyyty- 
mätön

Erittäin  
tyyty- 
mätön Yhteensä 

N 

tiedon saaminen siitä,  
mistä vahingoista on  
oikeus vaatia korvausta 20,0 22,8 19,0 14,9 23,3 100 395
tiedon saaminen siitä,  
miten hakea  
vahingonkorvausta 22,3 21,8 17,1 16,6 22,1 100 385
rikoksen uhrille määrätyn  
vahingonkorvauksen  
euromäärään 13,0 19,1 22,6 13,9 32,4 100 361
rikoksen uhrille määrätyn  
vahingonkorvauksen  
maksamisen nopeuteen 12,1 14,3 20,3 12,9 40,4 100 364
 
 
Kyselyyn vastanneiden mielipiteet jakautuivat verrattain tasaisesti sen suh-
teen, miten tyytyväisiä he olivat saamaansa tietoon vahingonkorvauksista. 
43 prosenttia vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 
saamaansa tietoon siitä, mistä vahingoista on mahdollista hakea korvausta. 
Vastaavasti 38 prosenttia oli melko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättö-
miä tästä asiasta saamaansa tietoon. Tarkasteltaessa kysymystä siitä, miten 
hakea vahingonkorvausta 44 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä, kun 
taas 39 prosenttia oli tyytymättömiä.  

Tyytymättömien määrä kasvaa tarkasteltaessa vahingonkorvausten ta-
soon ja saamiseen liittyviä kysymyksiä. Lähes puolet oli erittäin tyytymät-
tömiä tai melko tyytymättömiä heille määrättyjen vahingonkorvausten eu-
romäärään (46 %), kun taas tyytyväisiä oli hieman alle joka kolmas (32 %). 
Kysyttäessä palautetta vahingonkorvausten maksamisen nopeudesta tyy-
tymättömien määrä nousi yli puoleen (53 %). Vastaavasti tyytyväisten 
määrä oli tässä kohdassa kaikkein pienin (26 %).  
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Rahojen saaminen. Kyselyssä tiedusteltiin, olivatko he onnistuneet saa-
maan korvauksen rikoksen aiheuttamista vahingoista rikoksentekijältä. Tä-
hän kysymykseen vastanneista hieman yli puolet raportoi siitä, että he oli-
vat jääneet ilman korvauksia (53 %). Noin joka viides (18 %) kertoi saa-
neensa rikoksentekijältä täyden korvauksen, kun taas osittaiseen korvauk-
seen oli saanut tyytyä 13 prosenttia. Laskettaessa nämä luvut yhteen voi-
daan todeta, että vain noin joka kolmas tähän kysymykseen vastanneista 
ilmoitti saaneensa rikoksentekijältä joko täyden tai osittaisen korvauksen 
kärsimistään vahingoista. Käsittely oli kesken yhdeksällä prosentilla vas-
tanneista. En osaa sanoa vastauksen oli valinnut kahdeksan prosenttia.126  

Kyselystä kävi ilmi, että kaikki rikoksen uhrit eivät olleet tietoisia siitä, 
että heidän olisi itse pitänyt olla aktiivisia korvausten perimisessä rikoksen-
tekijältä. Honkatukian (2011, 111) tutkimuksessa haastateltu tuomari eh-
dotti tilanteen parantamiseksi, että asianomistajalle lähetettävään kopioon 
tuomiosta voisi liittää ohjeistusta asiasta. Kyselystä kävi ilmi, että osa vas-
tanneista ei ollut koskaan onnistunut saamaan korvauksia rikoksentekijältä. 
Tätä harmiteltiin erityisesti tapauksissa, joissa rikoksen uhrille oli koitunut 
suoranaisia rahallisia menetyksiä esimerkiksi lääkekulujen merkeissä. Myös 
Valtiokonttorin hidasta korvausten käsittelyä ja maksettujen korvausten ma-
talaa tasoa moitittiin.  
 

 

                                                 
126 Tähän kysymykseen vastasi 117 henkilöä. 



9 TYYTYVÄISYYS RIKOSPROSESSIIN  
 KOKONAISUUTENA ERI UHRIRYHMITTÄIN 

9.1 Rikosnimike 

Oikeusturvakyselyyn vastanneita pyydettiin kertomaan, mikä oli heihin 
kohdistuneen pahoinpitelyn rikosnimike rikosprosessin päättyessä. Taulu-
kosta 23 käy ilmi, että yli kolmasosa vastaajista oli joutunut vakavan väki-
vallan kohteeksi. Rikosnimikkeenä oli törkeä pahoinpitely 27 prosentissa 
tapauksista, kun taas henkirikoksen yrityksestä kertoi seitsemän prosenttia 
vastanneista. Noin joka neljännellä rikosnimikkeenä oli ollut perustunnus-
merkistön mukainen pahoinpitely. Lievästä pahoinpitelystä raportoi noin 
joka viides vastaaja. Joka viides vastaaja ei osannut sanoa rikosnimikettä.  
 
Taulukko 23 Rikosnimike rikosprosessin päättyessä (%) 
 Yhteensä 
Lievä pahoinpitely 21,6 
Pahoinpitely 26,8 
Törkeä pahoinpitely 26,7 
Henkirikoksen yritys 6,8 
En osaa sanoa/muu 18,1 
Yhteensä 100 
N 619 
 
 
Oikeusturvakyselystä kävi ilmi, että rikosnimikkeen valinnalla oli merki-
tystä uhreille. Jotkut kertoivat tyytymättöminä, että he kokivat lievän ri-
kosnimikkeen vähättelevän heidän rikoskokemustaan.127  
 
 
9.2 Rikosprosessin kesto ja yleisarvosana 

Rikosprosessi muodostuu esitutkinnasta, syyteharkinnasta ja oikeuden-
käynnistä. Kyselyyn vastanneilla rikosprosessi oli päättynyt eri vaiheissa. 
Kaikki eivät päässeet esitutkintaa pidemmälle esimerkiksi siitä syystä, että 
rikoksentekijän henkilöllisyys jäi selvittämättä. Varsin monilla oli kuiten-
kin kokemusta oikeudenkäynnistä. Joidenkin kohdalla rikosta oli käsitelty 
muutoksenhaun takia vielä hovioikeudessa. Kyselyyn vastanneilla rikos-

                                                 
127 Vastaavasta kritiikistä ks. myös Honkatukia 2011, 139. 
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prosessi oli kestänyt keskimäärin kuusi kuukautta. Korkeintaan vuosi oli 
mennyt lähes 80 prosentilla vastaajista.128  

Kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä rikosprosessin kestosta. Puolet piti 
rikosprosessia hitaana (48,3), noin joka kolmas sopivana (35,5 %) ja alle 
kymmenen prosenttia nopeana (9,2). Muita vastauksia oli seitsemän pro-
senttia, jolloin kerrottiin esimerkiksi rikosprosessin olevan vielä kesken tai 
henkilö ei osannut vastata kysymykseen.129  

Rikosprosessin pitkää kestoa ei pidetä tavoiteltavana asiana oikeudelli-
sesti, eikä myöskään terapeuttisen juridiikan näkökulmasta, koska se voi 
hidastaa rikoksen uhrin selviytymistä. Oikeusturvakyselyyn vastanneet 
rikoksen uhrit kritisoivatkin rikosprosessin hidasta etenemistä.130 Toisaalta 
liian nopea rikosprosessi ei myöskään välttämättä herätä luottamusta rikok-
sen osapuolissa. Sahlinin tutkimuksesta (2011) kävi ilmi, että poliisi oli 
toisinaan niin tehokas, että esitutkinta lopetettiin jopa rikosilmoitusta seu-
raavana päivänä. Haastatellut rikoksen uhrit eivät arvostaneet näin nopeaa 
prosessia, vaan kokivat, että poliisi ei panostanut riittävästi rikostutkintaan. 
(Mt., 108–110.) Oikeusturvakyselyssä ei tullut ilmi vastaavaa kritiikkiä. 
Hieman jäljempänä selvitetään, oliko rikosprosessin kestolla vaikutusta 
siihen, miten tyytyväisiä rikoksen uhrit olivat rikosprosessiin.  

Oikeusturvakyselyssä ei kysytty hovioikeuskäsittelystä. Rikoksen uhrit 
saattoivat kuitenkin tuoda ilmi, että käräjäoikeuden jälkeen tapausta oli 
käsitelty vielä hovioikeudessa. Rikoksen käsittelemistä kahteen kertaan 
saatettiin pitää tarpeettomana. Rikoksen uhri saattoi ihmetellä, miksi hänen 
piti osallistua prosessiin, kun hänellä ei ollut mitään uutta kerrottavaa. Ri-
kosprosessin venymistä ei myöskään pidetty hyvänä asiana. 
 
Yleisarvosana. Oikeusturvakyselyssä vastaajia pyydettiin antamaan koulu-
arvosana asteikolla 4–10 rikosprosessista kokonaisuutena, jolloin 4 on erit-
täin huono ja 10 erinomainen. Rikosten uhrien antama kouluarvosana oli 
keskimäärin 7. Tätä huonompi arvosana löytyi melkein joka kolmannelta. 
Lähes sama määrä antoi arvosanaksi 8. Tasan seitsemän löytyi melkein 
joka viidenneltä, samoin kiitettävä arvosana (9–10). Noin kuusi prosenttia 
oli antanut täyden kympin.  
 
 

                                                 
128 Rikosten käsittelyajat vaihtelevat eri rikoksissa. Kaikissa rikoksissa rikosprosessin 
kokonaiskesto (esitutkinnasta tuomion antamiseen) oli vuonna 2010 keskimäärin 9,7 
kuukautta. Ks. tarkemmin Lappi-Seppälä et al. 2012, 341. 
129 Tähän kysymykseen vastasi 611 henkilöä. 
130 Vastaavaa kritiikkiä ks. esim. Kjällman 2002, 28,30, Howley & Dorris 2007, 305, 
Honkatukia 2011, 96. 
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9.3 Tyytyväisyys rikosprosessiin eri uhriryhmissä 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten tyytyväisiä rikosten uhrit olivat rikospro-
sessiin. Tarkoituksena on selvittää, eri uhriryhmien tyytyväisyyttä poliisiin 
ja oikeudenkäyntiin. Tässä tarkastellaan tyytyväisyyttä iän, sukupuolen ja 
ansiotason mukaan. Rikosprosessin piirteistä esille nostetaan rikosnimik-
keen valinta, annettu tuomio ja rikosprosessin kesto. Oikeudenkäynnin 
osalta selvitetään myös oikeudellisen avustajan käyttöä. 

Tarkastelu tehdään muodostamalla summamuuttuja laskemalla yhteen 
poliisin toiminnasta ja oikeudenkäynneistä esitettyjä tyytyväisyysväittämiä. 
Kyselyssä rikoksen uhrit kertoivat, olivatko he samaa vai eri mieltä esitet-
tyjen väitteiden kanssa. Vastausvaihtoehdot olivat Likert-asteikollisia ja 
edustivat ääripäissään vastausvaihtoehtoja 5=täysin samaa mieltä ja 
1=täysin eri mieltä. Kysymykset esitettiin niin, että täysin samaa mieltä ja 
samaa mieltä olleet olivat tyytyväisiä, kun taas täysin eri mieltä ja eri miel-
tä olleet olivat tyytymättömiä.131 
 
Eri uhriryhmien tyytyväisyys poliisiin. Oikeusturvakyselyssä rikosten uh-
reille esitettiin useita kysymyksiä poliisin toiminnasta, joissa käsiteltiin 
poliisin heitä kohtaan osoittamaa kiinnostusta, rikostutkinnan laatua, uhrin 
turvallisuutta ja tiedonsaamista esitutkinnan aikana. Seuraavaa tarkastelua 
varten näistä 13 eri kysymyksestä muodostettiin summamuuttuja ”Tyyty-
väisyys poliisiin”.132  

Taulukossa 24 esitetään rikosten uhrien tyytyväisyys poliisin toimin-
taan ikäryhmittäin. Vanhimmat uhrit näyttivät olevan kaikista kriittisimpiä 
poliisia kohtaan nuorten ollessa heitä tyytyväisempiä. Lähes joka viides yli 
50-vuotias oli täysin eri mieltä poliisista esitettyjen tyytyväisyysväitteiden 
kanssa. Nuorimmista vastaajista (18–29-vuotiaat) vain noin neljä prosenttia 
oli täysin eri mieltä väitteiden kanssa. Miesten ja naisten välillä ei ollut 
eroa tyytyväisyydessä poliisin toimintaan.  
 

                                                 
131 Summamuuttuja muodostettiin laskemalla yhteen kukin vastaajan esittämät luvut 
tyytyväisyysväitteiden kohdalla. Poliisin toiminnasta esitettiin 13 väitettä, joihin vastat-
tiin valitsemalla luku Likert-asteikolta (1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). 
Esimerkiksi kaikissa kohdissa poliisiin erittäin tyytymätön henkilö saisi summamuuttu-
jan arvon 13 (=13x1), kun taas erittäin tyytyväinen saisi arvon 65 (=13x5). Tällä tavalla 
saadut arvot palautettiin samalle vaihteluvälille kuin alkuperäinen Likert-asteikko jaka-
malla arvo kysymysten määrällä ja luokittelemalla se seuraavasti: 0,1–1,49=1; 1,5–
2,49=2; 2,5–3,49=3; 3,4–4,49=4 ja 4,5–5=5. Samaa käytäntöä noudatettiin tyytyväisyys 
oikeudenkäyntiin -summamuuttujan kohdalla. 
132 Se muodostettiin oikeusturvakyselyn kysymyksestä nro 27 kohdat a–m (ks. liite). 
Summamuuttujan reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alpha 0,9). 
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Taulukko 24 Tyytyväisyys poliisiin ikäryhmittäin (%) 
  18–29 30–39 40–49 50 tai yli N 

Täysin samaa mieltä   5,6   9,2   8,2   9,2   47 
Jonkin verran samaa mieltä 29,6 26,8 27,9 18,4 150 
Ei samaa eikä eri mieltä 34,0 26,8 29,5 28,2 175 
Jonkin verran eri mieltä 27,2 25,4 26,2 25,8 154 
Täysin eri mieltä   3,7 12,0   8,2 18,4   63 
 100 100 100 100 589 
Tilastollisten erojen merkitsevyys (χ²-testi) p=0,013 
 
Eniten ansaitsevien ryhmässä (bruttotulot kuukaudessa 2 000 euroa tai 
enemmän) suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä poliisin toimintaan (pois-
lukien en osaa sanoa vastaustaukset). Pieni- ja keskituloisten ryhmässä tyy-
tymättömien osuus oli sitä vastoin suurempi kuin tyytyväisten. Pienitulois-
ten joukossa oli myös runsaasti tyytyväisyysväitteiden kanssa täysin eri 
mieltä olevia (13,2 %). Eniten ansaitsevien joukossa noin viisi prosenttia 
vastaajista oli täysin eri mieltä väitteiden kanssa. 
 
Taulukko 25 Tyytyväisyys poliisiin bruttotulojen mukaan (%) 

 0–999 1 000–1 999 2 000 tai yli N 
Täysin samaa mieltä   7,3   7,9   9,0   47 
Jonkin verran samaa mieltä 22,2 27,3 27,5 149 
Ei samaa eikä eri mieltä 33,3 23,6 32,8 179 
Jonkin verran eri mieltä 23,9 29,1 25,9 153 
Täysin eri mieltä 13,2 12,1   4,8   60 
 100 100 100 588 
Tilastollisten erojen merkitsevyys (χ²-testi) p= 0,068 
 
Kyselyssä rikokset uhrit ilmoittivat, mikä oli heihin kohdistuneen väkivalta-
rikoksen rikosnimike rikosprosessin päättyessä. Valittavana oli lievä, perus-
tunnusmerkistön mukainen tai törkeä pahoinpitely sekä henkirikoksen yritys. 
Rikosnimikkeellä ei ollut yhteyttä tyytyväisyydessä poliisin toimintaan.  

Seuraavaksi tarkastellaan, oliko syytteen hylkäämisellä yhteyttä tyyty-
väisyydessä poliisia kohtaan. Syytteiden hylkäämistapauksia oli lukumää-
räisesti melko vähän (N=20), mutta varovaisesti voidaan kuitenkin tulkita, 
että suurin osa heistä oli tyytymättömiä poliisiin (p=0,093).133 He, joiden 
syyte oli hylätty, olivat selvästi tyytymättömämpiä kuin ne rikosten uhrit, 
jotka kertoivat rikoksentekijän saaneen rangaistuksen.134  

Rikosprosessin kokonaiskestolla oli vaikutusta tyytyväisyydessä polii-
siin (taulukko 26). Kaikkein tyytymättömimpiä poliisiin olivat ne rikosten 
uhrit, jotka olivat pitäneet rikosprosessin kestoa hitaana. Heistä vain noin 

                                                 
133 Huomioitavaa on, että tässä kohdassa tilastollinen merkitsevyys jää alle aiemmin 
käytetyn p<0.05. Tässä muuttujassa on valittu pienelle aineistolle sopiva tilastollisen 
testaamisen merkitsevyystaso, joka on p<0.1.  
134 Ks. myös Franklyn 2012, 37–38. 
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neljäsosa oli tyytyväisiä. Suurin osa prosessia hitaana pitävistä oli jonkin 
verran eri mieltä tyytyväisyysväitteiden kanssa (32,7 %), kun taas suuri osa 
prosessia sopivana (32,3 %) tai nopeana (26,5 %) pitävistä oli jonkin ver-
ran samaa mieltä tyytyväisyysväitteiden kanssa. Nopea rikosprosessi ei 
kuitenkaan lisännyt tyytyväisyyttä, sillä rikosprosessin nopeaksi arvioineet 
uhrit näyttivät olevan useammin tyytymättömiä poliisiin kuin ne uhrit, jot-
ka arvioivat keston sopivaksi.  

 
Taulukko 26 Tyytyväisyys poliisiin rikosprosessin keston mukaan (%) 

 Sopiva Hidas Nopea N 
Täysin samaa mieltä 12,1   6,3   8,2   45 
Jonkin verran samaa mieltä 32,3 20,1 26,5 131 
Ei samaa eikä eri mieltä 34,8 29,4 36,7 166 
Jonkin verran eri mieltä 15,2 32,7 20,4 128 
Täysin eri mieltä   5,6 11,5   8,2   46 
 100 100 100 516 
Tilastollisten erojen merkitsevyys (χ²-testi) p=<0,001 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että rikosten uhrien välillä ei näyttänyt ole-
van kovin suuria eroja tyytyväisyydessä poliisiin. Eroa ei ilmennyt miesten 
ja naisten kesken tai eri rikosnimikkeissä. Eroa näytti sen sijaan olevan eri 
ikä- ja tuloryhmissä. Vanhimmat uhrit olivat keskimäärin tyytymättömäm-
piä poliisin toimintaan kuin nuorimmat uhrit. Niin ikään pienituloisemmat 
vastaajat olivat tyytymättömämpiä kuin eniten ansaitsevat. Myös ne uhrit, 
jotka arvioivat rikosprosessin keston hitaaksi tai nopeaksi, olivat usein 
kriittisiä poliisia kohtaan. Viitteitä oli myös siitä, että tyytymättömyyttä 
poliisiin oli erityisesti niiden keskuudessa, joiden kohdalla syyte hylättiin 
käräjäoikeudessa.  
 
Eri uhriryhmien tyytyväisyys oikeudenkäyntiin. Oikeusturvakyselyssä ri-
kosten uhreille esitettiin useita kysymyksiä siitä, miten heidän mielestään 
rikosta oli käsitelty käräjäoikeudessa. Tyytyväisyyttä tarkasteltiin kysymäl-
lä uhreilta esimerkiksi prosessin ymmärrettävyydestä, turvallisuudesta huo-
lehtimisesta, uhrin kuulemisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Kysy-
myksiä oli yhteensä 16, mutta summamuuttujaa muodostettaessa jätettiin 
kaksi kohtaa ulkopuolelle.135 Jäljelle jääneistä 14 väitteestä muodostettiin 
summamuuttuja ”Tyytyväisyys käräjäoikeuteen”.136  

                                                 
135 Kysymys oli väitteistä ”rikoksentekijä otti vastuun teostaan” ja ”rikoksentekijä sai 
oikeudenmukaisen rangaistuksen”, jotka eivät liity suoraan käräjäoikeutta koskeviin 
menettelyllisiin kysymyksiin. Summamuuttuja muodostui Oikeusturvakyselyn kysymyk-
sistä nro 46. a) kohdat a–b, 46. b) a–d, 46 c.) kohdat a–c, 50. a–d ja 50. g–h (liite).  
136 Summamuuttujan reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alpha 0,89). 
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Rikosten uhrin iällä tai sukupuolella ei näyttänyt olevan tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä siihen, miten tyytyväisiä he olivat käräjäoikeuskäsit-
telyyn, eivätkä prosenttiosuudet juuri vaihdelleet näissä ryhmissä. Sen si-
jaan tulotaso paljasti jonkin verran eroja. Taulukosta 27 nähdään, että eni-
ten ansaitsevien keskuudessa suurin osa (40,4 %) sanoi olevansa ”jonkin 
verran samaa mieltä” tyytyväisyysväitteiden kanssa. Lähes saman verran 
vastanneita oli myös muissa tuloluokissa. Täysin samaa mieltä olevia oli 
noin neljäsosa eniten ansaitsevista. Pienimmässä tuloluokassa täysin samaa 
mieltä oli noin joka viides vastaaja ja keskimmäisessä tuloluokassa noin 16 
prosenttia vastaajista. Erot ovat hyvin pieniä, sillä pääosin lähes kaikki vas-
tanneet olivat tyytyväisiä. 
 
Taulukko 27 Tyytyväisyys käräjäoikeuteen bruttotulojen mukaan (%) 

 0–999 1 000–1 999 2 000 tai yli N 
Täysin samaa mieltä 21,3 16,1 24,2   74 
Jonkin verran samaa mieltä 40,9 44,1 40,4 148 
Ei samaa eikä eri mieltä 26,2 26,9 23,2   91 
Jonkin verran eri mieltä   4,3 10,8   1,0   18 
Täysin eri mieltä   7,3   2,2 11,1   25 
 100 100 100 356 

Tilastollisten erojen merkitsevyys (χ²-testi) p=0,031 
 
Syytteen menestymisellä oli selkeä yhteys uhrien tyytyväisyyteen. Kaikista 
kriittisimpiä olivat ne uhrit, joihin kohdistuneesta rikoksesta syyte hylättiin. 
Suuri osa heistä oli jonkin verran eri mieltä (23,5 %) tai eri mieltä (17,6 %) 
tyytyväisyysväittämien kanssa. Ne rikosten uhrit, joihin kohdistuneesta 
rikoksesta rikoksentekijä tuomittiin rangaistukseen, olivat huomattavasti 
tyytyväisempiä kuin ne, joiden kohdalla syyte hylättiin. Rangaistuksesta 
kertoneista rikosten uhreista ainoastaan noin viisi prosenttia oli jonkin ver-
ran tai täysin eri mieltä tyytyväisyysväitteistä. Uhrien tyytyväisyydessä 
oikeudenkäyntiin ei kuitenkaan näyttäisi olevan juurikaan eroa sen suhteen 
tuomittiinko rikoksentekijälle sakkoa, vankeutta tai muu tuomio. 

Rikosten uhrien tyytyväisyyttä käräjäoikeuskäsittelyyn tarkasteltiin 
myös selvittämällä, oliko sillä yhteys oikeudellisen avustajan käyttämisen 
kanssa. Ehkä hieman yllättävä tutkimustulos oli se, että avustajan käyttö ei 
lisännyt uhrien tyytyväisyyttä käräjäoikeuskäsittelyyn (p=0,891).  
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Taulukko 28 Tyytyväisyys käräjäoikeuteen syytteen menestymisen mukaan (%) 
  Syyte hylättiin Sakko Vankeus tai muu tuomio N* 

Täysin samaa mieltä 11,8 20,5 23,8   75 
Jonkin verran samaa mieltä 17,6 39,7 45,0 142 
Ei samaa eikä eri mieltä 29,4 28,2 21,7   79 
Jonkin verran eri mieltä 23,5   5,1   4,6   19 
Täysin eri mieltä 17,6   6,4   5,0   20 
 100 100 100 335 
Tilastollisten erojen merkitsevyys (χ²-testi) p=0,011. *Vastaajamäärät ovat melko pieniä, 
joten osassa soluissa on vähemmän kuin viisi vastaajaa. 

 
Rikosnimikkeen mukaan tarkasteltuna ei vaikuttanut siltä, että vastannei-
den osuuksissa olisi selkeitä eroja tyytyväisten ja tyytymättömien välillä 
(p=0,053). Myöskään rikosprosessin kokonaiskestolla (sopiva, hidas, no-
pea) ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tyytyväisyydessä käräjäoikeu-
teen (p=0,388). Huomioitavaa on, että tässä on esitetty ainoastaan kuvaile-
vaa analyysiä ja lisäksi ”ei samaa eikä eri mieltä” -vastausten eri osuuksien 
tulkinta on vaikeaa. Tehty tarkastelu antaa kuitenkin aiheita jatkotutkimuk-
selle. 

Lopuksi voidaan todeta, että tarkasteltaessa eri ryhmien välisiä eroja 
tyytyväisyydessä oikeudenkäyntiin ei havaittu suuria eroja; kaikissa uhri-
ryhmissä vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä oikeudenkäyntiin. Tarkaste-
lussa ei havaittu eroja iän, sukupuolen tai rikosnimikkeen mukaan. Ansio-
tuloillakaan ei ollut suurta merkitystä tyytyväisyyteen, eniten tienaavista 
hieman useampi oli erittäin tyytyväinen käräjäoikeuskäsittelyyn, mutta erot 
olivat varsin pieniä. Sen sijaan ne uhrit, joiden syyte oli hylätty, olivat kes-
kimääräistä tyytymättömämpiä oikeudenkäyntiin. Tyytyväisyydessä ei kui-
tenkaan ollut eroja sen mukaan, oliko rikoksesta tuomittu sakkoa, vankeut-
ta tai muu tuomio. Ehkä hieman yllättävästi, avustajan käyttö ei näyttänyt 
lisäävän uhrien tyytyväisyyttä oikeudenkäyntiin. 
 
 
9.4 Uuden rikoksen ilmoittaminen poliisille 

Oikeusturvakyselyssä rikoksen uhrin tyytyväisyyttä rikosprosessiin tarkas-
teltiin myös kysymällä, ilmoittaisivatko he nykyisen kokemuksensa perus-
teella tulevaisuudessa itseensä kohdistuneen pahoinpitelyn poliisille. Uhri-
tutkimuksessa tätä kysymystä pidetään tärkeänä, koska sen katsotaan hei-
jastelevan luottamusta poliisiin137. Myös prosessuaalisen oikeudenmukai-
suuden teorian näkökulmasta tyytyväisyys prosessiin on keskeistä, sillä se 
lisää yhteistyöhalukkuutta poliisin kanssa. Tässä tarkastellaan, vaikuttaako 
                                                 
137 Ks. esim. Lindgren 2004, 264 ss. 
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tyytyväisyys prosessiin halukkuuteen ilmoittaa uusi rikos poliisille. Lisäksi 
tutkitaan, löytyykö eri ryhmien välillä eroja ilmoitushalukkuudessa. 

Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia ilmoittaisi uudesta pahoinpitelystä 
poliisille (taulukko 29). Kuutisen prosenttia ei puolestaan ilmoittaisi uutta 
rikosta poliisille. Noin 14 prosenttia valitsi ”en osaa sanoa” -vastauksen.138 
Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin Heiskasen ja Roivaisen poliisin 
palvelukykyä mitanneessa tutkimuksessa.139  
 
Uuden rikoksen ilmoitushalukkuus eri uhriryhmissä. Seuraavaksi tarkastel-
laan, löytyykö rikosten uhrien välillä eroja siinä, kuinka moni on halukas 
ilmoittamaan uuden pahoinpitelyn poliisille. Tarkoituksena on selvittää, 
löytyykö tiettyjä ryhmiä, joissa halukkuus turvautua poliisiin olisi muita 
vähäisempää. Ilmoitushalukkuutta voidaan pitää yhtenä osoituksena luot-
tamuksesta poliisiin ja rikosprosessiin. Taulukossa 29 on esitetty poliisille 
ilmoittavien osuudet verrattuna niihin, jotka eivät ilmoittaisi tai jotka eivät 
osanneet sanoa kantaansa. Tarkasteltavana on rikosten uhrien iän, sukupuo-
len ja tulojen vaikutus ilmoitushalukkuuteen. Rikosprosessista nostetaan 
tarkastelun kohteeksi rikosnimike, rikoksen uhrin poliisia ja käräjäoikeutta 
kohtaan ilmaisema tyytyväisyys, käräjäoikeuden antama tuomio ja rikos-
prosessin kesto. Prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden teorian mukaisesti 
hypoteesina on, että rikosten uhrit ovat halukkaita ilmoittamaan uudesta 
rikoksesta poliisille silloin, kun he ovat tyytyväisiä rikosprosessiin ja ovat 
kokeneet menettelyn oikeudenmukaiseksi.140 Liikkeelle lähdetään selvittä-
mällä, onko uhrien sosiodemografisilla piirteillä yhteyttä ilmoitushaluk-
kuuteen. 

Uhrin iällä ja sukupuolella on tilastollisesti merkitsevä ero niiden välil-
lä, jotka ilmoittaisivat uuden pahoinpitelyn poliisille ja jotka empivät asiaa 
(taulukko 29). Tällöin erottuvat nuoret rikosten uhrit sekä miehet, sillä he 
eivät ilmoittaisi uutta rikosta niin herkästi poliisille. Nuorimmista uhreista 
(18–29) 74 prosenttia kääntyisi poliisin puoleen, kun taas yli 50-vuotiaista 
lähes 90 prosenttia toimisi näin. Miehistä 76 prosenttia ilmoittaisi uuden 
pahoinpitelyn, naisista puolestaan 85 prosenttia. Uhrin tuloilla ei ollut yh-
teyttä ilmoitushalukkuuteen, eikä myöskään rikosnimikkeellä rikosproses-

                                                 
138 Tähän kysymykseen vastasi 670 henkilöä. 
139 Heidän tutkimuksessaan 81 % pahoinpitelyn uhreista vastasi ilmoittavansa vastaavan 
rikoksen tulevaisuudessa poliisille, kun taas 8 % vastasi kieltävästi. En osaa sanoa vaih-
toehdon oli valinnut 11 %. Heiskanen & Roivainen 2005, 168. Lindgrenin tutkimuksessa 
(2002, 31) kieltäviä vastauksia oli enemmän, sillä jopa melkein kolmasosa pahoinpitelyn 
uhreista oli empiväisiä sen suhteen, kääntyisivätkö he enää poliisin puoleen. Ks. myös 
Lindgren 2004, 264–265. 
140 Ks. esim. Apsler et al. 2003, 1328 ss., Jackson & Bradford 2010, 241 ss. Tosin ks. 
myös Hickman & Simpson 2003, 614 ss. 
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sin päättyessä. Rikosnimikkeen kohdalla voidaan kuitenkin pitää kiinnos-
tavana, että lähes yhtä suuri osuus niin lievän pahoinpitelyn uhreista kuin 
henkirikoksen yrityksen uhreista ilmoittaisi uudesta rikoksesta poliisille.  

Uhrien tyytyväisyyttä rikosprosessiin arvioitiin tässä käyttämällä tietoja 
prosessin kestosta sekä siitä, miten tyytyväisiä rikosten uhrit olivat poliisiin 
ja käräjäoikeuteen. Lisäksi käytettiin tietoa käräjäoikeuden tuomiosta. Mi-
käli menettelyllä ja uhrin tyytyväisyydellä rikosprosessiin ei olisi yhteyttä 
ilmoitushalukkuuteen, olisi tulos ristiriidassa prosessuaalisen oikeudenmu-
kaisuuden teorian kanssa.  

Tyytyväisyys poliisiin lisäsi halukkuutta ilmoittaa uudesta pahoinpite-
lystä poliisille, kun taas tyytymättömien keskuudessa ilmoitushalukkuus 
laski. Kaikkein tyytyväisimmistä uhreista jopa 91 prosenttia kääntyisi uu-
delleen poliisin puoleen, kun taas kaikkein tyytymättömistä uhreista 74 
prosenttia toimisi näin. Toisessa tyytymättömien ryhmässä (jonkin verran 
eri mieltä olleilla) luku oli vielä pienempi, 68 prosenttia. Omakohtaisella 
kokemuksella poliisin toiminnasta on siis vaikutusta ilmoitushalukkuuteen 
ja tätä kautta sillä on vaikutusta myös rikosten ilmituloon. 

Oikeusturvakyselyn tulokset näyttävät pääosin vastaavan prosessuaali-
sesta oikeudenmukaisuuden teoriasta johdettua hypoteesia. Poliisin osoit-
tama kiinnostus uhria kohtaan, rikoksen tutkimisen laatu ja tehokkuus, uh-
rin turvallisuudesta huolehtiminen ja hyvä tiedottaminen lisäävät uhrien 
halua ilmoittaa uusi rikos poliisille. Toisaalta on syytä kiinnittää huomiota 
siihen, että ilmoittamishalukkuus oli varsin korkea myös tyytymättömien 
joukossa, sillä poliisin työhön kaikkein tyytymättömimmistäkin uhreista 
jopa yli 70 prosenttia ilmoittaisi uudesta rikoksesta poliisille.  

Prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden teoria saa rikosprosessin edetes-
sä edelleen vahvistusta, sillä sama ilmiö toistuu tarkasteltaessa, minkälai-
nen yhteys ilmoitushalukkuuteen on tyytyväisyydellä käräjäoikeuskäsitte-
lyyn. Huomattavan suuri osa (92 %) niistä uhreista, jotka olivat tyytyväi-
simpien joukossa, ilmoittaisi uuden rikoksen poliisille. Oikeudenkäyntiin 
tyytymättömistä enää 70 prosenttia ottaisi uudelleen yhteyttä poliisiin. 
Kaikkein tyytymättömien keskuudessa vastaava prosenttiluku oli 79.141 

Käräjäoikeuden antamalla tuomiolla näytti myös olevan yhteyttä ilmoi-
tushalukkuuteen. Rikosten uhreista erottuivat selkeästi ne, joiden kohdalla 
syyte oli hylätty. Rangaistuksen laadulla ei sen sijaan vaikuttanut olevan 
merkitystä. Rikosten uhrien ilmoitushalukkuus pysyi samana riippumatta 
siitä, tuomittiinko pahoinpitelijälle sakkoa vai vankeutta. Heistä noin 85 
                                                 
141 Tilastollinen merkitsevyys tyytyväisyys käräjäoikeuteen -muuttujan kohdalla oli 
p=0,055. Huomioitavaa on, että tässä kohdassa tilastollinen merkitsevyys jää alle aiem-
min käytetyn p<0.05. Tässä muuttujassa on valittu pienelle aineistolle sopiva tilastollisen 
testaamisen merkitsevyystaso, joka on p<0.1.  
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prosenttia ilmoittaisi uudesta pahoinpitelystä poliisille, kun taas syytteiden 
hylkäämistapauksissa vastaava luku on vain 50 prosenttia.  

Rikosprosessin kestolla on niin ikään yhteys uuden rikoksen ilmoitus-
halukkuuteen. Odotetusti ne rikosten uhrit, jotka pitivät prosessin kestoa 
sopivana, olivat useammin halukkaita ilmoittamaan uudesta rikoksesta po-
liisille (85,5 %). Rikosprosessin nopeus ei sen sijaan lisännyt ilmoitusha-
lukkuutta. Mielenkiintoisena voi pitää havaintoa siitä, että rikosprosessin 
nopeaksi arvioineet uhrit eivät olleet valmiita kääntymään useammin polii-
sin puoleen kuin sopivaksi arvioineet, sillä 72 prosenttia vastasi myöntä-
västi kysymykseen. Rikosprosessia liian hitaana pitäneistä uhreista 76 pro-
senttia kertoi ilmoittavansa uuden rikoksen poliisille. Tulosten perusteella 
voi arvioida, että sekä liian hidas että liian nopea prosessi vaikuttavat ole-
van yhteydessä heikompaan ilmoitushalukkuuteen.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vaikka pahoinpitelyn uhrien vä-
lillä löytyi eroja halukkuudessa ilmoittaa uudesta pahoinpitelystä poliisille, 
erot eivät olleet suuria. Myönteistä on, että huomattavan suuri osa (80 pro-
senttia) kaikista oikeusturvakyselyyn osallistuneista rikosten uhreista ottai-
si poliisiin uudelleen yhteyttä, mikäli he joutuisivat tulevaisuudessa uuden 
pahoinpitelyn kohteeksi. Uhrien välisessä vertailussa selkeästi kaikkia mui-
ta tyytymättömäksi ryhmäksi näytti kuitenkin erottuvan ne rikosten uhrit, 
joihin kohdistuneesta pahoinpitelystä hylättiin syyte. Ainoastaan puolet 
heistä arvioi ilmoittavansa uuden rikoksen poliisille. Tätä voidaan pitää 
huolestuttavana tuloksena. Myönteistä oli sen sijaan se, että tyytyväisyys 
poliisin toimintaan ja käräjäoikeuteen lisäsi selvästi uhrien halukkuutta 
turvautua jatkossakin rikosoikeudelliseen järjestelmään. 
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Taulukko 29 Ilmoittaisiko uuden pahoinpitelyn poliisille taustamuuttujien ja prosessiin 
tyytyväisyyden suhteen (%) 

    Ilmoittaisiko uuden 
pahoinpitelyn (%) 

   
     
    Kyllä Ei   N 
Ikä (vuonna 2007)** 18–29 74,0 26,0 100 181
  30–39 76,0 24,0 100 154
  40–49 81,4 18,6 100 140
  50 tai yli 88,5 11,5 100 182
      
Sukupuoli** Nainen 85,3 14,7 100 273
  Mies 75,7 24,3 100 378
      
Tulot (brutto kk) 0–999 79,0 21,0 100 257
  1000–1999 81,3 18,7 100 182
  2000 tai yli 80,1 19,9 100 211
      
Rikosnimike Lievä pahoinpitely 80,9 19,1 100 131
  Pahoinpitely 80,5 19,5 100 164
  Törkeä pahoinpitely 82,9 17,1 100 164
  Henkirikoksen yritys 82,9 17,1 100 41
      
Tyytyväisyys prosessiin     
Tyytyväisyys poliisiin*** Täysin samaa mieltä 91,3 8,7 100 46
  Jonkin verran samaa mieltä 89,0 11,0 100 146
  Ei samaa eikä eri mieltä 83,8 16,2 100 179
  Jonkin verran eri mieltä 68,4 31,6 100 152
  Täysin eri mieltä 73,8 26,2 100 61
      
Tyytyväisyys käräjäoikeuteenª Täysin samaa mieltä 92,1 7,9 100 76
  Jonkin verran samaa mieltä 82,0 18,0 100 150
  Ei samaa eikä eri mieltä 76,3 23,7 100 93
  Jonkin verran eri mieltä 70,0 30,0 100 20
  Täysin eri mieltä 79,2 20,8 100 24
      
Käräjäoikeuden tuomio** Syyte hylättiin 50,0 50,0 100 20
  Sakko 85,0 15,0 100 80
  Vankeus tai muu tuomio 83,8 16,2 100 241
      
Prosessin kesto* Sopiva 85,5 14,5 100 214
  Hidas 76,3 23,7 100 291
  Nopea 72,2 27,8 100 54
 
Yhteensä (N, kyllä=536, ei/eos=134) 80,0 20,0 100 670
* Summamuuttuja muodostettu kysymyksistä tyytyväisyydestä ks. tarkemmin luku 10.3. 
***p <0,001; **p <0,01; *p <0,05; ªp <0,1 (χ²) 





10 YHTEENVETO 

Rikoksen uhrin asema on Suomessa oikeudellisesti vahva. Meillä on kui-
tenkin varsin vähän tutkittua tietoa siitä, miten heidän oikeutensa toteutuvat 
käytännössä. Tässä tutkimuksessa väkivaltarikosten uhrit pääsevät esittä-
mään oman arvionsa rikosprosessista. Kansainvälisten tutkimusten perus-
teella tiedetään, että rikosten uhreille on hyvin merkityksellistä, miten heitä 
kohdellaan rikosprosessin aikana. Oikeusturvakyselyn tulokset vahvistavat, 
että tällä kysymyksellä on uhreille merkitystä ja se vaikuttaa siihen, miten 
oikeudenmukaiseksi he kokevat rikosprosessin. Tämän lisäksi tutkimustu-
lokset antavat uutta tietoa rikosten uhrien oikeuksien toteutumisesta ja hei-
dän tarpeistaan rikosprosessin aikana.  

Prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimusperinteessä korostetaan 
menettelyä, koska sillä on vaikutusta siihen, miten oikeudenmukaiseksi 
ihmiset kokevat prosessin ja sen lopputuloksen. Omakohtaisella kokemuk-
sella prosessista on yleisempääkin merkitystä, sillä se vaikuttaa eri viran-
omaisia kohtaan tunnettuun luottamukseen ja ihmisten haluun noudattaa 
lakia. Terapeuttisen juridiikan tutkimusperinteessä kiinnitetään huomiota 
rikosten uhrien hyvinvointiin. Molemmissa tutkimusperinteissä pidetään 
tärkeänä, että rikoksen uhrilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, vaikuttaa 
prosessin kulkuun, saada tietoa sen aikana ja olla osallisena prosessin eri 
vaiheissa.142 Tässä tutkimuksessa on selvitetty näiden kysymysten merki-
tystä rikosprosessiin osallistuneille uhreille Suomessa.  

Tutkimus toteutettiin tekemällä kysely sellaisille väkivaltarikosten uh-
reille, joihin kohdistuneesta rikoksesta oli kirjattu rikosilmoitus poliisin 
tietojärjestelmään vuonna 2007. Rikosnimikkeistä mukana olivat lievä pa-
hoinpitely, pahoinpitely, törkeä pahoinpitely (RL 21:5–7) ja henkirikoksen 
yritys (RL 21:1–3). Vakavampia rikosnimikkeitä painottamalla pyrittiin 
saamaan tutkimukseen mukaan rikosprosessin kaikkiin vaiheisiin osallistu-
neita henkilöitä. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä yli puolet vas-
tanneista kertoi tapauksensa käsittelyn edenneen käräjäoikeuteen asti. Syk-
syllä 2010 toteutettuun oikeusturvakyselyyn vastasi kaikkiaan 711 rikoksen 
uhria ympäri Suomea. Matalan vastausprosentin takia (28 prosenttia) tiedot 
eivät ole tilastollisen tutkimuksen tavalla yleistettävissä kaikkiin rikospro-
sessiin osallistuneisiin uhreihin. Kyselyn perusteella saadaan kuitenkin tie-
toa väkivaltarikosten uhrien kokemuksista rikosprosessista. Vastaavaa tut-
kimusta ei ole aikaisemmin tehty Suomessa. 

Tutkimukseen osallistuneista miehiä oli noin 60 prosenttia, naisia noin 
40 prosenttia. Miehet olivat yleensä joutuneet julkisessa tilassa tuntemat-
                                                 
142 Ks. esim. Tyler 1990, Tyler & Huon 2002, Winick & Wexler 2003, Diesen 2011b. 
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toman tai tilapäisen tuttavansa tekemän väkivallan kohteeksi, kun taas nai-
set olivat yleensä yksityisessä tilassa puolisonsa tekemän väkivallan koh-
teina. Miehet ja naiset kertoivat väkivallan aiheuttaneen usein negatiivisia 
seurauksia, jotka olivat heikentäneet heidän elämänlaatuaan. Suurin osa oli 
joutunut hakeutumaan hoidettavaksi saamiensa fyysisten vammojen takia. 

 
 
10.1 Suurin osa tyytyväisiä rikosprosessiin 

Oikeusturvakyselyssä selvitettiin väkivaltarikosten uhrien tyytyväisyyttä 
rikosprosessiin. Kysymyksiä esitettiin poliisista, syyttäjistä ja tuomareista. 
Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että suurin osa vastanneista oli varsin 
tyytyväisiä rikosprosessiin. Esitutkinnasta kysyttiin poliisin tekemistä toi-
mista ja suhtautumisesta rikoksen uhria kohtaan. Tyytyväisyyttä selvitettiin 
esittämällä erilaisia väittämiä rikostutkinnan laadusta ja perusteellisuudes-
ta, saadun tiedon riittävyydestä ja siitä, miten hyvin rikoksen uhrin turvalli-
suudesta oli huolehdittu.  

Poliisi sai rikosten uhreilta varsin myönteistä palautetta. Poliisia luon-
nehdittiin asialliseksi, ammattitaitoiseksi ja aikaansaavaksi. Vastanneiden 
mukaan poliisi onnistui parhaiten siinä, että rikoksen uhrille annettiin riit-
tävästi aikaa kertoa pahoinpitelystä ja häntä kohtaan osoitettiin aitoa kiin-
nostusta. Suurin osa uhreista oli tyytyväisiä poliisin toimiin rikostutkinnas-
sa. Rikosta tutkittiin heidän mielestään riittävästi ja tutkinta eteni nopeasti. 
Myös tapahtumien kulku selvitettiin uhrien näkemyksen mukaan esitutkin-
nassa totuudenmukaisesti.  

Tiedon saamisessa tyytyväisten ja tyytymättömien osuudet tasoittuivat, 
sillä useampi uhreista ilmaisi tyytymättömyyttään kuin tyytyväisyyttään. 
Rikosten uhrit olisivat tarvinneet enemmän tietoa omista oikeuksistaan. 
Tiedonsaanti ei ole riittävää myöskään siltä osin, miten heitä pidettiin ajan 
tasalla rikostutkinnan etenemisestä esitutkinnan aikana. Kritiikkiä esitettiin 
edelleen siitä, miten heille tiedotettiin esitutkinnan päättymisestä tai rikos-
prosessin etenemisestä sen jälkeen. 

 Rikokset uhrit olivat tyytymättömiä myös kysyttäessä turvallisuuteen 
liittyvistä seikoista. He kritisoivat sitä, miten heidän turvallisuudesta oli 
huolehdittu tai miten heille oli pyritty järjestämään ulkopuolista apua ja 
tukea. Tässä kysymyksessä ilmeni sukupuolten välillä eroa, sillä naiset oli-
sivat pitäneet tärkeänä turvallisuudesta huolehtimista, kun taas miehille 
tämä kysymys ei näyttäytynyt yhtä tärkeänä. Rikosten uhrien yhteisenä 
näkemyksenä parantamisen varaa olisi puolestaan siinä, miten vahingon-
korvausoikeudellisia kysymyksiä selvitettiin esitutkinnan aikana.  



 81

Kyselyssä kysyttiin, olivatko edellä kerrotut seikat kuitenkin sellaisia, 
joiden toteutumista vastanneet olisivat arvostaneet. Rikosten uhrit vastasi-
vat kaikkiin kysymyksiin keskimäärin myöntävästi. He olisivat pitäneet 
hyvin tärkeänä esimerkiksi sitä, että poliisi osoittaa kiinnostusta, tutkii ri-
koksen, tiedottaa esitutkinnan kulusta ja huolehtii uhrien turvallisuudesta. 
Rikoksen uhrit toimivat esitutkinnassa yleensä yksin, sillä vain neljä pro-
senttia vastanneista kertoi, että heillä oli ollut kuulustelutilanteessa mukana 
oikeudellinen avustaja. Tukihenkilön käyttäminen osoittautui vielä harvi-
naisemmaksi, sillä kuulusteltaessa vain kaksi prosenttia raportoi tukihenki-
lön läsnäolosta. Kyselyyn vastanneet nostivat esille myös sensitiivisen koh-
telun tärkeyden.  

Oikeusturvakyselyssä selvitettiin, minkälaista palautetta annettiin syyt-
täjän tekemästä päätöksestä luopua syytteen nostamisesta. Syyttämättäjät-
tämispäätöstä sekä kiitettiin että moitittiin. Toiset rikoksen uhrit pitivät 
syyttäjän ratkaisua oikeana ja he olivat helpottuneita, kun asian käsittele-
minen rikosprosessissa päättyi. Toiset taas esittivät hyvin negatiivista pa-
lautetta. He saattoivat kokea tulleensa prosessissa sivuutetuiksi, kun heihin 
kohdistunutta rikosta ei käsitelty sen edellyttämällä vakavuudella.  

Rikosten uhrit saivat kyselyssä arvioida rikoksensa käsittelemistä oi-
keudenkäynnissä. Vastausten perusteella on mahdollista todeta, että he oli-
vat usein tyytyväisiä oikeudenkäyntiin. Noin 60 prosenttia vastanneista 
kertoi käyttäneensä käräjäoikeudessa oikeudellista avustajaa. Rikosten uh-
rien tyytyväisyys oikeudenkäyntiin ei kuitenkaan lisääntynyt avustajan 
käytön myötä, sillä varsin monet ilman avustajaa toimineista ilmoittivat 
olleensa tyytyväisiä. Kyselyn mukaan molemmissa uhriryhmissä oikeu-
denkäyntiä pidettiin ymmärrettävänä. Rikosten uhrit katsoivat saaneensa 
kutsun käräjille riittävän ajoissa ja he tiesivät, mistä rikoksentekijää syytet-
tiin.  

Oikeudenkäyntiin osallistuminen voi herättää uhreissa monenlaisia tun-
teita, sillä esimerkiksi rikoksentekijän kohtaaminen voi tuntua vaikealta.143 
Rikosten uhrien mukaan he pystyivät kuitenkin esittämään oman kerto-
muksensa rauhassa, eikä oikeudenkäynnissä kiirehditty. Suurin osa piti 
kohteluaan tasapuolisena ja arvioi, että tapahtumat selvitettiin totuudenmu-
kaisesti. Heidän mukaansa kehittämisen varaa olisi kuitenkin siinä, miten 
heidän turvallisuudestaan ja yksityisyydestään pyrittiin huolehtimaan. Pro-
sessuaalisten kysymysten lisäksi oikeusturvakyselyssä selvitettiin, mitä 
mieltä he olivat prosessin lopputuloksesta, eli käräjäoikeuden antamasta 
tuomiosta. Rikosten uhrit olivat varsin tyytyväisiä prosessin lopputulok-
seen, sillä jopa hieman yli puolet uhreista piti tuomiota sopivana. Erityistä 

                                                 
143 Ks. esim. Kjällman 2002, 29, Lindgren 2004, 284 ss., Hermain 2005, 574. 
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tyytymättömyyttä käräjäoikeuden antaman tuomioon ilmaisivat ne rikosten 
uhrit, joiden kohdalla syyte hylättiin.  

Oikeusturvakyselystä kävi ilmi, että kaikkein kriittisintä palautetta ri-
kosten uhrit antoivat vahingonkorvausoikeudellisten kysymysten käsitte-
lemisestä. He toivat esille lukuisia kritiikin kohteita. Vahingonkorvausoi-
keudellinen järjestelmä oli monimutkainen ja sen toimintalogiikka jäi vie-
raaksi. Monet vastanneet olivat sitä mieltä, että he eivät saaneet korvauksia 
edes niistä suoranaisista rahallisista menetyksistä, jotka heidän oli pitänyt 
maksaa. Myös prosessuaalisia kysymyksiä moitittiin. Rikosten uhrien mu-
kaan he eivät saaneet riittävästi neuvontaa vahingonkorvauksista rikospro-
sessin aikana. Ongelmia ilmeni aina esitutkinnasta lähtien, mutta vaikka he 
olisivat onnistuneet saaman lainvoimaisen tuomion vahingonkorvauksista, 
he eivät välttämättä ymmärtäneet, miten heidän olisi pitänyt käynnistää 
rahojen perimismenettely.  
 
 
10.2 Oikeudenmukainen rikosprosessi lisää halukkuutta  
 ilmoittaa uusi rikos poliisille 

Oikeusturvakyselyssä pyrittiin selvittämään, ilmeneekö eri uhriryhmien 
välillä eroa tyytyväisyydessä rikosprosessiin. Kysymystä tarkasteltiin erik-
seen poliisin ja oikeudenkäynnin osalta, ja sen lisäksi tiedusteltiin uuden 
pahoinpitelyn ilmoittamishalukkuudesta poliisille. Erityisesti kysymys il-
moitushalukkuudesta heijastelee uhrien osoittamaa luottamusta rikosoikeu-
dellista järjestelmää kohtaan. Eroja selvitettiin tutkimalla rikosten uhrien 
iän, sukupuolen ja heidän ansiotasonsa merkitystä. Rikosprosessin piirteis-
tä selvitettiin rikosnimikkeen valinnan, annetun tuomion ja rikosprosessin 
keston vaikutusta.  

Rikosten uhrit olivat pääosin tyytyväisiä rikosprosessiin ja he olivat 
samalla halukkaita ilmoittamaan uudesta mahdollisesta pahoinpitelystä 
poliisille. Vastanneista jopa 80 prosenttia arvioi ilmoittavansa uudesta ri-
koksesta poliisille, kun taas jäljelle jäävät 20 prosenttia eivät ilmoittaisi tai 
he eivät osanneet sanoa kantaansa. Tulosten mukaan tyytyväisyydessä ja 
luottamuksessa havaittiin kuitenkin joitakin eroja eri uhriryhmien välillä. 

Tarkasteltaessa tyytyväisyyttä rikosprosessiin saatiin seuraavia tuloksia. 
Yleisesti tyytyväisyys poliisin toimintaan lisäsi selvästi halukkuutta ilmoit-
taa uudesta rikoksesta poliisille. Näin ei kuitenkaan vaikuttanut olevan ikä-
ryhmittäin tarkasteltuna. Jossain määrin erikoista on, että rikosprosessiin 
tyytyväisyyttään ilmaisseet nuoret uhrit olivat samalla haluttomampia il-
moittamaan uudesta rikoksesta poliisille. Nuorten kokemuksia rikosproses-



 83

sista olisi syytä tutkia jatkotutkimuksissa tarkemmin. Kysymyksellä on 
erityistä merkitystä, koska nuorella iällä saatu omakohtainen kokemus pro-
sessista voi vaikuttaa vielä myöhemminkin oikeusjärjestelmää kohtaan 
tunnettuun luottamukseen ja jopa halukkuuteen noudattaa lakia. 

Kyselyn perusteella miesten ja naisten välillä ei näyttänyt olevan eroa 
tyytyväisyydessä poliisiin tai oikeudenkäyntiin. Toisaalta naiset olivat 
miehiä halukkaampia ilmoittamaan uudesta pahoinpitelystä poliisille. Nai-
sista noin 85 prosenttia ilmoittaisi uuden pahoinpitelyn poliisille, kun taas 
miehillä vastaava luku oli 76 prosenttia. Sen sijaan uuden rikoksen ilmoi-
tushalukkuudessa ei ollut eroja tulojen suhteen. 

Tähän kyselyyn osallistuneet rikoksen uhrit olivat joutuneet eriasteisen 
pahoinpitelyn kohteeksi (lievä pahoinpitely, pahoinpitely, törkeä pahoinpi-
tely tai henkirikoksen yritys). Rikosten uhrien tyytyväisyydessä rikospro-
sessiin ei ilmennyt eroa tarkasteltaessa eri rikosnimikkeitä. Vastaavalla 
tavalla eroa ei ollut havaittavissa sen suhteen, miten halukkaita he olisivat 
kääntymään poliisiin puoleen uuden pahoinpitelyn takia.  

Rikosprosessin kestolla oli sen sijaan vaikutusta siihen, miten tyytyväisiä 
rikosten uhrit olivat prosessiin. Rikosprosessin keston hitaaksi tai nopeaksi 
arvioivat olivat tyytymättömämpiä kuin ne uhrit, jotka arvioivat sen sopi-
vaksi. Tämä näkyi myös siinä, että heistä pienempi osa oli halukkaita ilmoit-
tamaan uuden rikoksen poliisille.  

Rikosten uhreille prosessuaalisten kysymysten lisäksi myös prosessin 
lopputuloksella on merkitystä. Selkeästi tyytymättömiä rikosprosessiin oli-
vat ne rikosten uhrit, joiden kohdalla syyte oli hylätty. Heistä vain puolet 
ilmoittaisi uudesta pahoinpitelystä poliisille. Toisaalta tuomion laadulla eli 
sillä oliko tuomittu sakkoa, vankeutta vai muu rangaistus ei ollut vaikutusta 
tyytyväisyyteen. Kyselyyn sisältyneistä avovastauksissa kävi ilmi, että 
syytteen hylkääminen koettiin hyvin raskaana ja epäoikeudenmukaisena 
kokemuksena.  

Prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden teorian mukaisesti oikeusturva-
kyselyn tulokset osoittavat, että tyytyväisyys rikosprosessiin lisäsi selvästi 
halukkuutta ilmoittaa uudesta pahoinpitelystä poliisille. Poliisiin kaikista 
tyytyväisimmistä uhreista noin 91 prosenttia ilmoittaisi uudesta rikoksesta, 
kun taas vähemmän tyytyväisistä näin toimisi noin 74 prosenttia. Aikai-
semman tutkimustiedon perusteella on mahdollista todeta, että myönteisel-
lä kokemuksella rikosprosessista on samalla yleisempää merkitystä rikos-
ten uhreille, sillä sen voidaan arvioida lisäävän luottamusta oikeusjärjes-
telmään.144  
 

                                                 
144 Ks. esim. Tyler 2001, 233–234, Hough et al. 2010, 203 ss.  
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10.3 Puutteellinen tiedonsaanti haasteena uhrin oikeuksien  
 toteutumiselle 

Oikeusturvakyselyn perusteella on mahdollista pohtia, minkälaisia asioita 
pitäisi kehittää rikosprosessissa. Puutteellinen tiedonsaanti nousi esille niin 
tässä tutkimuksessa kuin useissa aikaisemmissakin tutkimuksissa.145 Kyse-
lyyn osallistuneet rikosten uhrit kertoivat, että he haluaisivat rikosprosessin 
aikana enemmän tietoa. Kysymys oli hyvin monenlaisista asioista. Rikok-
sen uhrit eivät välttämättä olleet saaneet tai he eivät muistaneet saaneensa 
tietoa esitutkinnan aikana mahdollisuudesta turvautua oikeudelliseen avus-
tajaan tai tukihenkilöön. Vastanneista 40 prosenttia katsoi saaneensa riittä-
västi tietoa oikeudellisesta avustajasta, kun taas tukihenkilön kohdalla tie-
toa piti riittävänä 25 prosenttia vastanneista.  

Tiedottamisessa olisikin selkeästi parantamisen varaa. Uudessa esitut-
kintalaissa on säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta, mutta tämän tutkimuk-
sen valossa ne eivät vaikuta kaikilta osin riittäviltä. Oikeusturvakyselystä 
saatavia tuloksia tulkittaessa on myös pidettävä mielessä, että kritiikki 
puutteellisesta tiedonsaannista voi olla seurausta siitä, että väkivaltarikok-
sen uhrilla voi olla vaikeuksia pitää annettua tietoa mielessään.146 Tällöin 
henkilölle on kyllä kerrottu hänelle kuuluvista oikeuksista, mutta hän ei ole 
kyennyt vastaanottamaan sitä. Tästä syystä olisikin jatkossa pohdittava, 
millä tavalla olisi mahdollista kehittää uhrisensitiivistä tiedonvälittämistä. 
1.1.2014 voimaan tulleesta esitutkintalaista löytyy uusi säännös, jonka mu-
kaan uhrin suostumuksella hänen tietonsa voidaan luovuttaa tukipalvelujen 
tarjoajalle (ETL 4:10). Rikosten uhrien aktiivisempi auttaminen tukipalve-
lujen piiriin voikin tulevaisuudessa edistää uhrien oikeuksien toteutumista.  

Oikeusturvakyselyyn vastanneet rikoksen uhrit kertoivat haluavansa 
enemmän tietoa esitutkinnan aikana myös rikostutkinnan etenemisestä. 
Rikoksen uhrille oli voinut jäädä epäselväksi sekin, miten esitutkinta oli 
päättynyt. Uudenkin esitutkintalain mukaan tällaisen tiedon hankkiminen 
voi jäädä rikoksen uhrin itsensä selvitettäväksi. Kyselyssä rikoksen uhrit 
esittivät kiitosta poliisin toiminnasta, jos heihin oli oltu yhteydessä ja ker-
rottu esitutkinnan tuloksista. Tällaisen tiedon saaminen vaikutti myös sii-
hen, että prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden teorian mukaisesti rikosten 
uhrit olivat valmiita hyväksymään itselleen epäsuotuisan lopputuloksen. 
Esitutkinta voi päättyä esimerkiksi sen takia, että rikoksentekijän henkilöl-
lisyyttä ei ole pystytty selvittämään. Kyselyn mukaan vaikutti siltä, että 
                                                 
145 Ks. esim. Heiskanen & Roivainen 2005, 147–148, 163, 175, Honkatukia 2011, 114, 
166–167. 
146 Ks. esim. Kjällman 2011, 35, 118. 
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rikoksen uhrin oli helpompi hyväksyä tämä itselleen epäedullinen päätös 
hänen kokiessa, että poliisi oli kuitenkin yrittänyt selvittää rikosta ja loppu-
tulemasta raportoitiin hänelle henkilökohtaisesti.  

Oikeusturvakyselyssä rikosten uhrien esittämän kritiikin perusteella oli-
si myös syytä pohtia, pitäisikö menettelyä syyttämättä jättämisessä pyrkiä 
kehittämään.147 Rikosten uhrit olisivat joissakin tapauksissa halunneet tulla 
kuulluiksi ennen syyttäjän tekemää päätöstä. Syyttäjällä olisi lain mukaan 
mahdollisuus tavata rikoksen uhrin ennen päätöksen tekemistä, mutta käy-
tännössä näin toimitaan harvoin ja syyttäjä tekee yleensä ratkaisunsa kirjal-
lisen esitutkinta-aineiston perusteella. Varsinkin tapauksissa, joissa arvioi-
daan kiperiä näyttökysymyksiä, rikoksen uhrin tapaaminen voisi kuitenkin 
olla perusteltua. Rikoksen uhrin voisi myös olla helpompi hyväksyä mah-
dollinen päätös syyttämättä jättämisestä, jos syyttäjä selostaisi hänelle te-
kemänsä päätöksen oikeudelliset perustelut henkilökohtaisesti.  

Kyselystä kävi edelleen ilmi, että kaikilla rikosten uhreilla ei ollut tietoa 
siitä, oliko heihin kohdistunutta rikosta käsitelty käräjäoikeudessa tai min-
kälainen tuomio asiassa oli annettu. Nykyisen lain mukaan rikoksen uhrille 
ei tarvitse tiedottaa näistä asioista, jos hänellä ei ole omia vaatimuksia tai 
syyttäjä ajaa niitä hänen puolestaan. Rikoksen uhrin näkökulmasta lainsää-
däntöä voisi tältä osin muuttaa. Oikeudenkäyntiin osallistuneet rikoksen 
uhrit olivat sen sijaan saaneet paremmin tietoa. Heistä valtaosa oli ymmär-
tänyt, mistä rikoksentekijää syytettiin. Noin 60 prosenttia vastanneista kat-
soi saaneensa riittävästi neuvoja niin oikeudenkäyntiin valmistautumista 
varten kuin sen aikanakin. Toisaalta voidaan kiinnittää huomiota siihen, 
että noin joka neljäs vastaaja oli tyytymätön neuvontaan.  

Rikosten uhrien tiedonsaamisen kehittämiseen pitäisi kiinnittää huomio-
ta. Tiedon jakamisen tapojen pitäisi olla monipuolisia. Tiedon saaminen kir-
jallisessa muodossa on kannatettavaa, mutta sen rinnalla olisi tärkeää lisätä 
henkilökohtaista kanssakäymistä rikoksen uhrin kanssa. Suullisessa kanssa-
käymisessä on myös helpompi yrittää varmistaa, että rikoksen uhri on pysty-
nyt vastaanottamaan ja ymmärtämään saamansa tiedon. Näillä seikoilla on 
merkitystä siihen, kokeeko henkilö voivansa vaikuttaa ja olla osallisena pro-
sessissa. 

 

                                                 
147 Ks. myös Kainulainen 2004, 78, Honkatukia 2011, 166–167. 
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VASTAAMISOHJEET 
 
 
Kysymme Sinuun kohdistuneesta pahoinpitelystä, rikosilmoituksen tekemisestä, poliisin toimista, 
sovittelusta, avustajan käyttämisestä, syyttäjästä ja käräjäoikeudessa tapahtuneesta oikeudenkäynnistä. 
Tämän jälkeen kysymme rikoksen aiheuttamista taloudellisista vahingoista ja miten niitä korvattiin 
Sinulle. Viimeisenä pyydämme kokonaisarviotasi rikosprosessista.  
 
Vastaukset merkitään valitsemalla sopivaa vaihtoehtoa edustava numero tai kirjoittamalla vastaus sille 
varattuun tilaan. Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa Sinun tilannettasi tai kokemuksiasi. Jos 
valitsemasi vaihtoehdon jäljessä pyydetään siirtymään johonkin tiettyyn kysymykseen, siirry suoraan 
numeron osoittamaan kysymykseen ja ohita väliin jäävät kysymykset. Tarkista lopuksi, että olet 
vastannut kaikkiin Sinua koskeviin kysymyksiin. 
 
Palauta täytetty lomake oheisessa palautuskuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen.  
 
 
Jos Sinulla on kysyttävää tai haluat muuten keskustella tutkimuksesta, lisätietoja antaa tutkija Heini 
Kainulainen, puh. 010 366 5378, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Pitkänsillanranta 3 A, (PL 444), 
00530 Helsinki.  
 

 



 

PERUSTIEDOT  
 
 
1. Oletko 1  mies   2  nainen 
 
2. Syntymävuotesi ________ 
 
3. Oletko 1 naimaton  2  avoliitossa  3  avioliitossa  4  eronnut  5  leski 
 
 
4. Mikä on peruskoulutuksesi? (Merkitse korkein koulutustaso.) 
1 perus-, keski- tai kansalaiskoulu   3 ylioppilastutkinto 
2 vähemmän kuin perus-, keski- tai kansalaiskoulu 4 muu, mikä ___________________  
 
5. Oletko suorittanut lisäksi 
1 ammattikoulututkinnon 4 korkeakoulututkinnon 
2 ammatillisen opistotutkinnon 5 muu, mikä  ___________________  
3 ammattikorkeakoulututkinnon 6 en mitään yllämainituista 
 
6. Oletko nykyisin 
1  palkansaaja kokopäivätyössä  6  lomautettu 
2  palkansaaja osapäivätyössä (alle 35 h) 7  työtön 
3  maatalousyrittäjä   8  eläkkeellä 
4  muu yrittäjä   9  opiskelija 
5  äitiys- tai isyysvapaalla   10 muu, mikä  ________________________ 
  
7. Jos olet opiskelija, mitä tutkintoa olet suorittamassa 
1 ammattikoulututkintoa 3 korkeakoulututkintoa 
2 ammattikorkeakoulututkintoa 4 muu, mikä ________________________ 
 
 
8. Kuinka suuret Sinun omat bruttotulosi ovat keskimäärin kuukaudessa? (Kaikki ansiotulot, 
tulonsiirrot ja tuet vähentämättä veroja ja muita kuluja) (euro = €) 
 
1  alle 250 €/kk  5  1500–1999 €/kk  9    4000–4999 €/kk 
2  250–499 €/kk  6  2000–2499 €/kk  10  5000–5999 €/kk 
3  500–999 €/kk  7  2500–2999 €/kk  11  6000 €/kk tai enemmän 
4  1000–1499 €/kk  8  3000–3999 €/kk 
 
 
9. Keitä kuuluu lisäksesi kotitalouteesi? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
1 asun yksin  4 äiti, isä, äiti- tai isäpuoli 
2 avio- tai avopuoliso  5 veli, sisar, veli- tai sisarpuoli  
3 lapsi tai lapsia  6 muu, kuka ___________________ 
  
 
10. Missä maassa olet syntynyt?  
1 Suomessa 
2 muussa, missä ________________________ 



 

PAHOINPITELY TAI MUU VÄKIVALTA  
Poliisin rikosilmoitustietojärjestelmän mukaan jouduit vuonna 2007 pahoinpitelyn kohteeksi. 
Kysymme Sinulta tästä tapahtumasta. Jos pahoinpitelyjä oli useita, kerro vakavimmasta tapauksesta. 
 
 
 
11. Missä pahoinpitely tapahtui?  
1  omassa kodissani 
2  muussa asunnossa 
3  asuintalon pihalla tai porraskäytävässä 
4  vapaa-ajan asunnossa 
5  työpaikalla tai koulussa 
6  baarissa, ravintolassa tai tanssipaikalla 
7  baarin, ravintolan tai tanssipaikan ulkopuolella  
8  kauppakeskuksessa 
9  yksityisautossa 
10 julkisessa liikennevälineessä 
11 muualla sisällä, missä _________________________________________________ 
12 kadulla, torilla tai muulla julkisella paikalla 
13 puistossa tai metsässä 
14 muualla ulkona, missä _________________________________________________ 
15 muu paikka, mikä _____________________________________________________ 
 
 
12. Kuinka monta henkilöä oli tekijänä? Oliko pahoinpitelijöitä  
1 yksi 
2 useampia; kuinka monta henkilöä ___________________ 
 
13. Oliko pahoinpitelijä 
1 mies 
2 nainen 
3 molemmat 
 
 
14. Kuka pahoinpitelijä oli? (Jos pahoinpitelijöitä oli useita, valitse päätekijä.) 
1  täysin tuntematon   9    aviopuoliso 
2  tuttu vain ulkonäöltä tai nimeltä  10  avopuoliso 
3  uusi tuttavuus    11  seurustelukumppani 
4  pitempiaikainen tuttava  12  entinen puoliso tai kumppani 
5  ystävä    13  oma tai perheeseen kuuluva lapsi 
6  työtoveri tai opiskelutoveri  14  isä, isäpuoli tai äiti, äitipuoli  
7  esimies tai opettaja   15  veli, sisar, veli- tai sisarpuoli  
8  asiakas tai potilas   16  muu, kuka ___________________  
 
 
15. Tapahtuiko pahoinpitely, kun hoidit työtehtäviäsi? 
1 Kyllä 
2 Ei 



 

16. Aiheutuiko pahoinpitelystä Sinulle fyysisiä vammoja? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
1  ei fyysisiä vammoja   8   silmävamma 
2  kipua ja särkyä   9   luunmurtuma 
3  mustelma tai ruhje   10 hammasvamma 
4  pintahaava   11 sisäinen vamma 
5  viilto-, pisto- tai ampumahaava  12 aivotärähdys 
6  venähdys, revähdys tai sijoiltaanmeno 13 muu vamma, mikä _______________________ 
7  palovamma   _________________________________________ 
 
 
17. Hakeuduitko välittömästi pahoinpitelyn jälkeen hoitoon vammojesi vuoksi?  
1 En, sillä väkivallanteko oli lievä. 
2 En, mutta olisi pitänyt. 
3 En, koska ________________________________________________________________________ 
4 Kyllä, kävin terveyskeskuksessa, ensiavussa tai poliklinikalla. 
5 Kyllä, kävin missä _________________________________________________________________ 
 
18. Haitko myöhemmin hoitoa vammoihisi pahoinpitelyn takia?  
1 En. 
2 Kyllä, kävin lääkärissä tai terveydenhoitajalla. 
3 Kyllä, kävin terapiassa. 
4 Kyllä, kävin missä _________________________________________________________________ 
 
19. Saitko lääkärintodistuksen pahoinpitelyn aiheuttamista vammoista? 
1 Kyllä 
2 En 
3 En osaa sanoa 
 
 
20. Miten pahoinpitely vaikutti Sinuun? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) Aiheuttiko se 
1  pelkotiloja   8    itsetunnon heikkenemistä 
2  häpeää    9    univaikeuksia tai painajaisia 
3  syyllisyyttä    10  keskittymisvaikeuksia 
4  vihaa     11  vaikeuksia töissä tai opiskelussa 
5  kostonhalua   12  muita ongelmia, mitä ____________________ 
6  masennusta   _________________________________________ 
7  turtumusta   13  ei aiheuttanut mitään ongelmia 
 
 
21. Kuvaa lyhyesti Sinuun kohdistunut pahoinpitely.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



 

POLIISIN SUORITTAMA ESITUTKINTA 
 
 
22. Miten rikos tuli poliisin tietoon? 
1  ilmoitin itse  5  rikoksentekijä ilmoitti 
2  perheenjäsen ilmoitti 6  poliisi tuli muuten paikalle 
3  tuttava ilmoitti  7  muuten, miten ______________________________________  
4  ulkopuolinen henkilö ilmoitti 8  en tiedä 
 
 
23. Missä maakunnassa asioit poliisit kanssa? 
1 Uusimaa 6  Pirkanmaa  11 Pohjois-Savo 16 Keski-Pohjanmaa 
2 Itä-Uusimaa 7  Päijät-Häme 12  Pohjois-Karjala 17 Pohjois-Pohjanma 
3 Varsinais-Suomi 8  Kymenlaakso 13 Keski-Suomi 18 Kainuu 
4 Satakunta 9  Etelä-Karjala 14 Etelä-Pohjanmaa 19 Lappi 
5 Kanta-Häme 10 Etelä-Savo 15 Pohjanmaa 20 Ahvenanmaa 
 
 
24. Kuulusteliko poliisi Sinua rikoksen johdosta? 
1 Kyllä 
2 Ei => siirry kysymykseen 33. 
 
 
Poliisi voi antaa rikoksen uhrille tietoa erilaisista apu- ja tukipalveluista:  
 
 
 
25. Kertoiko poliisi Sinulle 

Kyllä, sain 
riittävästi 

tietoa 

Kyllä, mutta 
olisin halunnut 
enemmän tietoa 

Ei lainkaan 
 

En osaa 
sanoa 

 

     
A  oikeudesta käyttää oikeudellista avustajaa 
(=yleinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu 
lakimies) ……………………………..…….. 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 
B  oikeudesta käyttää tukihenkilöä ….…….. 4 3 2 1 
C  muista apu- ja tukipalveluista, kuten 
Rikosuhripäivystyksestä .….………..….…....

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

D  lähestymiskiellosta …..….…………….… 4 3 2 1 
     

 
 
 
 
26. Kun poliisi kuulusteli Sinua, oliko kuulustelussa mukana

Kyllä 
 

Ei 
 

   
A  oikeudellinen avustaja (=yleinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu 
lakimies) ……………………………………………………………………. 

 
2 

 
1 

B  tukihenkilö …………………………………..….…..…………………… 2 1 
C  Sinulle läheinen henkilö tukenasi ……………...……………………….. 2 1 
D  muu, kuka _________________________________________________ 2 1 
 
 



 

 
 
27. Miten tyytyväinen olet poliisin toimintaan? Oman kokemuksesi perusteella, oletko samaa 
vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa. 
 
 
 
Poliisi 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jonkin 
verran eri 

mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

A  antoi riittävästi aikaa kertoa 
pahoinpitelystä …………………………. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

B  oli aidosti kiinnostunut …………..….. 5 4 3 2 1 
C  kertoi todisteiden hankkimisesta ja 
säilyttämisestä ………………………….. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

D  tutki rikosta riittävästi ………………. 5 4 3 2 1 
E  selvitti mitä taloudellisia vahinkoja 
rikos aiheutti minulle…………………… 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

F  järjesti ulkopuolista apua ja tukea …… 5 4 3 2 1 
G  huolehti turvallisuudestani ………….. 5 4 3 2 1 
H  tutki rikoksen nopeasti …………..…. 5 4 3 2 1 
I  selvitti tapahtumat totuudenmukaisesti.. 5 4 3 2 1 
J  piti minuun yhteyttä ja kertoi 
rikostutkinnan etenemisestä ……………. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

K  kertoi miten minun tulee toimia 
vahingonkorvausten saamiseksi ……….. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

L  tiedotti esitutkinnan päättymisestä ….. 5 4 3 2 1 
M  kertoi mitä tapahtuu esitutkinnan 
jälkeen ………………………………… 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 



 

28. Missä määrin Sinulle on tärkeää, että  
 
 
Poliisi 

Erittäin 
tärkeää 

 

Jonkin 
verran 
tärkeää 

Ei tärkeää 
eikä 

yhden-
tekevää 

Ei kovin 
tärkeää 

Ei 
lainkaan 
tärkeää 

A  antaa riittävästi aikaa kertoa 
pahoinpitelystä ……………………..…… 5 4 3 2 1 
B  on aidosti kiinnostunut ……………..… 5 4 3 2 1 
C  kertoo todisteiden hankkimisesta ja 
säilyttämisestä ……………………..……. 5 4 3 2 1 
D  tutkii rikosta riittävästi …………..…... 5 4 3 2 1 
E  selvittää mitä taloudellisia vahinkoja 
rikos aiheutti ………………………….…. 5 4 3 2 1 
F  järjestää ulkopuolista apua ja tukea ..… 5 4 3 2 1 
G  huolehtii turvallisuudestani ………..…. 5 4 3 2 1 
H  tutkii rikoksen nopeasti ………….….. 5 4 3 2 1 
I   selvittää tapahtumat totuudenmukaisesti 5 4 3 2 1 
J  pitää minuun yhteyttä ja kertoi 
rikostutkinnan etenemisestä …………..…. 5 4 3 2 1 
K  kertoo miten minun tulee toimia 
vahingonkorvausten saamiseksi …………. 5 4 3 2 1 
L  tiedottaa esitutkinnan päättymisestä ….. 5 4 3 2 1 
M  kertoo mitä tapahtuu esitutkinnan 
jälkeen ………..…………………………. 5 4 3 2 1 
 
 
 
 
29. Oman kokemuksesi perusteella, mitä mieltä olet seuraavista luonnehdinnoista. 
 
 
 
Poliisi oli 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

 

Jonkin 
verran eri 

mieltä 
 

Täysin eri mieltä 
 

 
A  asiallinen ……………..…. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

B  avulias ………………..…. 5 4 3 2 1 
C  aidosti kiinnostunut …..…. 5 4 3 2 1 
D  hienotunteinen ………..…. 5 4 3 2 1 
E  kohtelias ……………….... 5 4 3 2 1 
F  töykeä ……………..…….. 5 4 3 2 1 
G  välinpitämätön ……......… 5 4 3 2 1 
H  ammattitaitoinen ……..…. 5 4 3 2 1 
I  aikaansaava ………….….... 5 4 3 2 1 
J  tasapuolinen ……..…….... 5 4 3 2 1 
 
 
 



 

30. Mikä poliisin toiminnassa oli hyvää, mikä huonoa? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
31. Miten poliisin esitutkinta päättyi? 
1 esitutkinta valmistui ja poliisi siirsi rikostapauksen syyttäjälle  
2 peruin rikosilmoituksen 
3 rikoksentekijää ei saatu selville 
4 esitutkinta on kesken, miksi _________________________________________________________ 
5 muu syy, mikä ____________________________________________________________________ 
6 en osaa sanoa 
 
 
32. Kuulusteliko poliisia Sinua rikoksesta epäiltynä saman pahoinpitelytapahtuman johdosta? 
1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
 
 



 

RIKOSASIOIDEN SOVITTELU  
Sovittelussa rikoksen uhri ja rikoksentekijä kohtaavat toisensa puolueettoman sovittelijan välityksellä. 
 
 
33. Käsiteltiinkö Sinuun kohdistunutta pahoinpitelyä sovittelussa? 
1 Kyllä 
2 Ei => siirry kysymykseen 38. 
3 Käsittely on kesken => siirry kysymykseen 38.  
4 En osaa sanoa 
 
34. Käsiteltiinkö sovittelussa rikoksen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja? 
1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
 
35. Solmitteko sovittelun lopuksi sopimuksen rikoksentekijän kanssa?  
1 Kyllä 
2 Ei  
3 Sovittelu on kesken 
4 En osaa sanoa 
 
36. Oman kokemuksesi perusteella, miten tyytyväinen olet sovitteluun? Oletko samaa vai eri 
mieltä seuraavien väittämien kanssa. 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jonkin 
verran eri 

mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

 
A  käsittelyyn varattiin riittävästi aikaa …... 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

B  sain esittää oman kertomukseni 
tapahtumista …………………………….… 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

C  sain esittää vastapuolelle kysymyksiä …. 5 4 3 2 1 
D  sovittelija oli tasapuolinen …………..… 5 4 3 2 1 
E  tapahtumat selvitettiin totuuden- 
mukaisesti ……………….………..………. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

F  minua painostettiin sopimaan……....…...      

G  rikoksentekijä otti vastuun teostaan ..….. 5 4 3 2 1 
H  sovittelun lopputulos oli 
oikeudenmukainen ……..……………….… 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

I  sovimme rikosten aiheuttamien 
taloudellisten vahinkojen korvaamisesta …. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
37. Mikä sovittelussa oli hyvää, mikä huonoa? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 



 

 
SYYTTÄJÄ  JA  PÄÄTÖS  SYYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ 
 
 
38. Nostiko syyttäjä syytteen Sinuun kohdistuneesta pahoinpitelystä?  
1 Kyllä => siirry kysymykseen 42.  
2 Ei  
3 Käsittely on kesken => siirry kysymykseen 42. 
4 En osaa sanoa 
 
 
39. Millä perusteella syyttäjä luopui syytteen nostamisesta, eli teki päätöksen syyttämättä 
jättämisestä?  
 
1 näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen  
2 peruin rikosilmoituksen 
3 sovittelun takia 
4 rikos oli vanhentunut 
5 rikos oli vähäinen  
6 rikoksentekijä oli nuori  
7 muu syy, mikä ____________________________________________________________________ 
8 en osaa sanoa 
 
 
40. Saitko riittävästi tietoa siitä, millä perusteella syyttäjä teki päätöksen syyttämättä 
jättämisestä? 
1 Kyllä 
2 En  
3 En osaa sanoa  
 
 
41. Mikä mielestäsi oli hyvää, mikä huonoa syyttäjän tekemässä 
syyttämättäjättämispäätöksessä?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 



 

KÄRÄJÄOIKEUSKÄSITTELY 
 
 
42. Käsiteltiinkö Sinuun kohdistunutta pahoinpitelyä käräjäoikeudessa?  
1 Kyllä  
2 Ei => siirry kysymykseen 54.  
3 Käsittely on kesken => siirry kysymykseen 54. 
4 En osaa sanoa 
 
 
43. Olitko henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeudessa pidetyssä oikeudenkäynnissä? 
1 Kyllä => siirry kysymykseen 45a. 
2 En 
3 En osaa sanoa 
 
 
44. Jos et ollut henkilökohtaisesti läsnä käräjäoikeudessa pidetyssä oikeudenkäynnissä, 
1 minua edusti oikeudellinen avustaja 
2 esitin vaatimukseni kirjallisesti 
3 muu tilanne, mikä _________________________________________________________________ 
 
 
 
45. a) Kun osallistuit Sinuun kohdistuneen pahoinpitelyn käsittelemiseen käräjäoikeudessa, 
käytitkö 
 Kyllä 

 
En 

 
A  oikeudellista avustajaa (=yleinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu 
lakimies) ………………………………………………………………….. 

 
2 

 
1 

B  tukihenkilöä ……………………………..………………………….…. 2 1 
C  jotain muuta Sinulle läheistä henkilöä tukenasi oikeudenkäynnissä…... 2 1 
 
 
 
45. b) Jos et käyttänyt oikeudellista avustajaa, miksi et?  
1 en katsonut sitä tarpeelliseksi 
2 arvioin sen tulevan liian kalliiksi 
3 muu syy, mikä ____________________________________________________________________ 
 



 

Mitä mieltä olet Sinuun kohdistuneen rikoksen käsittelemisestä käräjäoikeudessa. Oletko 
samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 
 
 
 
46. a) Ennen oikeudenkäyntiä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jonkin 
verran eri 

mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

 

      
A  sain kutsun käräjille riittävän ajoissa … 5 4 3 2 1 
B  ymmärsin mistä rikoksentekijää 
syytetään ...................................................... 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

C  sain riittävästi neuvoja valmistautumista 
varten ……………………………………. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
46. b) Oikeudenkäynnin aikana      
      
A  minua neuvottiin riittävästi ………….. 5 4 3 2 1 
B  yksityisyyttäni suojattiin …………….. 5 4 3 2 1 
C  turvallisuudestani huolehdittiin ………. 5 4 3 2 1 
D  käsittelyyn varattiin riittävästi aikaa …. 5 4 3 2 1 
 
46. c) Oikeudenkäynnin aikana sain 
riittävän mahdollisuuden esittää 

     

      
A  oman kertomukseni tapahtumista ……. 5 4 3 2 1 
B  vastapuolelle kysymyksiä ……………. 5 4 3 2 1 
C  omat vahingonkorvausvaatimukseni …. 5 4 3 2 1 
 
 
 
47. Mikä näistä ominaisuuksista kuvaa mielestäsi parhaiten eri toimijoita oikeudenkäynnin 
aikana? Valitse yksi vaihtoehto. 
 

 Ei ollut 
paikalla 

Asiallinen Avulias 
 

Ammatti- 
taitoinen 

 

Syyllistävä 
 

Töykeä 
 

En osaa 
sanoa 

        
A  syyttäjä ……….…….. 7 6 5 4 3 2 1 
B  oma oikeudellinen 
avustaja ………………... 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

1 

C  oma tukihenkilö …..…. 7 6 5 4 3 2 1 
D  vastapuoli ………….... 7 6 5 4 3 2 1 
E  vastapuolen 
oikeudellinen avustaja ….. 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

F  todistaja …………….… 7 6 5 4 3 2 1 
G  tuomari ……….............. 7 6 5 4 3 2 1 
H  lautamiehet ……..……. 7 6 5 4 3 2 1 
I  muu, kuka ___________         
______________________ 7 6 5 4 3 2 1 
 
 



 

48. Tuomittiinko rikoksentekijälle rangaistus, eli mikä oli käräjäoikeuden tuomio?  
 
1 sakkoa    6 syyte hylättiin 
2 ehdollinen vankeus   7 käsittely on kesken 
3 ehdoton vankeus   8 en osaa sanoa 
4 yhdyskuntapalvelu 
5 muu rangaistus, mikä ______________________________________________________________ 
 
 
49. Mitä mieltä olet käräjäoikeuden antamasta tuomiosta? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
50. Oman kokemuksesi perusteella, miten tyytyväinen olet oikeudenkäyntiin? Oletko samaa vai 
eri mieltä seuraavien väittämien kanssa.  
 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jonkin 
verran 

eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 
 

      
A  minua kuunneltiin riittävästi …………. 5 4 3 2 1 
B  tapahtumat selvitettiin totuuden- 
mukaisesti ………………………………. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

C  kohtelu oli tasapuolista ……………….. 5 4 3 2 1 
D  tuomari oli puolueeton ……………… 5 4 3 2 1 
E  rikoksentekijä otti vastuun teostaan ….. 5 4 3 2 1 
F  rikoksentekijä sai oikeudenmukaisen 
rangaistuksen ……………………………. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

G  tuomion perustelut olivat ymmärrettävät  5 4 3 2 1 
H  tuomio annettiin kohtuullisessa ajassa .. 5 4 3 2 1 
 
 
51. Minkälaisia tunteita oikeudenkäynti herätti Sinussa?  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
52. Mikä oikeudenkäynnissä oli hyvää, mikä huonoa?  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
53. Olitko itse syytettynä saman pahoinpitelytapahtuman johdosta? 
1 Kyllä 
2 En 



 

RIKOKSEN AIHEUTTAMAT TALOUDELLISET MENETYKSET JA 
VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET  
 
 
54. Aiheuttiko rikos Sinulle taloudellisia vahinkoja? 
1 Kyllä 
2 Ei => siirry kysymykseen 70. 
3 En osaa sanoa 
 
 
55. Minkälaisia taloudellisia vahinkoja rikos aiheutti Sinulle? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
1   likaantuneita tai rikkoutuneita vaatteita 
2   silmälasien rikkoutuminen  
3   kotioveen lukkojen vaihtaminen 
4   muita omaisuusvahinkoja, mitä ________________________________________ 
5   terveyskeskuksessa, ensiavussa tai poliklinikalla käynnistä aiheutuneita kuluja 
6   muita lääkärissä käynneistä aiheutuneita kuluja 
7   matkakuluja lääkäriin tai muuhun hoitoon  
8   terapiakuluja 
9   lääkekuluja 
10 muita hoitokuluja, mitä ______________________________________________ 
11 työansion menetys 
12 muita, mitä ________________________________________________________ 
 
 
56. Mistä sait tietoa vahingonkorvauksista? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
1  poliisilta   6  vakuutusyhtiöstäni 
2  oikeudelliselta avustajaltani  7  Rikosuhripäivystyksestä 
3  tukihenkilöltäni   8  internetistä 
4  syyttäjältä   9  muualta, mistä___________________________ 
5  tuomarilta   _________________________________________ 
 
 
57. Saitko mielestäsi riittävästi tietoa vahingonkorvauksista? 
1 Kyllä => siirry kysymykseen 59. 
2 En 
3 En osaa sanoa 
 
 
58. Minkälaisista vahingonkorvauksiin liittyvistä asioista olisit tarvinnut enemmän tietoa? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

59. Vaaditko korvauksia rikoksen aiheuttamista vahingoista rikoksentekijältä? 
1 Kyllä 
2 En => siirry kysymykseen 65.  
3 En osaa sanoa 
 
 
60. Käsiteltiinkö korvausvaatimuksiasi  
1  sinun ja rikoksentekijän kesken ilman ulkopuolisia henkilöitä => siirry kysymykseen 63. 
2  rikosta soviteltaessa => siirry kysymykseen 63. 
3  käräjäoikeudessa rikosasian yhteydessä 
4  käräjäoikeudessa erillisessä oikeudenkäynnissä => siirry kysymykseen 63. 
5  muuten, miten ___________________________________________________________________ 
 
 
61. Ajoiko syyttäjä käräjäoikeudessa vahingonkorvausvaatimusta puolestasi? 
1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
 
 
62. Tuomittiinko rikoksentekijä käräjäoikeuden antamassa tuomiossa maksamaan Sinulle 
vahingonkorvausta? 
1 Kyllä 
2 Ei => siirry kysymykseen 65.  
3 En osaa sanoa 
 
63. Kuinka paljon rikoksentekijän oli maksettava Sinulle vahingonkorvausta? 
 
Yhteensä _________________€ 
 
64. Minkälaisista vahingoista rikoksentekijän on maksettava korvauksia? Jos muistat, kerro 
myös euromäärät. (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
 
1  likaantuneista tai rikkoutuneista vaatteista; ____________________€ 
2  silmälaseista; ____________________€ 
3  kotioveen lukkojen vaihtamisesta; ____________________€ 
4  muista omaisuusvahingoista; ____________________€ 
5  terveyskeskuksessa, ensiavussa tai poliklinikalla käynnistä aiheutuneista kuluista; _____________€ 
6  matkakuluista lääkäriin tai muuhun hoitoon; ____________________€ 
7  terapiakuluista; ____________________€ 
8 lääkekuluista; ____________________€ 
9  muista hoitokuluista; ____________________€ 
10 työansion menetyksestä; ____________________€ 
11 kivusta ja särystä; ____________________€ 
12 tilapäisestä haitasta; ____________________€ 
13 pysyvästä haitasta; ____________________€ 
14 henkisestä kärsimyksestä; ____________________€ 
15 muista kuluista, mistä; ___________________________________________________________€  
 



 

65. Haitko rikoksen takia taloudellista apua tai korvauksia? 
1 Kyllä 
2 En => siirry kysymykseen 68. 
3 En osaa sanoa 
 
66. Mistä hait rikoksen takia taloudellista apua tai korvauksia? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
1  rikoksentekijältä 
2  vakuutusyhtiöstäni 
3  Kelasta 
4  sosiaalitoimesta 
5  Valtiokonttorista 
6  muualta, mistä ___________________________________________________________________ 
 
 
67. Saitko rahallisen korvauksen 
rikoksen aiheuttamista vahingoista?
 

Käsittely 
kesken 

 

Täysi 
korvaus 

 

Osittainen 
korvaus 

 

En 
saanut 

lainkaan 
korvausta 

En osaa 
sanoa 

 

A  rikoksentekijältä ………….…… 5 4 3 2 1 
B  vakuutusyhtiöstäni ………..…… 5 4 3 2 1 
C  Kelasta …………………………. 5 4 3 2 1 
D  sosiaalitoimesta …………….….. 5 4 3 2 1 
E  Valtiokonttorista …………….… 5 4 3 2 1 
F  muualta, mistä ________________      
_______________________________ 5 4 3 2 1 
 
 
68. Miten tyytyväinen olet seuraaviin 
vahingonkorvauksiin liittyviin 
kysymyksiin? 

Erittäin 
tyytyväinen 

 

Melko 
tyytyväinen 

 

Ei tyyty-
väinen eikä 
tyytymätön 

Melko 
tyytymätön 

 

Erittäin 
tyytymätön 

 

A  tiedon saaminen siitä, mistä 
vahingoista minulla on oikeus vaatia 
korvausta ……… 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 
B  tiedon saaminen siitä, miten hakea 
vahingonkorvausta ………………….. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

C  minulle määrätyn vahingon-
korvauksen euromäärään …………… 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

D minulle määrätyn vahingon-
korvauksen maksamisen nopeuteen ... 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
69. Aiheutuiko Sinulle rikosprosessista muita kuluja, joista et saanut korvausta?  
 
1 Kyllä, mitä ja kuinka paljon _________________________________________________________ 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 
 
 
        



 

YLEISARVOSANA RIKOSPROSESSISTA KOKONAISUUTENA JA SAAMASI APU 
Rikosprosessi muodostuu poliisin tekemästä esitutkinnasta, syyttäjän tekemästä syyteharkinnasta ja 
oikeudenkäynnistä. 
 
 
70. Miten kauan rikosprosessi Sinun tapauksessasi kesti? (Laskettuna rikoksen 
ilmoittamispäivästä ratkaisun saamiseen.) _______________ 
 
71. Mitä mieltä olet rikosprosessin kestosta?  
1  sopiva   3  nopea 
2  hidas   4  muu, mikä _________________________________________ 
 
 
72. Mikä oli Sinuun kohdistuneen väkivallan rikosnimike, kun rikosprosessi päättyi?  
1  lievä pahoinpitely  4   surman, tapon tai murhan yritys 
2   pahoinpitely  5   en osaa sanoa 
3   törkeä pahoinpitely  6   muu, mikä ________________________________________ 
 
 
73. Haitko apua Sinuun kohdistuneen väkivallan takia? 
1  Kyllä 
2  En, miksi _________________________________________ siirry kysymykseen 78. 
 
74. Miltä tahoilta hait apua väkivallan takia? (Voit valita useita vaihtoehtoja.) 
1   kriisi- tai auttava puhelin, kuten Rikosuhripäivystys 
2   turvakoti 
3   sosiaalitoimi 
4   seurakunta 
5   muu, mikä ____________________________________________________ 
 
75. Mitä varten hait apua? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Olitko tyytyväinen saamaasi apuun? 
1   Kyllä 
2   En  
3   En osaa sanoa 
 
77. Mikä saamassasi avussa oli hyvää, mikä huonoa?  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
       



 

78. Nykyisen kokemuksesi perusteella, ilmoittaisitko tulevaisuudessa Sinuun kohdistuneen 
uuden pahoinpitelyn poliisille? 
 
1 Kyllä => siirry kysymykseen 80 
2 En 
3 En osaa sanoa 
 
79. Mistä syystä et ilmoittaisi uutta pahoinpitelyä poliisille?  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
80. Minkälaisen kouluarvosanan (4–10) antaisit rikosprosessista kokonaisuutena (4=erittäin 
huono, 10=erinomainen)?  
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

KIITOS VASTAAMISESTASI! 
 

Palauta kyselylomake valmiiksi maksetussa palautuskuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos haluat keskustella väkivallasta, lisätietoja ja apua saat halutessasi seuraavilta tahoilta: 
 

 
Rikosuhripäivystys    Naisten Linja 
Auttava puhelin 0203 16116,    Auttava puhelin naisille 0800 02400 
Juristipäivystys 0203 16117,    www.naistenlinja.com 
www.riku.fi 
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