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I JOHDANTO 

1 Tutkimusaiheen valinta 

1.1 Aiheen valintakriteerit ja ongelmanasettelu 

Usein kuulee puhuttavan, että Suomi on väkivaltainen maa. Myös vihapuheiden sanotaan 

lisääntyneen maassamme. Esimerkiksi poliisille ilmoitettujen laittomien uhkausten määrä on 

kasvanut vuosina 2000–2011 hieman yli 3.000:sta lähes 9.000 tapaukseen vuodessa. (Poliisi 

2012) Ilmeneekö tämä laajamittaisena uhkailuna ja väkivallantekoina, jotka kohdistuvat 

myös työtehtäviään hoitaviin henkilöihin? Ovatko uhka- ja väkivaltatilanteet työelämässä 

lisääntyneet ja muuttuneet aiempaa vakavammiksi? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat 

askarruttaneet minua jo aiemmassa työtehtävässäni.  

Uhkatilanteita työelämässä tapahtuu tutkimusten ja selvitysten mukaan varsin usein. 

Suurin osa niistä jää edelleen ilmoittamatta poliisille, merkittävä osa jopa työpaikan sisällä. 

Oikeusministeriön (OM) yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto (RTN) arvioi 

väkivallasta aiheutuvan yksilöille ja yhteiskunnalle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä 

taloudellisia kustannuksia 850 miljoonaa euroa vuodessa. (RTN 2014) Osa niistä aiheutuu 

työhön liittyneistä uhka- ja väkivaltatilanteista. Työväkivallan osuutta väkivallan 

taloudellisista kustannuksista maassamme ei ole kuitenkaan arvioitu erikseen. 

Lähden tutkimuksessani hypoteesista, ettei voimassaolevan lainsäädäntömme 

valmistelussa ole kaikilta osin riittävän systemaattisesti kartoitettu, eikä eri laeissa riittävässä 

määrin ole otettu huomioon työelämän erityistarpeita erilaisten uhka- ja väkivaltatilanteiden 

hallinnan osalta. Työnantajalle on asetettu lainsäädännössä työturvallisuuteen – myös 

työväkivaltaan ja sen uhkaan - liittyviä erityisvelvoitteita, joita on tehostettu 

rikosoikeudellisilla sanktioilla. Katson hypoteesissani myös, ettei työnantaja aina kykene 

tehokkaimmalla tavalla toimimaan ja täyttämään sille asetettuja velvoitteita, koska nykyinen 

lainsäädäntömme ei kaikissa tilanteissa tarjoa työnantajalle riittävän monipuolisia ja kattavia 

oikeudellisia työvälineitä työntekijöiden suojelemiseksi ja uhkatilanteen jatkumisen 

estämiseksi, kuten saattamalla epäilty rikos poliisin tutkittavaksi tai kykenemällä hakemaan 

lähestymiskieltoa rikoksentekijää kohtaan ilman asianomistajana olevan työntekijän 

nimenomaista tahdonilmaisua.  

Lainsäädäntömme ei hypoteesini mukaan ole tältä osin riittävästi ottanut työantajaa 

(eikä työntekijän työtovereita) huomioon työväkivaltatilanteiden rikostutkinnan ja 

rikosprosessin keskeisenä osana. Työnantajalla ei ole nykytilanteessa mielestäni riittävää 

asemaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa poliisitutkinnan alkamiseen ja väkivallan 

tekijän/uhkaajan saattamiseksi oikeudelliseen vastuuseen. Työnantaja on tässä prosessissa 

mielestäni ”sivuraiteella” huolimatta keskeisestä lainsäädännöllä asetetusta 

vastuuasemastaan. 

Pyrin esittämään aiheesta uusia näkökulmia erityisesti asianomistajien (työntekijä, 

tämän työtoverit ja työnantaja) näkökulmasta sekä luomaan edellytyksiä oikeuspoliittisen 

keskustelun aloittamiselle. Tarkoitukseni on työni hypoteesien ja havaintojen kautta pyrkiä 

myös esittämään perusteluja lainsäädännön mahdollisille muutostarpeille (de lege ferenda -

näkökulma). Tutkimuksessa käsitellään työväkivaltaan liittyvää nykylainsäädäntöä myös de 

lege lata –näkökulmasta. Tutkimusaiheelle saattaa myös olla jatkotutkimustarpeita, koska 
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ilmiöllä on mielestäni merkittäviä kansantaloudellisia ja työterveyteen ja työhyvinvointiin 

liittyviä vaikutuksia. 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Väkivalta on määritelty eri yhteyksissä eri tavoin. On puhuttu esimerkiksi fyysisestä tai 

henkisestä väkivallasta tai työpaikkakiusaamisesta. Käsittelen lisensiaatintyössäni fyysistä ja 

henkistä työväkiväkivaltaa sekä niillä uhkaamista. Rajaan työni ulkopuolelle sisäisen 

työpaikkaväkivallan, eli organisaation omien työntekijöiden taholta tapahtuvan henkisen 

väkivallan ja työpaikkakiusaamisen, vaikka etenkin työpaikkakiusaaminen on paljon puhuttu 

aihe Suomessa. Samoin rajaan työni ulkopuolelle myös työpaikalla työtovereiden tai 

asiakkaiden taholta tapahtuvan seksuaalisen häirinnän huolimatta siitä, että aihe on varsin 

tuoreiden kriminalisointien ja uusien kriminalisointihankkeiden sekä julkisuudessa runsaasti 

käsiteltyjen koti- ja ulkomaisten tapausten takia erityisen ajankohtainen. En myöskään 

käsittele työssäni terrorismiin liittyviä kysymyksiä, vaikka sekin on ajankohtainen ilmiö ja 

kohdistuu valitettavan usein myös työtään tekeviin henkilöihin.  

Keskityn tutkimuksessani erityisesti asiakkaiden ja potilaiden sekä työpaikan 

ulkopuolisten tahojen aiheuttamiin tavanomaisimpiin työelämän uhka- ja 

väkivaltatilanteisiin, koska ne muodostavat valtaosan työväkivaltatapauksista. Katson 

tällaisen rajauksen selventävän käsiteltävää sinänsä hyvin laajaa tutkimusaihetta. 

1.3 Tutkimuksessa käytettävät metodit 

Pyrin käsittelemään aihetta useamman oikeustieteellisen tutkimusmenetelmän avulla 

(monitieteinen tutkimus). Oikeusdogmaattinen menetelmä ja pykäläanalyysi eivät ole 

mielestäni riittävä lähestymistapa monitahoiselle aiheelle, jolla on liittymäkohtia 

oikeusdogmatiikan, kriminologian, viktimologian, oikeussosiologian, oikeus- ja 

kriminaalipolitiikan ja jopa vertailevan oikeustieteen puolelle.  

Olen pyrkinyt selvittämään, kuinka paljon ja millaista oikeustieteellistä ja erityisesti 

rikosoikeudellista tutkimusta työväkivallasta on maassamme tehty. En ole löytänyt 

suorittamillani erilaisilla verkkohauilla viitteitä siitä, että aihetta olisi aiemmin Suomessa 

juurikaan tutkittu oikeustieteellisestä näkökulmasta. Kriminologian ja oikeuspolitiikan 

instituutti (aikaisemmin Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) on tehnyt maassamme 

toteutettujen rikosuhritutkimusten pohjalta yksittäisiä tutkimuksia väkivallasta ja siihen 

liittyen työväkivallasta mutta en ole löytänyt sellaista oikeustieteellistä jatkotutkimusta, 

jossa olisi keskitytty erityisesti työväkivaltaan. Sen sijaan lähisuhde- ja perheväkivallasta on 

tehty useita ansiokkaita väitöskirjoja ja muita oikeustieteellisiä ja monitieteisiä tutkimuksia. 

Työväkivaltaa ei myöskään ole käsitelty muussa oikeustieteellisessä kirjallisuudessamme. 

Oikeusdogmaattinen näkökulma 

Pyrin oikeusdogmaattisessa osiossa esittämään työväkivallasta näkökohtia erityisesti ´uhrin´ 

näkökulmasta, jollaisina näen paitsi uhan tai väkivallan kohteena olleen työntekijän myös 

muun työyhteisön ja työnantajan. Erityisesti työantajan rooli työväkivallan ehkäisemisessä 

ansaitsisi suurempaa huomiota ja uudelleentarkastelua oikeustieteellisessä tutkimuksessa, 
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sillä nykyinen lainsäädäntömme ei myöntäne työnantajalle asianomistajan asemaa 

”tavallisissa” työperäisissä uhkatilanteissa, jotka ovat pitkälti asianomistajarikoksia.  

Pyrin työssäni osoittamaan, ettei työyhteisöön ja sen työntekijään kohdistuva 

uhkatilanne ole suinkaan rinnastettavissa kahden yksityishenkilön väliseen riita- ja 

uhkailutilanteeseen, koska uhkatilanteen taustasyy löytyy työtehtävien hoitamisesta 

työnantajan puolesta. Tässä suhteessa on mukana myös kolmas osapuoli – työnantaja - jolla 

ei tilanteessa aina ole suoranaista asianomistajan asemaa mutta jonka on 

työväkivaltatilanteiden ehkäisyssä otettava huomioon useiden sidosryhmätahojen 

lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia (esimerkiksi 

työntekijät, asiakkaat, potilaat, oppilaat, viranomaiset yms. sidosryhmät). Tarkoitukseni on 

lisensiaatintyössäni myös selvittää, millaisia työväkivaltaa koskevia tai siihen vaikuttavia 

lainsäädäntöhankkeita tai viranomaisselvityksiä on – tai on ollut - suunnitteilla tai 

meneillään. Sisäisen turvallisuuden ohjelmissa on ehdotettu laadittavaksi erilaisia 

työväkivaltaan liittyviä oikeudellisia tai muita selvityksiä. Merkittävä osa niistä on edelleen 

toteuttamatta. Pyrin työssäni myös tarkastelemaan, mitkä niistä ovat edenneet valmistelun 

tai käytännön toteutuksen asteelle. 

Tulen lisensiaatintutkimuksessani myös kartoittamaan, millaisia erilaisia 

kriminalisointeja liittyy työelämän tämänhetkisiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Tällaisia 

hyvin erityyppisiä ´työväkivaltarikoksia´ löytyy rikoslain eri luvuista, kuten rikoslain 15 

luvussa rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan (esimerkiksi oikeudenkäytössä kuultavan 

uhkaaminen), 16 luvussa rikoksista viranomaisia vastaan (virkamiehen väkivaltainen 

vastustaminen ja virkamiehen vastustaminen), 17 luvussa rikoksista yleistä järjestystä 

vastaan (ilkivalta), 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista (henki- ja 

pahoinpitelyrikokset), 24 luvussa yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta 

(kunnianloukkaus), 25 luvussa vapauteen kohdistuvista rikoksista (laiton uhkaus, 

pakottaminen ja vainoaminen) ja lain 31 luvussa ryöstöstä ja kiristyksestä (ryöstörikokset). 

Osa uhkatilanteista liittyy puolestaan järjestyslain tarkoittamiin järjestysrikkomuksiin 

(esimerkiksi yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen ja muu 

häiriötä aiheuttava toiminta). Uhkatilanteet liittyvät monilta osin myös 

sananvapausrikoksiin, ja uhkaa voidaan kohdistaa myös monenlaisen häirinnän kautta. 

Sosiaalinen media onkin noussut yhä merkittävämpään asemaan myös työntekijöihin 

kohdistuvissa uhka- ja häirintätilanteissa. 

Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvä oikeuskäytäntö 

Tutkin tässä työssäni myös oikeuskäytäntöä työntekijöihin kohdistuneiden uhka- ja 

väkivaltatilanteiden osalta käymällä läpi korkeimman oikeuden (KKO) ja hovioikeuksien 

(HO) ratkaisuja.  

Pyrin tutkimuksessani selvittämään myös, onko rikoslainsäädäntö menettänyt yleis- 

ja erityisestävää vaikutustaan työelämän uhka- ja väkivaltatilanteissa, koska harvat 

työväkivaltatapaukset – erityisesti ”pelkkien” uhkausten osalta - johtavat nykyisin 

poliisitutkintaan teoista nostettavista syytteistä ja langettavista tuomioista puhumattakaan. 

Toistuvista saman henkilön aiheuttamista väkivaltaa sisältämättömistä uhkatilanteista ei 

yleensä seuraa tekijälle mitään rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos uhattu asianomistaja ei 
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halua saattaa asiaa poliisin tutkittavaksi. On myös huomattava, ettei järjestysrikkomuksesta 

järjestyslain (612/2003) 16 §:n nojalla tuomittua sakkoa saa muuntaa 

vankeusrangaistukseksi esimerkiksi, jos henkilö on järjestyslain 3 §:n tarkoittamalla tavalla 

toistuvilla uhkaavilla eleillä, hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti esitetyillä uhkailuilla ja 

muulla vastaavalla, pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä tahallaan häirinnyt 

yleistä järjestystä tai vaarantanut turvallisuutta. 

 

Teemahaastattelut työväkivallasta 

Tämän tutkimuksen laajin osa muodostuu useiden työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden 

edustajien työväkivaltaa koskevista teemahaastatteluista ja niiden analyysista. Haastattelujen 

tavoitteena on ollut kartoittaa suomalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajien näkemyksiä 

muun muassa uhka- ja väkivaltatilanteita koskevasta rikosoikeudellisesta sääntelystä. 

Teemahaastattelujen käyttö laadullisena tutkimusotteena on perusteltavissa tässä 

yhteydessä, koska työväkivallasta ei ole löydettävissä aiempaa kotimaista oikeustieteellistä 

tutkimusta. Teemahaastatteluilla on pyritty yhdistämään erityyppisiä aineistoja ja 

tutkimuksellisia toimintatapoja tähän tutkimukseen. Haastattelut valittiin laadullisista 

tutkimusmenetelmistä myös siksi, ettei tutkimuksen tekijällä ollut käytettävissä olleen ajan 

ja rajallisten resurssien puitteissa mahdollisuutta itse toteuttaa niin laajaa työelämän uhka- ja 

väkivaltatilanteita kartoittavaa kvantitatiivista kyselytutkimusta, että sillä olisi ollut 

todellista tiedonhankinnallista merkitystä maassamme aiemmin toteutettujen laajojen 

kyselytutkimusten (kansalliset rikosuhritutkimukset) ja muiden selvitysten (työolobarometrit 

ja yritysturvallisuusselvitykset) rinnalla.  
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II  UHKA JA VÄLIVALTATILANTEISTA TYÖELÄMÄSSÄ 

 

2.1 Työperäisen uhka- ja väkivaltatilanteen määritelmiä 

 

Työväkivalta, työpaikkaväkivalta, työelämäväkivalta tai työperäinen väkivalta 

 

Väkivaltaa on määritelty usein eri tavoin: voidaan puhua esimerkiksi fyysisestä tai 

henkisestä väkivallasta. Väkivallan piiriin saatetaan lukea mukaan fyysisen väkivallan 

lisäksi myös väkivallan käytöllä uhkaaminen. Työhön liittyvät uhka- ja väkivaltatilanteet 

voidaan nimetä, määritellä ja jaotella eri tavoilla. Työhön liittyvä väkivalta ja sen uhka 

voidaan nimetä esimerkiksi joko työväkivallaksi, työpaikkaväkivallaksi tai työperäiseksi 

väkivallaksi. Termien käytössä on mielestäni jossain määrin horjuvuutta niin kotimaassa 

kuin ulkomailla. 

Myös suomalaista väkivaltaa käsitelleessä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa sekä 

työturvallisuusasioiden parissa työskentelevien eri viranomaisten ja asiantuntijatahojen 

määritelmissä on havaittavissa merkittävää eroavuutta. Osa tutkijoista onkin tiedostanut 

määritelmiin liittyvät eroavuudet ja niiden merkityksen.  

Onko työväkivallan tai työpaikkaväkivallan määritelmien sisällöllä, kattavuudella ja 

laajuudella käytännön merkitystä? Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan 

neuvottelukunnan (TTN) väkivallan uhka -jaoston raportissa muistutetaan, että vaikka 

väkivalta on tahallista käyttäytymistä, aggressiivista käyttäytymistä ja siitä aiheutuvaa toisen 

vahingoittumista voi tapahtua myös tahattomasti ilman vahingoittamistarkoitusta 

(esimerkiksi dementikot ja mielenterveyspotilaat). Jaosto myös huomauttaa, että 

työväkivalta ja työpaikkaväkivalta on määritelmissä joskus erotettu toisistaan, kun taas 

muissa määritelmissä ne on voitu ymmärtää samana. Jaosto tekee selkeän eron asiakas- ja 

työväkivallan välille toteamalla työväkivallan voivan olla myös kollegan aiheuttamaa sekä 

huomauttaa väkivallan uhan tarkoittavan työturvallisuuslainsäädännössä vain 

asiakasväkivaltaa, jolloin jaoston mukaan ”kollegoiden aiheuttama väkivalta tai sen uhka 

rajautuu pois, koska sen ei voida ajatella olevan työturvallisuuslain 27 §:n edellyttämällä 

tavalla ilmeistä.” (TTN 2014, 6-7) 

Keskusteltaessa työväkivallasta ja tutkittaessa sitä laajemmin rikosoikeuden alaan 

kuuluvana ilmiönä sekä pyrittäessä sääntelemään sitä myös rikosoikeudellisin keinoin on 

erityisen tärkeää huolehtia ilmiötä kuvaavien peruskäsitteiden tarkasta määrittelystä ja 

mahdollisimman yhdenmukaisesta ja samalla tavalla ymmärrettävästä sisällöstä 

rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen ja erityisesti sen edellyttämän 

täsmällisyysperiaatteen vaatimuksen takia. Työväkivalta yhteiskunnallisena ilmiönä on 

muuttanut myös osin muotoaan erityisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Uusien 

tietoteknisten välineiden, kuten internetin ja tämän myötä syntyneen sosiaalisen median 

kehittymisen kautta on syntynyt kokonaan uusia tekotapamuotoja, joista ei ole ollut tietoa 

aiempaa rikosoikeuslainsäädäntöä valmisteltaessa. Nämä käsitemäärittelyyn liittyvät 

kysymykset on syytä ottaa huomioon pohdittaessa ilmiön rikos- ja prosessioikeudellista 

ulottuvuutta ja syyteoikeudellisia kysymyksiä aivan kuten on jouduttu tekemään 

pohdittaessa uuden teknologian vaikutuksia esimerkiksi tietotekniikka- ja 

maksuvälinepetosrikollisuuden alueilla.  
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Koti- ja ulkomaisten tutkijoiden käyttämiä määritelmiä. Koti- ja ulkomaisten 

tutkijoiden käyttämiä erilaisia ilmauksia, kuvauksia ja määritelmiä väkivallan eri muodoille 

ja työhön liittyvälle väkivallalle on koottu seuraavaan osioon. Ne omalta osaltaan valottavat, 

miten erilaisia yleisesti käytetyt väkivaltakäsitteet voivat olla sisällöltään. 

Wikman on (2012) tutkinut työelämäväkivaltaa Ruotsissa ja huomauttaa, että 

työelämäväkivallalle (ruotsiksi våld i arbetslivet) on olemassa lukuisia määritelmiä, joista 

jotkut ovat laajoja käsittäen sekä fyysisen väkivallan että sanalliset uhkaukset, kun taas 

toiset määritelmät ovat kapea-alaisempia ja keskittyvät siihen, liittyykö tekoon tahallisuutta 

tai ei. Hänen mukaansa yhtenäisen väkivaltamääritelmän puuttuminen aiheuttaa ongelman 

vertailujen tekemisessä, koska ilman yhtä ja samaa työelämän väkivallan ja uhkan 

määritelmää on vaikea vertailla väkivallan tasoja eri tutkimusten välillä. (Wikman 2012, 13, 

15) Tämä pätee mielestäni sekä yksittäisessä maassa että useassa eri maassa suoritettuihin 

tutkimuksiin ja selvityksiin nähden.  

Piispa (2004, 18) määrittelee parisuhdeväkivaltaa koskevassa 

väitöskirjatutkimuksessaan väkivallan fyysiseksi ja seksuaaliseksi väkivallaksi tai 

uhkailuksi. Rasimus (2002, 35) on turvattomuutta ja väkivaltaa sairaalan 

päivystyspoliklinikalla käsittelevässä väitöskirjatutkimuksessaan jakanut väkivallan myös 

fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan sekä huomauttanut fyysisen väkivallan yleensä olevan 

kertaluonteista toisin kuin toistuvaisluonteinen henkinen väkivalta. 

Schat, Frone ja Kelloway (2006, 48–49) käsitteellistävät termin 'workplace 

aggression', vapaasti käännettynä ”työpaikka-aggressio” tai ”työpaikkahyökkäävyys”, jotka 

kuvaavat mielestäni varsin monipuolisesti ja osuvasti työväkivallan mitä erilaisimpia 

muotoja vakavasta fyysisestä väkivallasta aina vähäisempään ei-fyysiseen toimintaan. He 

myös huomattavat, että ilmiötä käsittelevässä kirjallisuudessa määritelmät sisältävät 

epäjohdonmukaisuuksia. 

Hyyti, Kauppila, Koskelainen ja Rantaeskola (2015, 6) puolestaan käyttävät 

haastavia asiakastilanteita eri näkökulmista käsittelevässä teoksessaan erottelevia 

määritelmiä työväkivalta ja asiakastyöväkivalta, ja heidän mukaansa työväkivalta ”voidaan 

määritellä työssä tapahtuvaksi, hyväksyttävästä käyttäytymisestä poikkeavaksi käytökseksi 

tai tapahtumaksi. Tämän tapahtuman yhteydessä jotain työntekijää vastaan on hyökätty, 

taikka häntä vahingoitettu tai uhattu siten, että hänen hyvinvointinsa on vaarantunut.” He 

nostavat esille selventävän ja osuvan käsitteen asiakastyöväkivalta ja tarkoittavat sillä 

”työnantajan ja työsuhteen ulkopuolisen tahon, kuten asiakkaan, potilaan, palvelun käyttäjän 

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

ammattiasemaan.” Hyyti ym. (2015, 7) jakavat asiakasväkivallan fyysiseen, psyykkiseen ja 

seksuaaliseen väkivaltaan ja muistuttavat - kuten TTN - väkivallan uhan tarkoittavan 

työturvallisuuslainsäädännössä nimenomaan asiakastyöväkivaltaa.  

Isotalus (2002, 15) määrittelee työväkivallaksi väkivalta- tai uhkatapaukset, jotka 

sattuvat työssä, työmatkalla tai muissa työhön liittyvissä oloissa. Markkanen (2000, 3) 

puolestaan käyttää selvityksessään käsitettä työpaikkaväkivalta, jolla hän tarkoittaa 

asiakkaiden tai potilaiden henkilökuntaan kohdistamaa sanallista nimittelyä, arvostelua ja 

uhkailua sekä fyysistä väkivaltaa kuten tönimistä, liikkumisen estämistä, lyömistä ja päälle 

karkausta. Hän katsoo - toisin kuin TTN - työpaikkaväkivaltaan kuuluvan myös työpaikan 

sisäisen henkilökunnan toisiinsa kohdistaman väkivallan ja työpaikkakiusaamisen. 
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 Henkisen väkivallan asema osana työväkivaltaa aiheuttaa erilaisia näkemyksiä ja 

painotuksia. Sirén (2011, 7) huomauttaa, että väkivaltamäärittely on rikosuhritutkimuksessa 

ollut yleensä kapeampi sisältäen vain teot, joihin liittyy fyysisen kivun tuottaminen tai sillä 

uhkaaminen.  Sirén (2011, 72) nostaa myös esille Heiskasen (2005) näkemyksen sanallisesta 

uhkauksesta henkisenä väkivaltana, joka on kuitenkin harvoin rikos. Heiskanen (2005, 40) 

on käsitellessään työpaikkaväkivaltaa Suomessa ottanut lähtökohdaksi fyysisen 

turvallisuuden, joka käsittää fyysisen väkivallan ja uhkailun sekä seksuaalisen väkivallan ja 

ahdistelun, mutta rajannut henkisen väkivallan väkivalta-käsitteen ulkopuolelle. Heiskanen 

(2005, 39) toteaa lisäksi työväkivaltaa koskevien tulosten pohjautuvan vuosina 1980–2003 

tehtyihin uhritutkimuksiin, joissa työmatkalla koettu väkivalta on rajattu pois tarkastelusta, 

koska se, kuten katuväkivalta, on kontekstiltaan erilaista verrattuna työpaikkaväkivaltaan. 

Hän käyttää tutkimusraportissaan ”Väkivalta, pelko, turvattomuus. Survey-tutkimusten 

näkökulmia suomalaisten turvallisuuteen" työväkivaltailmiöstä useita erilaisia nimityksiä, 

kuten väkivalta työssä, työpaikkaväkivalta ja työväkivalta avaamatta tarkemmin syitä 

menettelylleen. (Heiskanen 2002, 143–150, 173) 

Sirén (2011, 72) toteaa, että työntekijöiden väliset uhkailu- ja väkivaltatilanteet 

katsotaan Suomessa työpaikkaväkivallaksi kansallisessa uhritutkimuksessa. Hän kuitenkin 

huomauttaa, että tästä poikkeavia määritelmiä on kuitenkin käytetty tutkimuksissa ja viittaa 

esimerkiksi British Crime Survey –tutkimukseen, jossa työpaikkaväkivalta on rajattu 

työpaikan ulkopuolisen henkilön suorittamiin tekoihin, eikä työtovereiden tekoja ole 

myöskään laskettu niihin mukaan, kuten ei myöskään tekoja, joissa tekijän ja uhrin välillä on 

perhesuhde. 

Kansallisessa ohjelmassa väkivallan vähentämiseksi nostetaan esille konkreettisen 

(fyysisen) väkivallan käyttö todellisina (väkivallan) tapahtumina (RTN 2005, 14.) En pidä 

tätä näkemystä kaikilta osin onnistuneena, koska sen voisi helposti tulkita pitävän sisällään 

yksinomaan uhkailuja sisältävän henkisen väkivallan merkityksen vähättelyä. 

Työväkivallassa huomattava osa väkivaltaisesta käytöksestä on juuri eri tavoin toteutettua 

työntekijöihin kohdistuvaa uhkailua, joka voi olla varsin peiteltyä ja epäsuoraa.  

Heiskanen (2002, 22) muistuttaa Hearniin (1998, 1999) viitaten, ettei ole olemassa 

mitään yhtä väkivallan määritelmää ja huomauttaa väkivallan näkökulmien olevan 

"historiallisia ja kulttuurispesifejä" ja toteaa osuvasti väkivallan olevan "tavallaan avoin 

kategoria, jossa loukatuksi tulemisen kokemus on oleellinen osa määritelmää.” Tämä on 

havaittavissa myös useissa tämän lisensiaattityön teemahaastatteluiden vastauksissa: 

väkivaltakokemus on hyvin subjektiivinen, johon vaikuttaa moni asia – myös työväkivallan 

esille nostaminen mediassa ja työpaikalla. Tämä vaikeuttaa täysin objektiivisen tiedon 

saamista työväkivallan yleisyydestä, mikä voi omalta osaltaan aiheuttaa ilmiön merkityksen 

ja haittavaikutuksien vähättelyä, koska kyse on juuri subjektiivisesta kokemuksesta 

yleisimmissä, pääosin lievemmissä uhkailutapauksissa.  

Koti- ja ulkomaisten organisaatioiden käyttämiä määritelmiä  

Työväkivaltailmiön kanssa työskentelevät koti- ja ulkomaiset eri toimijat käyttävät ilmiöstä 

jossain määrin erilaisia määritelmiä ja sisällyttävät niihin erilaisia asioita 

lähestymistavastaan riippuen. Saman toimialan tai hallinnonalan sisällä työskentelevät tahot 
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eivät aina kuitenkaan käytä samoja käsitemääritelmiä, mikä voi omalta osaltaan aiheuttaa 

tulkintaongelmia. Myös kulttuuriset ja lainsäädännölliset erot eri maiden välillä aiheuttavat 

haasteita määritelmien ja ilmiötä koskevien tutkimustulosten kansainväliseen vertailuun. 

Työsuojelu- ja työturvallisuusorganisaatiot 

Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluhallinto käyttää suppeampaa, yksinomaan fyysisen 

väkivallan ja sen uhan käsittävää määritelmää väkivallan uhkaa työssä käsittelevässä 

työsuojeluoppaassaan (AVI 2013, 6) jättäen sen ulkopuolelle henkisen väkivallan. AVI:n 

määritelmä - jos sitä tulkitaan yksinomaan kielellisesti - rajoittaa väkivallan ajallisesti 

yksinomaan työtehtävien hoitamisen aikaan. 

Puumi (2009, 4) puolestaan katsoo työväkivallan olevan käsitteenä laajempi kuin 

työpaikkaväkivalta, jolloin työväkivalta voi tapahtua työpaikan ulkopuolella ollen kuitenkin 

”selvästi sidoksissa työntekijän työhön tai palveluasemaan”. Puumin käyttämässä 

määritelmässä työväkivalta on määritelty laajasti, jolloin väkivaltaan kuuluu fyysisen 

väkivallan lisäksi myös pelkoa aiheuttava uhkailu, eikä väkivaltakokemuksia ole rajoitettu 

ainoastaan työpaikkaan, jolloin myös kodin ja työpaikan välinen matka on katsottu siihen 

mukaan. Hänen käyttämässään väkivallan määritelmässä ”väkivallalla tarkoitetaan mitä 

tahansa tapahtumaa, jossa on käytetty, yritetty käyttää tai uhattu käyttää fyysistä (myös 

seksuaalista) väkivaltaa”. 

Kansainvälinen työjärjestö ILO (International Labour Organization) käyttää 

puolestaan työpaikkaväkivalta-termiä (workplace violence) ja jakaa sen sisäiseksi ja 

ulkoiseksi työpaikkaväkivallaksi. ILO:n työpaikkaväkivallan määritelmä kattaa minkä 

tahansa hyväksyttävästä käyttäytymisestä poikkeavan toiminnan, tapahtuman tai käytöksen, 

jolla jotakuta henkilöä kohtaan hyökätään tai häntä uhataan, vahingoitetaan tai loukataan 

hänen ollessaan työssä tai hänen työnsä suoranaisena tuloksena (Rogers & Chappell 2003,4). 

ILO:n määritelmän mukaan sisäinen työpaikkaväkivalta on työntekijöiden (ja päälliköiden ja 

työnjohtajien) välillä tapahtuvaa, ja ulkoinen työpaikkaväkivalta puolestaan työntekijöiden 

(ja päälliköiden ja työnjohtajien) sekä kenen tahansa muun työpaikalla olevan henkilön 

välillä. ILO:n määritelmä huomioi myös yhteyden työhön sekä sen, että toiminta, tapahtuma 

tai käytös on tapahtunut kohtuullisen ajan kuluessa jälkeenpäin. Vaikka ILO:n määritelmä 

on laaja, siinä puhutaan kenestä tahansa muusta työpaikalla olevasta henkilöstä ikään kuin 

työpaikkaväkivalta olisi sidottu väkivallan tekijän tai uhkailijan läsnäoloon työpaikalla. 

Määritelmä ei näin ollen näyttäisi kattavan esimerkiksi puhelinpalvelussa tapahtuvaa 

uhkailua. Näin asiaa ei liene tarkoitettu ymmärrettäväksi. 

 

Euroopan työmarkkinaosapuolet 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (EUT) 151 artiklan mukaan Euroopan 

unionin ja jäsenvaltioiden yhteisenä tavoitteena on edistää työnantajien ja työntekijöiden 

välistä vuoropuhelua sekä parantaa unionin hallintotapaa osallistamalla ne päätöksentekoon 

ja täytäntöönpanoon. Euroopan työmarkkinaosapuolet ovat huolissaan kolmannen osapuolen 

harjoittamasta väkivallasta ja sen vaikutuksesta työntekijöihin, ja ne ovat allekirjoittaneet 

vuonna 2010 monialaisen direktiivin työhön liittyvän kolmannen osapuolen väkivallan ja 

häirinnän torjuntaan. 
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Vuoropuheludirektiivissä on muu muassa määritelty eri muodoissa esiintyvä 

työperäinen kolmannen osapuolen harjoittama väkivalta ja häirintä. Työperäisenä 

kolmannen osapuolen harjoittamana väkivaltana ja häirintänä työmarkkinaosapuolet pitävät 

fyysistä, psyykkistä, sanallista ja/tai seksuaalista väkivaltaa sekä myös häirintää. Nämä 

voivat vaihdella loukkaavasta käytöksestä vakavampiin uhkiin ja aina fyysiseen väkivaltaan 

asti. Teot voivat kohdistua paitsi työntekijään myös hänen maineeseensa tai omaisuuteensa 

sekä asiakkaaseen. Teot eivät ole vuoropuheludirektiivin määritelmän mukaan sidottuja 

yksinomaan työpaikalle, vaan ne voivat tapahtua myös julkisessa tilassa tai yksityisessä 

ympäristössä ja olla työhön liittyvää. Ne voivat esiintyä myös esiintyä nykyaikaisia tieto- ja 

viestintätekniikkoja hyväksi käyttäen tapahtuvana ”cyber-kiusaamisena ja/tai -häirintänä 

monenlaisten tieto- ja viestintätekniikkojen kautta (ICT).”  

Maailman terveysjärjestö 

Maailman terveysjärjestö World Health Organization (WHO) on määritellyt väkivallan 

fyysisen voiman tai vallan tahalliseksi käytöksi tai sillä uhkaamiseksi, "joka kohdistuu 

ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai joka 

voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, 

kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen.” (Krug, Dahlberg, 

Mercy, Zwi, Lozano & Salomaa 2005, 21) 

WHO:n määritelmässä väkivaltaa ei yhdistetä sen lopputulokseen, vaan itse tekoon. 

Toinen seikka, jolla on merkitystä erityisesti työväkivallan alueella, koskee vallan käyttöä 

tarkasteltaessa väkivaltaisen teon luonnetta, jolloin väkivalta mielletään tavanomaisesta 

väkivallasta laajemmin ”koskemaan tekoja, uhkauksia ja pelottelua, jotka johtuvat 

valtasuhteesta.” WHO jakaa väkivallan tekijän ominaisuuksien mukaan kolmeen luokkaan, 

eli ihmisen itseensä kohdistamaan väkivaltaan, ihmisten väliseen väkivaltaan ja 

kollektiiviseen väkivaltaan. (Krug ym. 2005, 21) 

Euroopan unionin organisaatioiden käyttämiä määritelmiä 

Euroopan unionin organisaatiot käyttävät useita erilaisia määritelmiä työväkivallasta. 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound, joka on vuodesta 1990 laatinut 

Euroopan työolotutkimuksissa (EWCS) katsauksia eurooppalaisiin työoloihin, käyttää 

eurooppalaisia työoloja käsittelevässä yleiskatsauksessaan "Fifth European Working 

Conditions Survey” Leymanniin (1990) viitaten kuvaavaa termiä ”adverse social behaviour” 

kaikenlaisesta fyysisestä ja sanallisesta väkivallasta sekä ahdistelusta työssä (Eurofound 

2012, 57). 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto European Union Agency for Fundamental 

Rights (FRA) on vuonna 2014 toteuttanut EU:n laajuisen kyselytutkimuksen "Violence 

against women: an EU-wide survey. Main results" naisiin kohdistuvasta väkivallasta, jossa 

on otettu huomioon ruumiillinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta sekä ahdistelu ja 

häirintä. (FRA 2014) 

Useat suomalaisista tutkijoista sekä viranomais- ja muista organisaatioista käyttävät 

Euroopan komission tilaamassa selvityksessä ”Guidance on the prevention of violence at 

work” käytettyä määritelmää, jonka mukaan työväkivalta on tapahtuma, jossa työntekijää 
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loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään työhön liittyvissä oloissa niin, että hänen 

turvallisuutensa, hyvinvointinsa ja terveytensä vaarantuu suorasti tai epäsuorasti. 

Määritelmä käsittää sekä fyysisen pahoinpitelyn että sanallisen ahdistelun. (Wynne, Clarkin, 

Cox & Griffiths 1997, 1) 

Tilastokeskus 

Tilastokeskuksen henkisen väkivallan määritelmä sisältää sisäisen ja ulkoisen henkisen 

väkivallan. Tilastokeskuksen (2018) työolotutkimuksessaan käyttämässä määritelmässä 

"[h]enkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen 

kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta 

painostusta. Henkistä väkivaltaa voi esiintyä esimerkiksi esimiehen tai työtovereiden, mutta 

myös asiakkaiden tai oppilaiden aiheuttamana.” Tilastokeskus ei ole lainkaan määritellyt sen 

paremmin väkivaltaa kuin työväkivaltaa (tai työpaikkaväkivaltaa) tilastollisissa käsitteissään 

ja määritelmissään. 

Suomalaisen lainsäädännön sisältämistä työväkivaltaa käsittelevistä määritelmistä 

Suomalaisessa lainsäädännössä ei ole kaikilta osin tehty selkeää eroa sisäisen ja ulkoisen 

työpaikkaväkivallan ja sen uhkan välillä. Ylipäänsä lainsäädäntövalmisteluasiakirjoistamme 

ei löydy johdonmukaisesti ja yhtenäisesti käytettynä yleisesti käytettyjä termejä 

”työväkivalta” tai ”työpaikkaväkivalta” tai jotain muuta vastaavaa termiä.  

Tämä näkyy esimerkiksi työturvallisuusmääräyksiä työturvallisuuslain (738/2002) 

nojalla valmistelevan neuvottelukunnan (TTN) väkivallan uhka -jaoston vuoden 2009 

mietinnössä, jossa huomautetaan työturvallisuuslain 27 §:n koskevan työntekijään 

kohdistuvaa fyysisen väkivallan uhkaa ja työssä esiintyvien väkivaltatilanteiden ennalta 

ehkäisyä, ja sen soveltamisalaan kuuluu siten fyysinen kontakti tai sen uhka. Mietinnön 

mukaan säännös koskee sanamuotonsa ja tarkoituksensa perusteella työyhteisön 

ulkopuolelta tulevaa fyysisen väkivallan uhkaa, mutta sanamuoto ei sulje pois työyhteisön 

sisältä tulevaa väkivallan uhkaa. Mietinnössä todetaan lisäksi häirinnän ja muun 

epäasiallisen käytöksen, joka usein lasketaan työväkivallan piriin kuuluvaksi, kuuluvan 

työturvallisuuslakia sovellettaessa lain 28 §:n soveltamisalaan.  (TTN 2009, 18) 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta 

(HE 78/2010 vp, 6) käytetään termiä ”työpaikkaväkivalta” ja todetaan, että 

”[t]yöpaikkaväkivallalla tarkoitetaan yleensä työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen 

väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista.” Esityksessä huomautetaan kuitenkin, että 

työpaikkaväkivallan määrittely voidaan tehdä eri tavoin. Esityksessä nojaudutaankin 

Euroopan komission käyttämään määritelmään ja huomautetaan työpaikkaväkivallalla tässä 

yhteydessä tarkoitettavan "työpaikan ulkopuolisen henkilön tekemää pahoinpitelyrikosta 

työtehtävää suorittavaa kohtaan tämän työtehtävän vuoksi."  

Finlex-järjestelmästä löytyvät kaikki hallituksen esitysten tekstit vuodesta 1992 

lähtien sekä esitysten pdf-tiedostot vuodesta 2001 lähtien. Suoritin 

lainsäädäntövalmistelussa käytetyn terminologian selvittämiseksi Finlex-järjestelmässä 

kahdesti hakuja kaikista Finlexissä olevista hallituksen esitysten teksteistä hakusanoilla 
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”työväkival*” ja ”työpaikkaväkival*”. Uudistin haun vielä 31.3.2018 työni ollessa lähes 

valmis saadakseni mahdollisimman ajantasaiset hakutulokset. 

Hakusanalla “työväkival*” löytyi Finlexistä kaksi hakuosumaa: hallituksen esitys 

eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden 

vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (HE 108/2014 vp) sekä hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 59/2002 vp).  

Vastaavasti hakusanalla “työpaikkaväkival*” löytyi Finlexistä kaksi hakuosumaa: 

hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta (HE 78/2010 

vp) sekä hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista 

annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 239/2009 

vp) 

Haettaessa Finlex-järjestelmästä hallituksen esitysten tekstien joukosta osumia 

hakusanayhdistelmällä “väkival* työ*” löytyi 416 hakuosumaa. Kun hakusanat 

”työväkivalta” ja ”työpaikkaväkivalta” purettiin entistä pienempiin osiin (työ*; väkival* ja 

työpaik*), hakuosumia tuli erittäin runsaasti. Hakusana “työ*” tuotti peräti 5 416 

hakuosumaa. Hakusana “väkival*” antoi 430 ja “työpaik*” 1 041 hakuosumaa.  

Haku Finlexin lainsäädäntöteksteistä yksittäisillä hakusanoilla ”työväkivalta”, 

”työväkival*”, ”työpaikkaväkivalta” ja ”työpaikkaväkival*” ei tuottanut yhtään 

hakuosumaa. Haettaessa Finlex-järjestelmän lainsäädäntöteksteistä hakusanoilla “väkival* 

työ*” löytyi kaikkiaan 62 hakuosumaa. Vaihdettaessa hakusanoiksi “työpaik* väkival*” 

löytyi teksteistä 12 hakuosumaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että haku hallituksen 

esitystekstien joukosta hakusanalla ”lähisuhdeväkivalta” tuotti kuusi hakuosumaa ja 

hakusanalla ”parisuhdeväkivalta” kolme hakuosumaa. 

Vastaavasti haku lainsäädäntöteksteistä hakusanalla ”lähisuhdeväkival* tuotti kaksi osumaa 

ja sanalla ”parisuhdeväkival*” yhden hakuosuman. 

2.2 Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteiden vaikutuksista eri osapuolille 

 

Väkivallan ja sen uhkan yleisyydestä 

Hyyti, Kauppila, Koskelainen ja Rantaeskola (2015, 3-4) tarkastelevat haastavia 

asiakastilanteita laaja-alaisesti työntekijän, työryhmän ja koko organisaation näkökulmista. 

He toteavat toisiin henkilöihin kohdistuvan äärimmäisen väkivallan vähentyneen, mutta 

huomauttavat, etteivät kaikki väkivaltailmiöt ole vähentyneet. Väkivallan lajeista 

työväkivalta on lisääntynyt, minkä lisäksi työssä myös koetaan turvattomuutta aiempaa 

enemmän. 

Kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) mukaan vuonna 2012 neljä prosenttia 15–

74-vuotiaista ja peräti kahdeksan prosenttia 15–24-vuotiaista oli saanut väkivallasta 

vamman. Työpaikalla tai työtehtävissä fyysistä väkivaltaa tai uhkailua oli KRT:n tulosten 

mukaan kokenut 3,4 prosenttia 15–74-vuotiaista, ja yksi prosentti vastaajista oli saanut  
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väkivallan seurauksena fyysisen vamman. Sukupuolten välinen ero on huomattavan suuri, 

sillä naisista vamman oli väkivallan seurauksena työpaikalla tai työtehtävissä saanut 1,5 

prosenttia, kun taas miesten osuus vamman saaneista jäi 0,4 prosenttiin. (Sirén ym. 2013, 3-

4). 

Onko kolme prosenttia KRT:n vastaajista mitenkään merkittävä määrä? Mistä 

saamme ymmärrettävän vertailupohjan, johon voimme suhteuttaa prosenttilukua? Vaikka 

luvut prosentuaalisesti näyttävät varsin pieniltä, ne merkitsevät ”Työ ja terveys 2009 

Suomessa” -julkaisun mukaan kaikkiin työllisiin yleistettynä noin 100 000 kiinnikäymistä ja 

147 000 uhkailua vuosittain (Grönqvist, Mattila & Salminen 2010, 110). 

 Miesten kokemaa väkivaltaa koskevassa HEUNI:n tutkimuksessa haastatelluista 15–

74-vuotiaista miehistä 55 prosenttia ilmoitti kokeneensa väkivaltaa tai uhkailua 15 vuotta 

täytettyään. Naiset olivat kuitenkin tutkimustulosten mukaan kokeneet väkivaltaa tai 

uhkailua yhtä usein kuin miehet. (Heiskanen & Ruuskanen 2010, 14) Tuntemattoman 

miehen tekemä väkivalta muodostaa suuren riskin miehille, koska runsaat 40 prosenttia 

miehistä oli kokenut 15 vuotta täytettyään vähintään kerran tuntemattoman taholta 

väkivaltaa tai sillä uhkailua ja 10 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulosten 

mukaan yli kolmasosassa tapauksia tuntemattoman miehen tekemästä väkivallasta seurasi 

uhrille fyysisiä vammoja ja neljäsosassa tapauksista psyykkisiä seurauksia, ja fyysiset ja 

psyykkiset seuraukset olivat yleisempiä tuntemattoman kuin tutun tai kumppanin tekemässä 

väkivallassa. (Heiskanen & Ruuskanen 2010, 45)Heiskanen ja Piispa (1998) ovat tehneet 

vuonna 1997 tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

toimeksiannosta kyselytutkimuksen miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta. Sen 

vastausten mukaan peräti 40 % naisista on joutunut joskus elämässään miehen tekemän 

fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi ja 14 % naisista viimeisen 

vuoden aikana. Fyysisen väkivallan kohteeksi heistä on joskus elämässään joutunut 30 % ja 

viimeisen vuoden aikana 7 % vastaajista. Tutkimustulokset eroavat merkittävästi vuoden 

1997 yleisen uhritutkimuksen tuloksista. (Heiskanen & Piispa 1998, 4) Tähän viittaa myös 

Heiskasen (2005, 126) havainto siitä, että naisten huolestuneisuus väkivallasta työssä on 

lisääntynyt. 

 

Väkivallan ja sen uhkan kokemisesta työtilanteissa 

 

Työväkivallan kokemista saatetaan herkästi vähätellä tai pitää sitä lähinnä marginaalisena 

ilmiönä taikka sellaisten työntekijöiden kokemuksina, jotka eivät hallitse ammattiaan, 

vaikka uhritutkimusten luvut ja trendit osoittavat muuta.  Työväkivaltaa on pelkästään 

tilastojenkin valossa pidettävä yhtä vakavasti otettavana ilmiönä kuin lähisuhde-

/parisuhdeväkivaltaa, jota on tutkittu hyvin laajasti ja monipuolisesti verrattuna 

työväkivaltaan osoitettuun varsin vähäiseen kiinnostukseen  

Työntekijöihin kohdistuvista uhka- ja väkivaltatilanteista voi olla hyvin erilaisia ja 

toisinaan vakavia ja laajakantoisia seurauksia. Pahimmillaan tällaisesta väkivallasta voi olla 

seurauksena kuolema tai vakava työkyvyttömyyteen johtava ruumiinvamma tai psyykkinen 

sairaus. 
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Huomattakoon, että vuoden 1997 uhritutkimuksen vastausten mukaan väkivalta- ja 

uhkailutilanteita kohdanneista vajaat neljännes miehistä ja hieman vajaa kolmannes naisista 

oli kokenut sitä työssä. Naisten osalta työväkivalta oli väkivaltakokemuksien määrällä 

mitattuna suurin ”arkipäivän väkivaltaryhmä”. Verrattaessa työväkivallan määrää 

parisuhdeväkivaltaan havaitaan, että väkivaltaa ja sillä uhkailua oli parisuhteessa kokenut 

kolme prosenttia miehistä ja reilut 10 prosenttia naisista (Heiskanen 2002, 122).  

Isotalus (2002) on laskenut Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (nykyisin 

Tapaturmavakuutuskeskus) tapaturmatietokannan sekä Työtapaturmat 1990–1995 –kirjojen 

ja lehtitietojen mukaan Suomessa sattuneen ajanjaksolla 1990–1998 yhteensä 17 

työväkivaltaan liittyvää kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, eli maassamme kuoli tuona 

ajanjaksona vuosittain väkivaltaan liittyvissä työtapaturmissa 0,10 työntekijää 100 000 

palkansaajaa kohden (sukupuolittain jaoteltuna 0,05 naista/100 000 naistyöntekijää ja 0,15 

miestä/100 000 miestyöntekijää kohti). Isotalus (2002, 29, 66) vertaa väitöskirjassaan 

toisiinsa Suomessa ja Yhdysvalloissa sattuneiden kuolemaan johtaneiden 

työväkivaltatapausten määrää. Kuolemaan johtaneet työväkivaltatapaukset ovat 

Yhdysvalloissa olleet huomattavasti suurempi ongelma kuin Suomessa. Maassamme sattui 

ajanjaksolla 1990–1998 kaikkiaan 17 työväkivaltakuolemaa eli 0,10 tapausta 100 000 

palkansaajaa kohden, kun taas Yhdysvalloissa sattui ajanjaksolla 1980–1992 keskimäärin 

764 työkuolemaa vuodessa eli 0,7 tapausta 100 000 palkansaajaa kohden. 

Kun puhutaan työ- tai työpaikkaväkivallasta, huomio saatetaan kiinnittää 

yksinomaan fyysisiä vammoja aiheuttaneeseen väkivaltaan, joka muodostaa vain osan 

työväkivallan koko kirjosta. Merkittävä osa työväkivallasta on nykyisin henkistä väkivaltaa, 

joka tapahtuu useimmiten erilaisten uhkailujen muodossa. Täten ilmiötä ja sen seurauksia 

tulee tarkastella laajemmin kuin pelkästään fyysisen väkivallan kautta. Kun tarkastellaan 

työhön liittyvää väkivaltaa, on Heiskasen (2005) mukaan riittämätöntä kartoittaa ilmiötä 

yksinomaan uhrien fyysisten vammojen kautta. Hän huomauttaa, että pahoinpitelyn uhrit 

arvioivat poliisin tietoon tulleiden rikosten uhreja koskevassa kyselyssä vuonna 2003 

henkiset seuraukset pahimmaksi asiaksi yhtä usein kuin fyysiset seuraukset, ja ryöstön 

uhreista yli kaksinkertainen määrä piti henkisiä seurauksia pahimpana. Myös Isotalus (2002) 

huomauttaa, ettei ole riittävää kiinnittää huomiota ainoastaan niihin väkivaltatapauksiin, 

jotka aiheuttavat fyysisiä vammoja, koska myös vakavat uhkatilanteet voivat aiheuttaa 

sairauspoissaoloja ja jopa työkyvyttömyyttä (Isotalus 2002, 89). Heiskanen (2005, 41) 

nostaa myös esille työväkivaltaan liittyvän niin sanotun oheisuhriutumisen (englanniksi 

vicarious trauma), jolloin työntekijä voi käsitellessään väkivaltaisia asiakkaita joutua 

sellaisiin tilanteisiin, jotka aiheuttavat samanlaisia psyykkisiä traumoja kuin suoranaisen 

fyysisen väkivallan kohteeksi joutuminen. 

Heiskanen (2005, 46, 52) huomauttaa väkivallan toistumisen ja koston 

mahdollisuuden olevan työpaikkaväkivallassa stressiä lisäävä tekijä. Vaikka työväkivalta ei 

yleensä johdakaan kovin vakaviin seurauksiin, hän kiinnittää huomiota siihen, että moni 

vammaan johtaneen työpaikkaväkivallan uhri oli joutunut lukuisten väkivalta- ja 

uhkailukokemuksien kohteeksi vuoden aikana. Väkivallan kohteeksi joutumisen osalta 

voidaan havaita uhrikokemusten kasautumisen lisääntyneen. Sirén, Aaltonen ja Kääriäinen 

(2010, 7, 14) toteavat, että noin puolet väkivallan kohteeksi joutuneista ovat 

tutkimusjaksona toimineen vuoden aikana kokeneet vain yhden väkivaltatilanteen, mutta 
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niiden osuus, jotka ovat kokeneet kahdesta yhdeksään väkivaltatapausta, on lisääntynyt 

erityisesti ajanjaksolla 1990–2003, ja todennäköisesti tämän ryhmän kasvu heijastaa 

uhkailujen lisääntynyttä kokemista. He huomauttavat varsinkin naisten kokeneen 2000-

luvulla yhä enemmän väkivaltaa tai sen uhkaa työpaikoilla ja työpaikkaväkivallan olevan 

selvästi yleisin naisten kokemista väkivaltatyypeistä. 

 

Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteiden vaikutuksista 

 

Väkivalta aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia paitsi uhreille myös useille muille tahoille. 

Tämän vuoksi on riittämätöntä tarkastella työväkivallan vaikutuksia ainoastaan välittömän 

uhrin näkökulmasta siten, että se rajoittuu yksinomaan fyysiseen väkivaltaan. Yhdeksi 

tarkastelun lähtökohdaksi voidaan ottaa rikosvahinkojen ala.  

OM (1999) on käsitellyt kriminaalipolitiikkaa ja rikoslainsäädäntöä julkaisussaan 

”Kriminaalipolitiikasta ja rikoslainsäädännöstä”. Sen rikosvahinkoja ja kontrollihaittoja 

käsittelevässä kappaleessa luetaan rikosvahinkoihin kuuluviksi ”välittömille yksilöuhreille 

aiheutettu kärsimys sekä tuotetut aineelliset vahingot.” OM (1999, 2) toteaa rikollisuuden 

haittoihin voitavan ”laajassa mielessä lukea myös rikosten torjuntatoimien ja 

rikosoikeudellisen järjestelmän vaatimat kustannukset.” OM:n määritelmä rikosvahinkojen 

alasta vaikuttaa kuitenkin suppealta työväkivaltailmiön ja sen vaikutuksien tarkastelussa, 

koska työväkivalta vaikuttaa paljon laajemmalle alueelle kuin sen välittömiin 

yksilöuhreihin. 

Uhka- ja väkivaltatapauksista voi aiheutua eri osapuolille monenlaisia seurauksia. 

Osa seurauksista saattaa liittyä uhriin ja hänen läheisiinsä, osa puolestaan voi vaikuttaa 

organisaation tai jopa yhteisön/yhteiskunnan jäseniin ja toimintaan. Hintikka (2011, 21) 

jakaa rikoksen seuraukset uhrille fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin 

seurauksiin. Kääriäinen, Muttilainen ja Vuorensyrjä (2010) puolestaan jakavat rikollisuuden 

aiheuttamat kustannukset rikoksesta uhrille aiheutuneisiin välittömiin kustannuksiin, 

rikollisuuden pelkoon ja sen seurauksiin käyttäytymiseen, varautumiseen rikollisuuteen, 

vakuutuksiin, yksityisten kansalaisten, yritysten ja laitosten turvajärjestelyihin ym. sekä 

rikollisuuden kustannuksiin yhteiskunnalle.  

Maailman terveysjärjestö WHO:n Väkivalta ja terveys maailmassa -raportissa (Krug 

ym. 2005, 38) jaotellaan työpaikoilla tapahtuvan väkivallan aiheuttamat kustannukset 

kolmeen osaan: välittömiin ja välillisiin sekä aineettomiin kustannuksiin. Tämä 

kolmijaottelu vaikuttaa tietynlaisesta ulkoisesta abstraktiudestaan huolimatta 

käyttökelpoiselta pohdittaessa asianomistajan käsitettä ja olemusta. Työnantajan asema 

työväkivaltatilanteissa on monissa suhteissa mielestäni eräänlainen ”välillinen 

asianomistaja”.  

Väkivallan kustannuksien arviointia 

Takala (2003) on RTN:n ja Kuntaliiton seminaarialustuksessaan nostanut esille väkivallan 

torjuntaohjelman taloudellisen kustannushyödyn arviointiin liittyvän useita teoreettis-

metodologisia ja käytännöllisiä ongelmia, joista ensimmäinen liittyy väkivallan aiheuttamien 

kustannusten arviointiin ja toinen torjuntakeinojen tehon epävarmuuteen. Hän huomauttaa 
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virheitä olevan ainakin kahdenlaisia, joista ensimmäinen liittyy väkivallan osuuden 

aliarviointiin ja toinen puolestaan sen yliarviointiin.  

Työväkivallan kokonaisvaikutusten ja -kustannusten laaja-alaiseen ja 

poikkihallinnolliseen eri julkisen ja yksityisen sektorin aloja koskevaan laajaan 

tutkimukseen on Suomessa selkeät perusteet ja vahva tarve. Tämä voisi olla yksi vuonna 

2018 toteutettavan uuden yritysuhritutkimuksen keskeisistä aiheista. Yhtenä perusteluna 

työväkivallan kustannusten järjestelmällisen kattavan kansallisen arvioinnin tarpeelle 

voidaan pitää tuloksia Iso-Britanniassa tehdystä selvityksestä, joka käsitteli yksilöihin ja 

kotitalouksiin kohdistuvien rikosten kokonaiskustannuksia. Kääriäinen ym. (2010) 

viittaavatkin Iso-Britannian sisäministeriön (Home Office) vuonna 2005 julkaisemaan 

yksilöihin ja kotitalouksiin kohdistuvien rikosten kokonaiskustannuksien selvitykseen ”The 

Economic and Social Costs of Crime against Individuals and Households” ja huomauttavat, 

että sen mukaan suurimmat kustannukset yksilöille, kotitalouksille ja yhteiskunnalle 

aiheutuvat juuri väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Walby (2009, 9) on puolestaan arvioinut 

tutkimuksessaan “The Cost of Domestic Violence: Up-date 2009. Project of the UNESCO 

Chair in Gender Research” perheväkivallan (domestic violence) kokonaiskustannuksiksi 

Iso-Britanniassa lähes 16 miljardia puntaa vuonna 2008.  

Vuonna 2005 julkaistussa kansallisessa ohjelmassa väkivallan vähentämiseksi (RTN 

2005) on arvioitu, että Suomessa aiheutuu väkivallasta vuosittain vähintään 850 miljoonan 

euron kustannukset. Kääriäinen, Muttilainen ja Vuorensyrjä (2010) huomauttavat kuitenkin, 

ettei maassamme ole arvioitu systemaattisesti rikollisuuden kokonaiskustannuksia mukaan 

lukien sekä uhreille aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset että yhteiskunnalle 

aiheutuneet kustannukset. He muistuttavat kustannuksia voitavan arvioida luotettavammin 

tarkoin rajatuista rikosoikeusjärjestelmän osista kuin että pyrittäisiin rikollisuuden 

taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointiin. Mielestäni tässä yhteydessä olisi myös 

tarpeen selvittää, miten paljon kustannuksia työväkivalta ja sen torjunta aiheuttavat 

työnantajille ja työpaikoille vuosittain maassamme. 

Heiskanen ja Piispa (2002) ovat selvittäneet vuonna 2001 STM:n toimeksiannosta 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen kustannuksia Hämeenlinnassa kunnan eri sektoreilla. 

Tutkimustietojen perusteella arvioitiin Hämeenlinnassa, jossa on tuolloin ollut noin 46 000 

asukasta, vuositason kustannuksiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta lähes 1,2 miljoonaa 

markkaa (nykyrahassa lähes 0,25 miljoonaa euroa laskettuna rahanarvokertoimen 1860–

2015 mukaan, rahanarvokertoimesta ks. Tilastokeskus 2016). Naisiin kohdistuvan 

väkivallan kustannuksista sosiaalisektorilta tuli hieman yli puolet, oikeussektorilta hieman 

yli neljännes ja terveydenhoitosektorilta viidennes.  

Mikäli tulokset yleistettäisiin koko Suomea koskevaksi, olisivat vuotuiset 

kustannukset maassamme 91 miljoonaa euroa, joka on miltei kaksinkertainen aikaisempaan 

arvioon verrattuna. (Heiskanen & Piispa 2002, 3) Heiskanen ja Piispa (2004, 33) toteavat 

korkean luvun todennäköisesti herättävän myös kriittisiä ajatuksia, mutta muistuttavat 

monien kustannusten, kuten lääkekustannusten ja oikeudenkäyntiin liittyvien kulujen 

puuttuvan laskelmista. On myös huomattava, että tutkimus on käsittänyt ainoastaan kunnan 

eri sektoreille aiheutuneet kulut – se ei ole kyennyt ottamaan huomioon esimerkiksi 

työnantajille ja vakuutusyhtiöille naisiin kohdistuneesta väkivallasta aiheutuneita kuluja. 

Myös Niemi-Kiesiläinen (2004, 25.) on kiinnittänyt parisuhdeväkivallan kustannuksien 
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osalta huomiota siihen, ettei kyseisiin summiin sisälly myöskään uhrin ansionmenetyksiä 

eikä työntekijän sairauslomasta aiheutuneita työnantajan kustannuksia. 

Piispa ja Heiskanen (2000, 5) nostavat aiemmassa tutkimuksessaan esille välittömien 

kustannuksien lisäksi myös merkittävät ja vaikeasti arvioitavissa olevat välilliset 

kustannukset sekä muistuttavat, että "väkivallasta aiheutuu myös välillisiä kustannuksia 

menetetyn elämän, hyvinvoinnin heikentymisen ja tuotantopanoksen menetyksen kautta." 

He esittävät arviossaan välillisten kustannusten määräksi Suomessa jopa 360–660 miljoonaa 

markkaa vuodessa (nykyrahassa noin 77–141 miljoonaa euroa vuodessa). Piispa ja 

Heiskanen (2000, 23) katsovat, että taloudellisten kustannusten ohessa tulee nostaa esille 

myös ei-taloudelliset arvot, koska parisuhdeväkivallan uhri ei pysty itse arvioimaan hänelle 

väkivallasta seuranneita kokonaiskustannuksia. Heiskanen (2002, 229) huomauttaa, etteivät 

haastattelututkimukset ole uhriutumisen taloudellisten kustannusten arvioimisessa paras 

keino, koska uhri ei tiedä, paljonko vamman hoitaminen maksaa yhteiskunnalle. Sama pätee 

nähdäkseni myös esimerkiksi työväkivallan kohdalla - kukaan ei liene Suomessa lähtenyt 

arvioimaan sen aiheuttamia kustannuksia maassamme tieteellisillä kriteereillä. Tälle olisi 

mielestäni kuitenkin olemassa selkeä tarve.  

Euroopan tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) on 

Euroopan unionin erillisvirasto, joka on perustettu edistämään ja vahvistamaan sukupuolten 

tasa-arvoa. EIGE on tilannut vuonna 2014 tutkimuksen naisiin kohdistuvan sukupuoleen 

perustuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan kustannusten arvioimiseksi kaikissa 

jäsenvaltioissa. EIGE (2014, 115.) on tämän pohjalta julkaissut raportin ”Estimating the 

costs of gender-based violence in the European Union”, jossa sukupuoleen perustuvan 

väkivallan vuotuisiksi kustannuksiksi EU:ssa arvioidaan noin 259 miljardia euroa. 

Arvioiduista kustannuksista lähes 90 prosenttia, eli noin 226 miljardia euroa aiheutuu naisiin 

kohdistuvasta väkivallasta. Vertailtaessa, millaisia kustannuksia eri maissa on sisällytetty 

kansallisiin selvityksiin, voi EIGE:n tilaamasta tutkimuksesta havaita suuret erot eri aikoina 

tehtyjen tutkimusten kattavuuden kohdalla.  

 

Väkivallan kustannuksista eri tahoille 

 

Väkivalta, kuten moni muukin rikos, aiheuttaa suoranaisia vahinkoja sekä muita vaikutuksia 

ja kustannuksia eri tahoille. Vaikutusten tarkastelua eri ryhmiin tai lajeihin (esimerkiksi 

välittömiin ja välillisiin kustannuksiin, taloudellisiin ja ei-taloudellisiin arvoihin) on 

aiheellista tehdä jo siitäkin syystä, että esimerkiksi rikosuhritoimikunta on mietinnössään 

2001:5 todennut, ettei rikoksen uhri ole selkeästi määriteltävissä oleva käsite, ja ”rikos 

vaikuttaa ympäristöönsä monin tavoin, koska se aiheuttaa yleensä vahinkoa välittömän 

uhrinsa lisäksi myös teon niin sanotuille välillisille uhreille; esimerkiksi väkivalta- tai 

seksuaalirikos aiheuttaa kärsimystä teon varsinaisen kohteen lisäksi myös hänen 

läheisilleen”. Toimikunta onnistui osuvasti hahmottamaan rikoksen uhrin käsitettä 

ajattelemalla ”rikoksen vaikutuksia ympäristöönsä vähitellen laajenevina kehinä, joiden 

keskipisteessä on välittömästi rikoksen kohteeksi joutunut henkilö ja ulommilla kehillä   

ihmisiä, joiden elämään teko ei vaikuta yhtä voimakkaasti”. (Rikosuhritoimikunta 2001, 7-8)        

Rikoksista aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa usealla eri tavalla. Monet 

jaotteluista ovat pääpiirteiltään varsin samankaltaisia. Cohen (2005, 10–11) erottelee 
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Cohenin, Millerin ja Rossmanin taulukoita (1994) mukaillen rikoksista ja oikeudenkäytöstä 

aiheutuvat kustannukset (costs of crime and justice) eri kategorioihin sen mukaan, mikä 

osapuoli suoranaisesti eniten vastaa kustannuksista (party who most directly bears cost). 

Cohen jaottelee rikollisuuden kustannukset - kuten OM (1999) – rikollisuuden aiheuttamiin 

kustannuksiin (costs of crime) ja yhteiskunnan rikollisuutta kohtaan kohdistamien 

vastatoimien aiheuttamiin kustannuksiin (cost of society’s response to crime). Näiden lisäksi 

hän lukee mukaan kustannuksiin myös rikoksentekijälle ”aiheutuvat” kustannukset (offender 

costs). Cohen (2005, 10–11) lukee rikollisuuden aiheuttamiin kustannuksiin (costs of crime) 

muun muassa tuottavuuteen kohdistuvat menetykset (productivity losses) ja epäsuorat 

uhriutumisesta aiheutuvat kustannukset (indirect costs of victimization). Cohenin 

käsittelemät rikollisuuden aiheuttamat kustannukset pitävät sisällään paitsi aineellisia ja 

välittömiä kustannuksia myös aineettomia, epäsuoria ja hyvin vaikeasti arvioitavissa ja 

mitattavissa olevia kustannuksia ja haittoja. Tällaisia ovat muun muassa kipu ja 

kärsimys/elämän laatu (pain and suffering/quality of life) ja hellyyden/nautinnon 

menettäminen (loss of affection/enjoyment) 

Piispa ja Heiskanen (2000, 5, 43) ovat naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksia 

Suomessa käsittelevässä tutkimuksessaan nostaneet vaikutuksina esille samalla tavoin myös 

menetetyn elämän, hyvinvoinnin heikentymisen ja tuotantopanoksen menetyksen, joista 

aiheutuu välillisiä kustannuksia. He tarkoittavat välillisillä tai epäsuorilla kustannuksilla 

"arvionvaraisia kustannuksia, joita ei todellisuudessa ole aiheutunut, mutta jotka kuoleman 

tai loukkaantumisen vuoksi ovat heikentäneet kokonaisyhteiskunnallista teoreettista 

työpanosta tai väestön hyvinvointia, elämän arvoa, ja jotka usein katsotaan perustelluksi 

liittää ilmiötä koskeviin haitta-arvioihin." 

Chappel ja Di Martino (2006, 136–140) katsovat, että uhri, työnantajaorganisaatio ja 

yhteiskunta kokonaisuudessaan kantavat työväkivallan kustannukset. He jaottelevat 

työpaikkaväkivallasta aiheutuvat kustannukset yksilölle aiheutuviin kustannuksiin 

(individual costs), organisaatiolle aiheutuviin kustannuksiin (organizational costs), yhteisölle 

aiheutuviin kustannuksiin (community costs), epäsuoriin kustannuksiin (indirect costs) ja 

aineettomiin kustannuksiin (intangible costs). Heidän esittämänsä kustannusten jaottelumalli 

vaikuttaa mielestäni selkeältä, sillä osa vaikutuksista kohdistuu useammalle taholle ja osa-

alueelle, ja ne vaikuttavat paitsi samanaikaisesti myös eri aikaan ja kestoltaan eripituisina 

sekä hieman eri tavoin yksilöihin ja näiden takana oleviin työnantajaorganisaatioihin. (Ks. 

tarkemmin esimerkiksi Cohen 2005; Chappel & Di Martino 2006; Hintikka 2011) Rikoksen 

kustannuksiin saatetaan katsoa myös muita kuin esimerkiksi asianomistajille ja 

yhteiskunnalle aiheutuneita kustannuksia. Rikoksentekijälle aiheutuneisiin ”kustannuksiin” 

Cohen (2005, 10–11) lukee ajan ja resurssit, jotka tekijä on käyttänyt laittomaan toimintaan 

työnteon asemasta (opportunity cost of time spent in illegal activity instead of “working”; 

resources devoted to illegal activity) 

Chappel ja Di Martino (2006, 136) luonnehtivat rikosuhritoimikunnan uhrin 

käsitteen kuvauksen tapaan työväkivallan vaikutuksia eri osapuolille kiven heittämisestä 

vedenpintaan syntyvän veden lainehtimisen ja väreilyn avulla ja huomauttavat tämän 

selittävän, miksi työväkivallan kustannukset on usein aliarvioitu. Tulkitsen asian siten, että 

havaitsemme kyllä helposti ”kiven heitosta veteen” aiheutuvan välittömän vaikutuksen, eli 

loiskahduksen ja ensimmäiset pienet laineet, toisin sanoen väkivaltarikoksen välittömät 
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(henkilö)uhrit ja tapahtuman suoranaiset seuraukset, mikäli olemme tietoisia tapahtumasta, 

mutta emme välttämättä enää huomaa ajallisesti myöhemmin ja kauempana tapahtuvaa 

”veden väreilyä” (esimerkiksi muiden kuin välittömien (henkilö)uhrien oireilua) tai emme 

enää osaa yhdistää sitä aiemmin tapahtuneeseen ”kiven iskeytymiseen veteen”, koska emme 

ole havainneet alkuperäistä tapahtumaa. Asianomistajakäsitteemme ei myöskään aina 

taipune pitämään rikoksen asianomistajina ”kauempana kiven iskeytymispaikasta tapahtuvaa 

veden väreilyä”, ts. tässä tarkoitettua työväkivaltaa ja erityisesti sen uhkaa, josta on 

aiheutunut seurauksia myös muille tahoille kuin sen välittömille kohteille, vaikka 

työpaikalla sattuneesta työväkivallan piiriin kuuluvasta rikoksesta - kuten laittomasta 

uhkauksesta - olisi aiheutunut myös muille kuin teon välittöminä kohteina olleille tahoille 

psyykkisiä seurauksia ja suoranaisia vahingonkorvauslain tarkoittamia kustannuksia. 

Tällaisia aiheutuu esimerkiksi työnantajalle henkilökunnalle ja paikalla olleille asiakkaille 

järjestetystä jälkihoidosta. Työväkivallasta ja se uhasta pelkästään työnantajille aiheutuneita 

kustannuksia on hyvin vaikea arvioida. Laitinen ja Aromaa (2005,84) muistuttavatkin hyvän 

tietopohjan merkityksestä selviteltäessä oikeudenmukaisessa kriminaalipolitiikassa 

kustannusten jakautumista eri tahojen kesken. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto European Agency for Safety and 

Health at Work (EU-OSHA) on tutkinut työpaikkaväkivaltaa ja häirintää Euroopan tasolla 

raportissaan ”Workplace violence and harassment: a European picture”. EU-OSHA (2010, 

75) katsoo, että työssä tapahtuvaa väkivaltaa voidaan analysoida yksilö-, ryhmä-, 

organisaatio- ja yhteiskuntatasoilla. EU-OSHA toteaa samassa yhteydessä myös väkivallan 

kohteiden perheiden, sukulaisten ja ystävien kärsivän läheisiinsä kohdistuvasta väkivallasta 

ja ahdistelusta. EU-OSHA (2010, 76) jakaa seuraukset myös suoriin ja välillisiin 

lopputuloksiin (direct and indirect outcomes). Suoria lopputuloksia ovat negatiivinen 

mieliala, kognitiivinen häiriö ja väkivallan pelko, jotka siirtävät työpaikkaväkivallan 

kokemuksen välillisiin lopputuloksiin, jotka voivat olla luonteeltaan psykologisia 

(masennus), psykosomaattisia (päänsäryt) ja/tai organisatorisia (poissaolot, henkilöstön 

vaihtuvuus, tunne-elämän uupumus, onnettomuudet, heikentynyt suorituskyky)   

Vaikutukset yksilöille (uhri, läheiset, työtoverit) 

 

Vaikka rikosuhritoimikunnan (2001, 7) mielestä on luonnollista ajatella vähäisempinä 

pidettävien rikosten aiheuttavan uhreilleen vähemmän haittaa kuin törkeämmät teot, 

toimikunta pyrkii kuitenkin ottamaan huomioon myös sen, etteivät vähäisempinä pidetyt 

lievät rikokset välttämättä aiheuta lieviä seurauksia, vaan niillä voi olla vakavat seuraukset 

esimerkiksi uhrin vaikean elämäntilanteen vuoksi. Tämä on hyvä pitää mielessä 

keskusteltaessa erityisesti väkivaltarikoksista ja työväkivaltaan liittyvistä kysymyksistä, 

rikoksen uhrin näkökulmasta ja asianomistajan asemasta sekä tehtäessä näitä koskevia 

kriminaalipoliittisia päätöksiä. Anttila ja Törnudd (1983, 131) toteavat, että 

kriminaalipoliittisessa päätöksenteossa tulee myös ottaa huomioon ja päättää - 

valtiontaloudellisetkin näkökohdat huomioiden - yhteiskunnallisten haittojen jakautumisesta 

”rikoksen uhrin, rikoksentekijän ja yhteiskunnan resurssien kesken”. (Ks. tästä myös Lappi-

Seppälä 2006, 50-51) Tolvanen (2005, 12–13) muistuttaa, ettei yhteiskunnallinen 

päätöksenteko, johon vaikuttaa useita eri suuntiin vaikuttavia intressejä, ole suinkaan yhtä 
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rationaalista kuin ekonomistinen teoria esittää. Hän huomauttaa myös, ettei taloustieteellinen 

näkökulma ole perusteltu rikoksissa, joissa taloudellisella laskelmoinnilla ei ole mitään sijaa. 

Lahti (2009) puolestaan muistuttaa kokonaisvaltaiseen kriminaalipolitiikkaan kuuluvan 

myös arvo-/kustannustietoinen vertailu, jossa turvallisuus-/tehokkuusnäkökohtien tulee olla 

tasapainossa yksilön oikeusturvan kanssa, ja kiinnittää huomion päätöksenteon 

hajanaisuuteen, kustannustietoisuuden vajavaisuuteen sekä sääntelyn fragmentaarisuuteen. 

Lappi-Seppälä (1998, 1291) muistuttaa kriminaalipolitiikan onnistumista arvioitaessa paitsi 

kontrollikustannusten minimoimisesta myös resurssien järkevästä suuntaamisesta. 

Kriminaalipolitiikan tulee Lappi-Seppälän (1998, 1298) mukaan olla tietoinen sekä 

toimenpiteiden vaikutuksista että niiden saavuttamisen kustannuksista ja uhrauksista sekä 

myös vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusvaikutuksista. 

Salmi, Lehti ja Keinänen (2011) ovat tutkineet kauppaa ja teollisuutta rikosten 

kohteena yritysuhritutkimuksessaan, jossa käsitellään myös väkivaltarikoksia, vaikka ne 

eivät kohdistukaan suoraan itse yritykseen, vaan sen työntekijöihin ja asiakkaisiin. 

Tutkimuksessa tunnustetaan yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden vaikutukset myös 

työntekijöihin ja asiakkaisiin, jolloin esimerkiksi rikospelot voivat vaikuttaa muun muassa 

työntekijöiden saatavuuteen ja vaihtuvuuteen sekä alueiden asiakasvirtoihin (Salmi ym. 

2011, 1). Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) johtamassa 

lääkärien ja sairaanhoitajien hyvinvointia ja terveyttä selvittäneessä tutkimuksessa ilmeni, 

että eräässä sairaanhoitajatutkimuksessa jopa kolmasosa hoitajista olisi halukas vaihtamaan 

alaa. (Heponiemi, Sinervo, Räsänen, Vänskä, Halila ja Elovainio 2008, 8-9) 

Heiskanen (2005, 42) toteaa, että väkivallan pelko tai väkivallasta huolehtiminen 

katsotaan turvallisuuden osoittimiksi ja muodostaa osan työpaikan kokonaisrasitteesta. Hän 

korostaa, että väkivallan pelko ”saattaa vaikuttaa työssä viihtymiseen ja työsuoritukseen 

sekä vapaa-ajan hyvinvointiin; väkivallan pelko voi vaikuttaa jopa työpaikan ja ammatin 

valintaan; toteutuneet väkivallanteot ja uhkailut, seksuaalinen ahdistelu sekä väkivallan 

pelko muodostavat yhdessä väkivallasta työpaikalle aiheutuvan kokonaisrasitteen.”  

Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset 

 

Väkivallanteoista voi aiheutua hyvin monenlaisia vaikutuksia. Hintikka (2011, 21) 

huomauttaa traumattisen kriisin - kuten rikoksen - vaikuttavan uhrin elämään monella 

tasolla, joista osa näkyy välittömästi, osa vasta myöhemmin. Hintikka muistuttaa, että jotkin 

seurauksista voidaan helposti havaita, osa on puolestaan välillisiä seurauksia. Isotalus (2002, 

6) toteaa, että vaikka väkivalta tai sen uhka ei aiheuta uhrille näkyviä vammoja, niistä voi 

silti aiheutua psyykkisiä vaurioita ja pelkotiloja, jotka voivat johtaa pitkiin poissaoloihin tai 

jopa työkyvyttömyyteen.  

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

seurauksena aiheutuvaa henkilökohtaista kärsimystä ja tuskaa on vaikea ilmaista 

määrällisesti, eivätkä kärsimys ja nöyryytys ole suinkaan itsenäisiä ja riippumattomia 

tapahtumia, vaan ne tavallisesti johtavat motivaation puutteeseen, itsetunnon menetykseen, 

vähentyneeseen itsetuntoon, masennukseen, vihaan, ahdistukseen ja ärtyneisyyteen, jotka 

puolestaan ovat tyypillisiä stressi-indikaattoreita. Työperäinen väkivalta ja sen uhka eivät 

heidän mukaansa aiheuta ainoastaan fyysisiä vammoja, vaan myös psykologisia seurauksia, 
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jotka voivat kehittyä esimerkiksi fyysiseksi sairaudeksi, psykologiseksi häiriöksi, päihteiden 

väärinkäytöksi ja jopa itsemurhaan.  

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

merkittäviä vaikutuksia työntekijän hyvinvointiin, jaksamiseen ja työkykyyn huolimatta 

siitä, että pieni osa tapauksista aiheuttaa fyysisiä vammoja. Myös Keskuskauppakamarin ja 

Helsingin seudun kauppakamarin yritysten rikosturvallisuutta käsittelevässä selvityksessä 

(2012, 10) todetaan uhkaavien tilanteiden jäävän usein sanallisen uhkailun asteelle ja 

harvoin johtavan fyysiseen väkivaltaan. Selvityksessä kuitenkin huomautetaan, että vaikka 

tapahtumasta ei aiheutuisi fyysisiä vammoja, uhkailu voi heikentää työkykyä ja –halua ja 

aiheuttaa poissaoloja. Hallituksen esityksessä (HE 277/2014 vp, 27) eduskunnalle 

työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi nostetaan esille 

tapaturmana korvattu työtehtävissä koettu väkivallan uhkasta aiheutuva traumaperäinen 

stressireaktio, kuten vakavan väkivallan uhan sisältävä pankkiryöstö.  

Kuinka yleisiä väkivaltatapaukset ja niiden haitalliset seuraukset ovat työpaikoilla? 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kauppaa ja teollisuutta rikosten kohteena selvittäneessä 

yritysuhritutkimuksessa (Salmi ym. 2011, 14) todettiin työntekijään kohdistuneen väkivallan 

ja uhkailun olleen kaupan toimipaikoissa toiseksi yleisin rikostyyppi asiakkaiden tekemien 

varkauksien jälkeen. Tutkimustulosten mukaan joka viidenteen kauppaan oli kohdistunut 

vähintään yksi väkivalta- tai uhkailutapaus vuoden aikana, joista suurin osa oli erilaisia 

uhkailuja. Kuitenkin 15 prosentissa väkivaltatapauksista tekijä oli käynyt käsiksi 

työntekijään, ja yhdeksässä prosentissa tapauksista työntekijä oli saanut fyysisen vamman ja 

kolmessa prosentissa työntekijä oli joutunut olemaan väkivallan vuoksi poissa töistä.  

 

2.3 Arvioita työelämän uhka- ja väkivaltatilanteiden syistä 

 

Heiskanen (2002, 143) toteaa, että työpaikkaväkivalta lisääntyi uhritutkimusten mukaan 

naisilla ajanjaksolla 1980–1997 yli kolminkertaiseksi, kun se miehillä vastaavana aikana 

kasvoi viidenneksen. Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteiden lisääntymisen taustaksi on 

esitetty eri syitä. Osa liittyy tutkijoiden näkemyksien mukaan tekijöiden henkilökohtaisiin 

olosuhteisiin ja ominaisuuksiin, osa yhteiskuntaan ja työelämään kohdistuneisiin muutoksiin 

ja osa puolestaan yhteiskunnan yksilöllisyyttä korostavaan ilmapiiriin. 

Alkoholi ja huumausaineet 

Päihteiden vaikutuksen alaisena olevat henkilöt ovat - kuten muissakin väkivallan lajeissa – 

vahvasti edustettuina myös työväkivaltatapauksissa. Heiskanen (2002, 149) toteaa tekijän 

olleen vuoden 1997 uhritutkimuksen tulosten mukaan alkoholin vaikutuksen alainen 63 

prosentissa miesten ja 40 prosentissa naisten kokemissa työpaikkaväkivaltatapauksissa, eli 

noin puolessa kaikista työväkivaltatapauksista. Heiskanen (2005, 47) huomauttaa, ettei 

työväkivallan kohde - toisin kuin väkivallan kohde yleensä - ole yleensä ollut alkoholin 

vaikutuksen alaisena. Muissa kuin työväkivaltatilanteissa tekijä on ollut merkittävästi 

useammin päihtyneenä. Sirén (2000, 26) huomauttaa tutkimusten mukaan ainakin kahden 

kolmesta väkivallantekijästä olleen päihtyneenä tapahtuma-aikana. Uhritutkimuksen tuloksia 

tekijän päihtymyksestä tukee muun muassa Mannisen (2012) tekemä erään finanssiryhmän 
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asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus, jonka 

mukaan hieman yli puolet uhka- ja väkivaltatilanteita aiheuttaneista asiakkaista oli ollut 

tapahtumahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Mielenterveysongelmat 

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat näkyvät paitsi väkivaltatilanteissa myös 

työväkivaltatapauksissa. Mielenterveysongelmat heijastuvat myös henkirikostapauksiin. 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) henkirikoskatsauksen 2016 mukaan 

tavallisin päämotiivi on ryyppyriita 27 prosentissa henkirikoksista. Muita tavallisia 

päämotiiveja ovat mustasukkaisuus 11 prosentissa, mielenterveydellinen häiriö 9 

prosentissa, parisuhteen ongelmat 8 prosentissa, kosto 7 prosentissa ja kiusaussuhteen 

päättäminen 6 prosentissa henkirikoksista. (Lehti 2016, 21) 

Erityisen suuren – jopa noin 80-kertaisen väkivallan riskin normaaliväestöön 

verrattuna - muodostavat mielenterveysongelmat yhdistettynä alkoholin väärinkäyttöön. 

(RTN 2014) Isotalus (2002, 35–36) toteaa psyykkisten sairauksien ja päihteiden käytön 

saattavan lisätä väkivaltaista tai uhkaavaa käyttäytymistä. Hän arvelee Haapaniemeen ja 

Kinnuseen (1997), Aromaahan (1993, 1994), Kinnuseen (1994) sekä Piispaan ja Saarelaan 

(2000) viitaten, että mielenterveyspotilaiden avohoidon yleistyminen ja avohoitopotilaiden 

määrän kasvaminen on saattanut myös omalta osaltaan vaikuttaa työväkivallan 

lisääntymiseen.  

STM:n vuodelta 2005 olevassa selvityksessä mielenterveyden häiriöistä 

työkyvyttömyyseläkkeen syynä todetaan Lehtoon ja Sutelaan (2004) viitaten, että 

työuupumuksen, väkivallan kohteeksi joutumisen ja mielenterveyden järkkymisen 

kokemisen vaaran on todettu lisääntyneen 2000-luvun alun jälkeen. (Lehto, Lindström, 

Lönnqvist, Parvikko, Riihinen, Suksi & Uusitalo 2005, 16) Lehto ym. (2005, 19) 

huomauttavat rasitusvammoihin, väkivallan kohteeksi joutumiseen ja mielenterveyden 

järkkymiseen liittyvien vaaran kokemusten lisääntyneen jatkuvasti vuodesta 1984. Osa 

mielenterveysongelmaisista saattaa aiheuttaa väkivalta- ja uhkatilanteita työssä. 

Työväkivalta ja sen uhka voi myös aiheuttaa osalle näiden tekojen kohteeksi joutuneista 

työntekijöistä mielenterveysongelmia ja jopa työkyvyttömyyttä. Tilastokeskuksen mukaan 

työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkettä vuonna 2017 työeläkejärjestelmästä 

saaneilla työkyvyttömyyden pääasiallinen syy (42 %) olivat mielenterveyden häiriöt 

liikuntaelinten sairauksien osuuden ollessa hieman yli neljännes (26 %). Mielenterveyden 

häiriöiden osuus on ollut työkyvyttömyyden aiheuttajana suurin ryhmä jo vuodesta 2000 

alkaen. (Tilastokeskus 2018)  

Työympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset 

Wikman (2012, 15) toteaa erään aiemman tutkimuksen selityksen mukaan työväkivallalle 

altistumisen lisääntymisen johtuneen muutoksista työympäristössä: henkilöstövähennykset 

ja toimipisteiden lakkautukset terveydenhuolto- ja sairaanhoitoalalla sekä työntekijöiden 

lisääntynyt stressi ovat merkinneet sitä, että riski joutua väkivallan kohteeksi työpaikalla on 

kasvanut.  
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Hyyti ym. (2015, 3-6) luettelevat useita erilaisia nopeita yhteiskunnallisia muutoksia, 

jotka ovat nostaneet esille uusia ongelmia. Tällaisia ovat heidän mukaansa muun muassa 

yhteiskunnallisten normien vapautumisen, yksilökeskeisen toimintakulttuurin ja yksilöiden 

häiriöherkkyyden, internetin sekä sosiaalisen median anonymiteetin mahdollistaman 

vääränlaisen vapaan ilmaisun mukanaan tuomat haasteet. Isotalus (2002, 22, 35-36) nostaa 

puolestaan syiksi esille huumausaineiden ja alkoholin lisääntyneen käytön, 

mielenterveyspotilaiden avohoidon lisääntymisen sekä asiakkaiden ja potilaiden paremman 

koulutuksen, tiedon tason ja itsetunnon kasvun ja tätä kautta lisääntyneet 

perusteluvaatimukset komentelulle ja suuremmat vaatimukset erilaisille palveluille.  

Eri tekijöiden yhteisvaikutus 

On vaikea löytää selkeää yksittäistä selittävää tekijää sille, miksi työ koetaan 

turvattomammaksi, vaikka kokonaisturvallisuus onkin kehittynyt parempaan suuntaan. 

Hyyti ym. (2015, 4) huomauttavatkin eri asioiden vaikuttavan samanaikaisesti toisiinsa 

hyvin monimutkaisella tavalla ilman yksittäisten tekijöiden kausaalisuhdetta, ja ”[n]äyttää 

enemmänkin siltä, että ympäristössämme vaikuttaa monia häiriöihin herkistäviä tekijöitä 

yhtä aikaa.”  

Tämä lisää omalta osaltaan haasteita yhteiskunta- ja kriminaalipolitiikalle pyrittäessä 

lainsäädännön – myös rikoslainsäädännön - keinoin vaikuttamaan työväkivallan kehitykseen 

keskellä voimakasta yhteiskunnallista ja globaalia työmarkkinoita koskevaa murrosvaihetta. 

On syytä pitää mielessä Lappi-Seppälän (1998) osuva luonnehdinta rikoslain roolista ja 

asemasta sekä toteutettavan rikosoikeuspolitiikan käytön reunaehdoista. 

”Mutta rikoslakia ei myöskään käytetä sen itsensä vuoksi, kostoksi tai sovituksen aikaansaamiseksi, 

vaan koska rikoslain ajatellaan edistävän hyvinvointia, elämisen laatua, turvallisuutta ja vapautta. 

Viisaan rikosoikeuspolitiikan ehtona on rikoslain perustehtävän, sen toimintamahdollisuuksien sekä 

rikoslain käyttöön sisältyvien riskien samanaikainen ja oikeasuhtainen painotus.” (Lappi-Seppälä 

1998, 1300.) 

Väkivallan keskeiset ehkäisystrategiat voidaan jakaa kolmeen päästrategiaan, jolloin 

väkivaltaa voidaan pyrkiä ehkäisemään rangaistuksin, vähentämään väkivaltaa vaikuttamalla 

yksilöiden tai yhteisöjen kehitykseen väkivaltaisiksi taikka vähentämään tilanteita, joissa 

väkivaltaa käytetään, tai väkivallan seurausten todennäköisyyttä ja vakavuutta (RTN 2005, 

10.). Tolvanen (2005, 84–85) toteaa pohjoismaisen oikeuskirjallisuuden näkemyksiin 

viitaten yleisestävän vaikutuksen syntyvän rikosoikeusjärjestelmän aiheuttamana 

pelotuksena sekä normin sisäistämisen kautta ja ”ryhmänormeja vahvistavana tai tapaa 

synnyttävänä vaikutuksena.”  
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2.4 Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteiden lukumääristä ja ilmenemismuodoista 

 

2.4.1 Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteiden tilastoinnista 

Rikos- ja muiden viranomaistilastojen haasteista työväkivaltatapauksissa 

Väkivaltaa, sen laajuutta ja yleisyyttä sekä ilmenemismuotoja selvittäviin tutkimuksiin ja 

tilastoihin liittyy monia haasteita. Ilman laadullisesti ja määrällisesti riittävää sekä 

luotettavasti vertailtavissa olevaa tilastotietoa emme kykene saamaan selville esimerkiksi 

ilmiön prevalenssissa tapahtuneita muutoksia ja niihin johtaneita syitä. 

Käytännön tarpeet ohittavat usein tutkimuksellisuuden näkökohdat. Heiskanen 

(2005, 35) muistuttaakin, että "[v]äkivaltaa selvittävien kyselyjen yhtenä rajoituksena on 

ollut se, että ne on kehitetty ensi sijassa käytännön tarpeita varten, ei niinkään erilaisten 

teorioiden testaamista ajatellen." Sama pätee erilaisiin tilastoihin, jotka on toteutettu tilaston 

laatijan ja/tai ylläpitäjän tarpeista taikka tilaston laatimista edellyttävän tahon vaatimuksien 

noudattamiseksi. Tutkimukselliset lähtökohdat jäävät usein luonnollisesti ja valitettavasti 

taka-alalle tilastoja suunniteltaessa, vaikka ne olisivat oikeuspolitiikan vaikuttavuuden 

arviointimahdollisuuksien kannalta keskeisessä asemassa.  

Aromaa ja Lehti (2016, 13–16) huomauttavat poliisin rikostilaston säilyneen pitkään 

peruspiirteiltään lähes muuttumattomana vailla merkittäviä uudistuksia, mikä on aiheuttanut 

sen, ettei tilastojen käyttökelpoisuus ole parantunut odotetusti, vaikka tietojärjestelmiin on 

ajoittain tehty osittaisia – kuten kirjoittajat asian ilmaisevat - ” tilkkutäkinomaisia 

korjailuja”. He ehdottavatkin tämän vuoksi ennalta määritettyjen käsitteiden 

(vakiomuuttujien) laajempaa käyttöä rikosilmoitusjärjestelmässä. Tilastoja ei ole 

monestikaan suunniteltu muuta käyttötarkoitusta kuten tieteellistä tutkimusta varten.  

Tilastoitumiseen vaikuttavia seikkoja.  

 

Työväkivalta on tyypillisesti Sirénin ym. (2013, 1) tarkoittamaa lievää väkivaltaa, josta vain 

murto-osa päätyy erilaisiin viranomaistilastoihin. Viimeisimmässä sisäisen turvallisuuden 

ohjelmassa (SM 2012, 17) huomautetaan työssä tapahtuvan väkivallan tilastoinnin olevan 

puutteellista, koska työntekijä ei aina ilmoita häneen kohdistuneesta, erityisesti lievästä 

väkivallasta, eikä poliisi tilastoi erikseen työssä tapahtunutta väkivaltaa. Ohjelmassa 

todetaan lisäksi, että tietoja työväkivallasta kerätään yrityskohtaisesti, mutta ne eivät ole 

julkisia. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyvässä kansallisessa strategiassa 

yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi (SM 2012a, 8) henkilöriskit on nostettu 

yhdeksi yritysturvallisuuden keskeiseksi haasteeksi. Strategiassa huomautetaan, ettei 

työntekijöihin kohdistuneista uhkailu- ja väkivaltatilanteiden määristä ole saatavilla tarkkaa 

tietoa, koska näistä ei tapaturmatilastointia lukuun ottamatta ole säädetty mitään 

ilmoitusvelvollisuutta. 

Myös Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari (2012, 7-9) 

muistuttavat yritysten rikosturvallisuutta käsittelevässä selvityksessään, ettei Suomessa ole 

tarkkaa tilastotietoa yritysten työntekijöihin kohdistuneista uhka- ja väkivaltatilanteista. 

Tähän ovat syinä muun muassa, etteivät kaikki yritykset tilastoi henkilökuntaansa 

kohdistuvia rikoksia, eivätkä rikosten uhrit myöskään aina tee tapahtuneesta rikosilmoitusta. 
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Sirén, Danielsson ja Kivivuori (2013, 1) huomauttavat rikostilastojen ja muiden 

viranomaislähteiden kuvaavan väkivallan yleisyyttä heikosti, sillä lievän väkivallan ilmitulo 

on paljon sattumanvaraisempaa kuin vakavan väkivallan, josta viranomaistilastot kertovat 

varsin luotettavasti. Kivivuori (2013, 1) esittää rikosten määrästä nyrkkisäännön, jonka 

mukaan virallinen tilasto antaa sitä luotettavampaa tietoa, mitä vakavammasta rikoksesta tai 

aktiivisemmasta rikoksentekijästä on kyse. 

Isotalus (2002, 16–17) on työväkivaltaa ja sen torjuntaa kaupan alalla koskevassa 

tutkimuksessaan Heiskaseen ja Aromaahan (1998), Heiskaseen ym. (2000), Lappi-

Seppälään (2000) ja Siréniin (2000) viitaten listannut rikosten ilmoitusalttiuteen vaikuttavia 

tekijöitä, joita ovat muun muassa rikoksen vakavuus, rikoksia koskevan huolen 

lisääntyminen, entistä tuomitsevampi asenne väkivaltaa kohtaan, poliisin puoleen 

kääntymisen kynnyksen madaltuminen ja poliisin hälyttämisen helpottuminen 

matkapuhelinten yleistymisen myötä sekä ilmoitusten vastaanottokynnyksen alentuminen. 

Sirén, Aaltonen ja Kääriäinen (2010, 1) nostavat puolestaan esille rikostekojen 

tilastoitumiseen vaikuttavina seikkoina esimerkiksi sen, ovatko uhrit määritelleet teot 

rikoksiksi. Lisäksi he mainitsevat muina tilastoihin vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi 

poliisikontrollin kohdistamisen ja tehon sekä lainmuutokset, jolloin rikollisuutta koskeviin 

tilastomuutoksiin vaikuttavat käyttäytymismuutosten lisäksi muut tekijät, esimerkiksi 

sosiaalisen kontrollin teho. Salmi, Lehti ja Keinänen (2011, 3) nostavat esille samoja 

rikosten tilastoitumiseen vaikuttavia seikkoja, jotka ovat riippumattomia rikosten todellisista 

tasomuutoksista, ja huomauttavat, että tarvitaan myös viranomaisilta piiloon jäävän 

rikollisuuden tavoittavaa tutkimusta. 

Sirén (2007, 7-8) toteaa rikosten todellisen määrän luultavasti vaihtelevan tilastoitua 

rikollisuutta vähemmän, ja heilahtelut tilastoidussa pahoinpitelyrikollisuudessa ovat hänen 

mukaansa mahdollisia satunnaisvaihtelun puitteissa alhaisesta ilmituloasteesta johtuen. Sirén 

(2007, 10–11) kuitenkin huomauttaa haastattelututkimusten mukaisen ja tilastoidun 

pahoinpitelyrikollisuuden kehityksen olevan merkittävästi erisuuntainen siten, että 

rikostilastot osoittavat pahoinpitelyrikollisuuden jyrkkää kasvua, kun taas 

haastattelututkimukset puolestaan väkivallan vähenemistä tai pysymistä ennallaan. Sirén 

(2007, 11) arvioi ilmeisimmän selityksen tälle ristiriidalle löytyvän väkivallantekojen 

ilmituloasteen kohoamisesta, jolloin aiempaa suurempi osa niistä tulisi poliisin tietoon. 

Anttila ja Törnudd (1983, 47–51) pitävät kriminologisessa tutkimuksessa eri 

tilastojen ja tietolähteiden rinnakkaista käyttöä suositeltavana, vaikka kriminologian 

ensisijaisena tilastolähteenä onkin rikollisuustilasto ja muistuttavat eri aikoina noudatetuista 

hyvin paljon keskenään vaihtelevista tilastointikäytännöistä. Myös Sirén (2000, 6), joka on 

tutkinut pahoinpitelyrikollisuutta, sen kehityspiirteitä ja kehitystä selittäviä tekijöitä 

Suomessa, huomauttaa, ettei poliisitilasto rikollisuuden virallisena kuvaajana vastaa enää 

nykyaikaa, vaan hänen mukaansa menetelmällisesti oikein tehdyt, otantaa käyttävät 

haastattelututkimukset ovat tietyiltä osin luotettavampia kuin poliisitilasto.  

Onko työväkivalta oikeasti lisääntynyt Suomessa, vai johtuuko uhritutkimusten 

osoittama työväkivallan ja erityisesti sen uhan kasvu ainoastaan tai pääosin työntekijöiden 

ilmoitusaktiivisuuden lisääntymisestä? Vastaus tähän kysymykseen ei liene täysin selvä 

esimerkiksi rikoslain valmistelusta vastaavalle taholle. Tarve tilastojen parantamiseen ja 

uhritutkimuksen jatkamiseen ja yhtenäistämiseen on selkeä, sillä myös OM:n 
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lainvalmisteluosaston arviomuistiossa, joka koskee työtehtävässä olevaan henkilöön 

kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeutta, todetaan, ettei oikeustilastoista voida 

erotella työtehtävissä oleviin henkilöihin kohdistuvia laittomia uhkauksia muista 

uhkauksista, eikä [vuoden 2009] uhritutkimuksestakaan ole suoraan saatavilla tietoja 

laittoman uhkauksen tunnusmerkistön täyttävistä rikoksista, mutta sen vastauksista ”on 

laskettavissa tietoja kokemuksista väkivallan uhasta työtehtävissä.” (OM 2014, 3) Osin 

tähän OM:nkin havaitsemaan ongelmaan Aromaa ja Lehti (2016, 16) ehdottavat ratkaisuna - 

”siltana” - vertailukelpoisten rikostapahtumia kuvailevien ja soveltuvin osin 

yhteismitallisten muuttujien lisäämistä poliisitilastoon ja uhritutkimukseen, joiden avulla 

päästäisiin "analysoimaan, miten uhritutkimuksen löytämät tapaukset poikkeavat 

poliisitilastoon kirjatuista." He kuitenkin huomauttavat vertailtavuuden poliisitilaston ja 

uhritutkimuksien kesken entisestään heikentyneen kuvaileviin muuttujiin liittyvien 

haasteiden takia. 

Työtapaturmatilastojen haasteista 

Poliisitilaston ja uhritutkimusten ohella voidaan (työ)väkivaltaa tutkittaessa käyttää apuna ja 

rinnakkaisena vertailutietona myös muita soveltuvia ja luotettavia tilastoja. Tällaisena 

vakavan työväkivallan tutkimukseen soveltuvana tilastona on maassamme käytettävissä 

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämä tilasto sattuneista työpaikka- ja 

työmatkatapaturmien lukumääristä sekä työpaikkatapaturmien taajuuksista. TVK (aiemmin 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, TVL) pitää Suomessa työtapaturma- ja ammattitautilain 

(459/2015) 236 §:n tarkoittamaa tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtii 

muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. TVK käyttää tilastoissaan yhteiseurooppalaisen 

työtapaturmien tilastointiluokittelun ”European Statistics on Accidents at Work” (ESAW) 

mukaisia kahdeksaa muuttujaa työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteista, jotka ovat 

työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä 

välitön aiheuttaja, työpiste, vamman laatu ja vahingoittunut kehonosa. (TVK 2018) 

Hintikka ja Saarela (2005, 346), jotka ovat tutkineet TVL:n aineistojen pohjalta 

vuoden 2003 väkivaltatyötapaturmia Suomessa, toteavat väkivaltaan liittyvien 

työtapaturmien tulleen vuodesta 1993 lähtien jo ennen ESAW:in mukaisen jaottelun 

käyttöönottoa luokitelluksi työtapaturmatilastoissa erillisen väkivallan aiheuttamia 

työtapaturmia varten laaditun väkivaltarikoskoodin avulla. Isotalus (2002, 18) toteaa 

Euroopan yhteisöjen tilastotoiminnon (Eurostat) koonneen jo ennen vuotta 2003 yhteen EU-

maiden tapaturmatietoja, mutta huomauttaa, että niitä on vaikea verrata toisiinsa muun 

muassa maiden työntekijöiden tapaturma- ja sairausvakuutustoiminnan, työolojen ja 

työsuojelun perinteiden sekä tilastointikäytäntöjen erilaisuuden takia. Suomessa – kuten 

muissakin EU-maissa - on otettu käyttöön vuoden 2003 alusta uusi EU:n tilastotoimiston 

(Eurostat) laatima menetelmä työpaikkatapaturmien luokittelumenetelmä ESAW (European 

Statistics on Accidents at Work). Se on otettu soveltuvin osin käyttöön kaikissa Euroopan 

unionin jäsenmaissa. Sortti (2013, 15) huomauttaa kuitenkin työtapaturmien erilaisten 

tilastointitapojen vaikeuttavan kansainvälistä vertailua eri maiden työtapaturmatilastojen 

välillä. Nähtäväksi jääkin, kuinka paljon yhtenäinen työpaikkatapaturmien 

luokittelujärjestelmä parantaa tietojen käytettävyyttä ja vertailtavuutta eri EU-maiden välillä. 
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Työtapaturmatilastotkaan eivät valitettavasti ole kovin luotettavia työväkivallan 

kuvaamisessa, sillä ainoastaan pieni osa lievästä väkivallasta ilmoitetaan organisaatioiden 

sisällä, eikä vamman aiheuttaneesta työväkivallastakaan kaikkia tapauksia ilmoiteta 

tapaturmatilastoihin. Puumi (2010, 3) on tutkinut työpaikkaväkivaltaa Suomessa ja 

huomauttaa, että vaikka työtapaturmatilastoihin on päätynyt Suomessa vuosittain hieman yli 

2 000 työpaikkaväkivaltatapaturmaa, työtapaturmatilastoihin tulee hänen mukaansa 

ainoastaan noin kymmenesosa vamman aiheuttaneista työpaikkaväkivaltatilanteista. Myös 

Isotalus (2002, 19) katsoo, ettei riittävän monipuolista tietoa työväkivallasta välttämättä 

saada työtapaturma- ja rikostilastojen avulla. Tähän samaan seikkaan on kiinnittänyt 

huomiota myös eräs tässä tutkimuksessa haastateltu työmarkkinaosapuolen edustaja (ks. 

tästä tarkemmin kohdasta 4.5). 

Myös Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Krimo on kerännyt 

henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan toimeksiannosta tilastotietoa väkivallasta 

käräjäoikeuksien vuonna 2015 antamista tuomioista, joissa on tuomittu korvausta 

aineettomasta vahingosta vahingonkorvauslain 5 luvun nojalla. Henkilövahinkoasiain 

neuvottelukunta on lakisääteinen toimielin, joka on perustettu henkilövahinkojen ja 

kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus- ja korvauskäytännön yhtenäisyyden 

edistämiseksi. (Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 513/2004 ja valtioneuvoston 

asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 1272/2005) Neuvottelukunta antaa 

suosituksia vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta ja särystä sekä muusta 

tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten 

määristä. Neuvottelukunnan viimeisin suosituskokoelma on ilmestynyt marraskuussa 2017. 

Tilastojen kehittämisestä 

Tilastokeskus on julkaissut Suomessa ”Laatua tilastoissa” -käsikirjan, jossa nostetaan esille 

muun muassa tilastojen tarkkuus, luotettavuus, yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus tilastojen 

laadun perustana. (Laiho, Djerf, Huttunen, Lehtonen & Pietilä 2007, 9) Tätä yhtenäisyyden 

ja vertailukelpoisuuden vaatimusta ei voi liikaa korostaa. Haasteena työväkivaltaan 

liittyvässä tutkimuksessa eivät ole ainoastaan kansainväliseen tilastointiin ja vertailtavuuteen 

liittyvät laatukysymykset eri maiden kesken, vaan erityisesti kotimaiseen työväkivaltaan 

liittyvän tilastotiedon suuri kirjavuus ja vertailukelvottomuus eri kotimaisten toimijoiden 

julkaiseman tiedon välillä. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto European Agency for Safety and 

Health at Work (EU-OSHA 2010,43) on työpaikkaväkivaltaa ja häirintää käsittelevässä 

raportissaan ”Workplace violence and harassment: a European picture” myös huomauttanut 

vaikeudesta vertailla tilastoja tai tutkimusraportteja eri valtioiden välillä ja kiinnittänyt 

huomiota erilaisten määritelmien, luokittelujen ja tiedonkeruu- ja -käsittelymenetelmien 

käyttöön sekä kulttuurisiin eroavaisuuksiin siihen nähden, mitä koetaan väkivallaksi ja 

häirinnäksi.  

Kansainvälisen työjärjestön International Labour Organization (ILO) työväkivaltaa 

palvelualoilla ja tämän vastaisia toimia käsittelevän ohjeiston mukaan 

rikosoikeusjärjestelmän tilastotiedot työpaikkaväkivallasta tulisi yhdistää työterveys- ja 

työturvallisuusviranomaisten tilastoihin, tasa-arvoviranomaisten häirintätilastoihin sekä 
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yksittäisten organisaatioiden henkilöstöhallinnon tilastoihin. (Työministeriö 2004, 24) Kun 

saatavilla on huomattava määrä kansallista tilastotietoa, tulisi valtion viranomaisten ILO:n 

mielestä kartoittaa työpaikkaväkivallan kehityskulkuja ja arvioida erilaisten 

ennaltaehkäisevien toimien vaikuttavuutta. 

Eri viranomaisrekistereihin ja niiden tietosisältöihin liittyviin tilastointia ja tilastojen 

vertailua vaikeuttaviin haasteisiin on maassamme aiemmin kiinnittänyt huomiota muun 

muassa RTN ja eräät kriminologit. Tilastojen pohjana olevien rekisterien tietosisältöjen 

parantaminen helpottaisi sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (SM 2012) mainittujen ennalta 

ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavien indikaattoreiden kehittämistä. RTN:n 

väkivaltajaosto (2013) on tarkasteltuaan eri viranomaisten väkivallan tilastointia ja 

kirjaamista ehdottanut poliisille, sosiaali- ja terveystoimelle, syyttäjälaitokselle, 

tuomioistuimille ja Tilastokeskukselle tilastoinnin uudistamista. Jaosto pyrkii 

ehdotuksellaan tarkoituksenmukaisempien, kattavampien ja yhteismitallisempien kirjaus- ja 

tilastointikäytäntöjen kehittämiseen, joiden avulla voitaisiin parantaa väkivallan tilastointia 

ja kyettäisiin saamaan kattavampi kuva väkivallasta ja paremmat työkalut väkivallan 

ehkäisyyn. Jaoston osatavoitteina oli myös saada viranomaisten kokoama ja 

kyselytutkimuksilla saatu tieto väkivallasta yhteismitallisemmaksi. Jaosto esittikin 

viranomaisten tietojärjestelmiin mahdollisuuksien mukaan lisättäväksi väkivaltatapahtumaa 

kuvaavia uusia, yhteisiä luokituksia soveltavia muuttujia väkivallan osapuolista ja heidän 

välisestä suhteestaan, väkivallan tekomenetelmästä ja olosuhteista sekä väkivallan 

välittömistä fyysisistä vahingoista. Jaosto myös huomautti kansainvälisten sopimusten ja 

Euroopan unionin uhridirektiivin lisäävän paineita maamme väkivaltatilastoinnin 

kehittämiseen. (RTN 2013) 

Myös Aromaa (2013) kiinnittää huomiota maamme väkivaltatilastojen erilaisuuteen 

kirjoittaessaan väkivaltatilastojen kuntoon saamisen tarpeesta. Aromaa (2013, 34–35) 

huomauttaa, että useat eri toimijat (poliisi, sosiaalitoimi, terveydenhoito, syyttäjä, 

tuomioistuimet, henkilöuhritutkimukset, yritysuhritutkimukset) tilastoivat väkivaltaa kunkin 

omiin tarpeisiin sovitetulla tavalla, ja kukin toimijoista laskee tapahtumia omalla tavallaan, 

esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia, asiakkaita, asiakaskäyntejä, potilaita, potilaskäyntejä, 

juttuja, syytettyjä, tuomittuja, uhriksi joutuneita (henkilöitä, yrityksiä). Aromaa (2013, 34) 

toteaakin, ettei tilastojen kesken ole suurta yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta ja huomauttaa 

lisäksi niiden laskentasääntöjen ja -yksiköiden kirjavuuden haittaavan niiden tulkitsemista ja 

vähentävän tietojen hyödyllisyyttä.  

Maassamme tarvittaisiin tilanteen parantamiseksi avoimempaa, laaja-alaisempaa ja 

pitkäjänteisempää yhteistyötä eri tilastollisten toimijoiden, tutkimusten tekijöiden ja niiden 

tilaajien kesken. Tilastokeskus muistuttaakin yhteistyön ja hyvien käytäntöjen ja 

tietämyksen jakamisen merkityksestä eri toimijoiden kesken korkeatasoisen 

tilastotutkimuksen laadun saavuttamiseksi.  (Laiho ym. 2007, 33, 54) 
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2.4.2 Kotimaisista uhritutkimuksista 

 

Kokonais- ja piilorikollisuus 

 

Kaikki rikollisuus ei tule viranomaisten eikä aina edes uhrienkaan tietoon. 

Kokonaisrikollisuutta ei voi luotettavasti arvioida yksinomaan rikos- ja muiden 

viranomaistilastojen, kuten työtapaturma- tai hoitotilastojen avulla. (Isotalus 2002, 19; Sirén 

& Honkatukia 2005) Rikosten ilmituloaste vaihtelee rikoslajeittain, ja eräiden rikosten 

ilmitulo riippuu huomattavasti viranomaisten toiminnasta. (Aaltonen ja Danielsson 2017, 7) 

Uhritutkimusten perusteella voidaan arvioida niiden rikosten kokonaismäärää, jotka eivät 

syystä tai toisesta tule viranomaisten tietoon. Jotta arvioissa voidaan päästä lähemmäs 

todellisen rikollisuuden määrää, on myös tarpeen haastatella edustavaa otosta väestöstä 

muun muassa heidän uhrikokemuksistaan. (Anttila & Törnudd 1983, 54, 63; Lappi-Seppälä 

2006, 5). Kivivuori ja Niemi (2017, 1) toteavat poliisitilaston kuvaavan rikoskäyttäytymisen 

määrää ja piirteitä kuitenkin pääsääntöisesti luotettavammin kuin syyttäjä- ja 

tuomioistuintilastot, ja kyselytutkimukset ovat heidän mukaansa puolestaan luotettavammat 

kuin rekisterilähteet. 

Kun tarkastellaan väkivaltarikollisuutta, viranomaistilastot kuvannevat varsin 

luotettavasti vakavan väkivallan laatua ja laajuutta. Sen sijaan muun lievemmän väkivallan 

ja sen uhan ilmitulo on hyvin sattumanvaraista. Tämä pätee myös uhka- ja 

väkivaltatilanteisiin työpaikoilla. Väestöön kohdistuvilla haastattelu- ja kyselytutkimuksilla 

voidaan Sirénin ym. (2013, 1) mukaan selvittää, miten yleistä uhkaavan käyttäytymisen ja 

väkivallan kokeminen on sekä miten suurena huolenaiheena ihmiset kokevat väkivallan 

elinympäristössään, mutta hän huomauttaa kuitenkin samalla, että viranomaiskontrollin teho 

ja suuntautuminen sekä lainmuutokset vaikuttavat rikosten ilmituloon ja tätä kautta 

tilastoihin. Hyvä esimerkki tästä on läheissuhteissa tapahtuneiden lievien pahoinpitelyiden 

muuttaminen rikoslain 21:16:n syyteoikeutta koskevalla lainmuutoksella (441/2011) 

virallisen syytteen alaiseksi, jolloin poliisi joutuu lähtökohtaisesti tutkimaan kaikki 

lievemmätkin esimerkiksi kotihälytysten yhteydessä havaitut lähisuhdeväkivaltatapaukset. 

Tämä on näkynyt voimakkaana ”piikkinä” tilastoidussa pahoinpitelyrikollisuudessa 

aiemman piilorikollisuuden noustua lainmuutoksen ja sitä seuranneiden poliisin 

tutkintakäytäntöjen muutoksen myötä ilmirikollisuudeksi, vaikka väkivaltarikollisuudessa ei 

olisikaan tapahtunut todellista kasvua. 

Kivivuori ja Niemi (2017, 2.) nostavat rikosten ilmoitusalttiuden kohdalla esille 

myös väkivallan kulttuurisidonnaisuuden, mikä omalta osaltaan vaikuttaa hyvin 

merkittävästi siihen, millainen väkivalta tai sen uhka tulkitaan subjektiivisella tasolla lopulta 

esimerkiksi ”oikeaksi” työväkivallaksi ja sen uhkaksi. Työväkivallan subjektiivisuus ja 

kulttuurisidonnaisuus nousivat esille useammassa teemahaastattelussa (teemahaastatteluista 

kerrotaan tarkemmin alaluvussa 4.5). 

Myös kansallisen väkivallan vähentämisohjelman 2007–2008 toimeenpanon 

seurantaraportissa kiinnitetään huomiota seuranta- ja tilastointijärjestelmän kehittämiseen 

väkivaltarikollisuuden kehityksen seuraamiseksi ja todetaan paremman rikollisuuden 

osoitinjärjestelmän eräänä keskeisenä osana olevan säännöllisin väliajoin väestökyselyinä 
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toteutettavat uhritutkimukset, joiden avulla kerätään tietoa kokonaisrikollisuudesta. (OM 

2009, 73) 

Kokonais- ja piilorikollisuuden määrän arviointia hankaloittaa myös se, ettei 

esimerkiksi yrityksiin kohdistuvia rikoksia pääsääntöisesti eritellä virallisissa tilastoissa, 

kuten poliisin tietojärjestelmissä (Keskuskauppakamari & Helsingin seudun kauppakamari 

2012, 7.). Vuoden 2010 vähittäiskaupan ja teollisuuden toimialoja käsitelleen 

yritysuhritutkimuksen mukaan piilorikollisuuden osuus vaihteli huomattavasti rikostyypin 

mukaan, jolloin esimerkiksi autovarkaudet sekä ryöstöt ja murrot ilmoitettiin poliisille lähes 

aina. Sen sijaan ainoastaan joka kolmas työntekijään kohdistunut väkivalta- tai 

uhkailutapaus ilmoitettiin poliisille. Kuitenkin mitä vakavammasta väkivallasta tapauksessa 

on ollut kyse, sitä todennäköisemmin se on ilmoitettu poliisille. (Salmi ym. 2011, 53, 72.) 

Ilmoitusalttius väkivallasta ei ole yleensäkään kovin korkea: vuoden 2003 

uhritutkimuksen mukaan alle kymmenesosassa (7,2 %) kaikista väkivaltatapauksista poliisi 

oli kirjannut rikosilmoituksen, ja lyömistä tai muuta vakavampaa väkivaltaa sisältäneissä 

tapauksissakin ilmoitusalttius oli noin 15 prosenttia.  (Sirén & Honkatukia 2005, 23; 

Heiskanen ym. 2004, 23.) Vuoden 2016 kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) tulosten 

mukaan vähintään läimäisyn käsittänyttä väkivaltaa kokeneista vastaajista 10 prosenttia 

kertoi ilmoittaneensa tapauksesta poliisille. (Kääriäinen, Lehti, Danielsson ja Aaltonen 

(2017, 50.) Ilmoittamiseen vaikuttavat monet seikat, kuten rikoslainsäädännössä ja 

viranomaistoiminnan suuntautumisessa ja tehossa tapahtuneet muutokset sekä pitävätkö 

vastaajat tekoja rikoksina ja haluavatko he tekijän vastuuseen teosta. (Kääriäinen & 

Danielsson 2016, 2) 

Niemi (1985, 38) huomauttaa Suomessa ja muissa maissa tehtyjen uhritutkimuksien 

osoittaneen, että kokonaisrikollisuus on selvästi lievempää kuin tilastoitu rikollisuus, mikä 

johtuu hänen mukaansa piilorikollisuuden suuresta määrästä ja siitä, että piiloon jäävissä 

rikoksissa lievien tekojen suuruus on suhteellisesti suurempi kuin ilmirikollisuudessa.  

 

Uhritutkimuksista 

Eräs kriminologisen tutkimuksen kohteista on nykyisin rikoksen uhri. Rikosten mahdollisille 

uhreille kohdistetaan erilaisia haastattelu- ja kyselytutkimuksia, joilla on keskeinen rooli 

pyrittäessä selvittämään piilorikollisuutta sekä rikollisuuden määrää ja laatua. Vaikka 

uhritutkimuksilla on perinteisesti ymmärretty yksityishenkilöitä koskevia tutkimuksia, 

viktimologisen tutkimuksen piiriin kuuluu laajasti ymmärrettynä myös yritysturvallisuutta ja 

yhteisöjä käsittelevä tutkimus. (Anttila & Törnudd 1983, 123; Lappi-Seppälä 2006, 5; 

Nuutila 1997, 11.)   

Väestöön kohdistettujen haastattelu- ja kyselytutkimusten avulla voidaan selvittää, 

miten yleisiä väkivallan ja sen uhkan kokemukset tosiasiassa ovat ja miten suurena 

huolenaiheena ihmiset kokevat väkivallan ja muun rikollisuuden elinympäristössään ja 

esimerkiksi työpaikoilla. (Sirén ym. 2013) Selvitettäessä piilorikollisuutta, sen laatua ja 

määrää tulee muistaa, että perinteiset uhritutkimukset kohdistuvat yleensä vain 

yksityishenkilöihin ja näiden rikoskokemuksiin, vaikka merkittävä osa erilaisista rikoksista 

kohdistuu nykyisin yrityksiin ja erilaisiin yhteisöihin, jotka eivät yleensä ole lainkaan 

mukana uhritutkimuksissa. Savolainen (2004, 1) huomauttaa, että esimerkiksi kaikki 
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myymälävarkaudet jäävät pois perinteisistä uhritutkimuksista, vaikka kotimaisen aineiston 

perusteella on arvioitu, että yli puolet omaisuusrikoksista kohdistuu erilaisiin yhteisöihin.      

Anttila ja Törnudd (1983, 122) toteavat uhritutkimusten auttavan myös todellisen uhririskin 

arvioimisessa, ja tutkimuksen nostaessa esiin esimerkiksi erityisen riskialttiita 

ammattiryhmiä kyetään samalla osoittamaan mahdollisen erityissuojelun tarve. 

Tutkittaessa uhka- ja väkivaltatilanteita työelämässä keskeisen tutkimusaineiston 

muodostavat erilaiset uhritutkimukset ja selvitykset, koska vain osa erilaisista, myös 

työpaikoilla tapahtuneista väkivaltarikoksista päätyy rikostilastoihin. Kaikista 

väkivallanteoista on arvioitu tulevan poliisin tietoon vain 4-10 prosenttia. Vuoden 1980 

uhritutkimuksen väkivaltatapauksista arvioidaan tulleen poliisin tietoon 14 prosenttia, ja 

vuonna 1988 puolestaan työssä sattuneista tapauksista arvioitiin noin viidesosan tulleen 

poliisin tietoon (Aromaa, Haapaniemi, Kinnunen & Koivula 1994, 23.).  

Vuoden 2012 kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) mukaan noin joka kymmenes 

15-74-vuotias oli vuoden aikana joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan 

kohteeksi. Vuonna 2015 vastaava luku oli pudonnut seitsemään prosenttiin vastaajista, kun 

taas uhkailua oli kokenut kymmenesosa vastaajista. (Danielsson & Kääriäinen 2016, 1.) 

Miesten ja naisten väkivaltakokemuksien välillä ei ollut vuonna 2012 määrällisiä eroja, 

mutta sen sijaan ne painottuivat eri tavalla siten, että naiset kokivat väkivaltaa useammin 

työtehtävissään ja kotonaan, kun taas miehet kokivat sitä ravintoloissa ja julkisilla paikoilla. 

(Sirén ym. 2013, 1.) Vuonna 2015 naiset ilmoittivat fyysisestä vähintään läimäisyn 

käsittävästä fyysisestä väkivallasta useammin kuin miehet eron ollessa suurin lievimmissä 

väkivallan muodoissa ja pienin vakavimmissa muodoissa. Naiset kokivat vuonna 2015 

väkivaltaa useimmin työpaikoilla, kun taas miehet kokivat sitä useimmin julkisella paikalla. 

(Danielsson & Kääriäinen 2016) Merkittävä havainto mielestäni on, että naisten kohdalla 

vuoden 2015 kansallisessa rikosuhritutkimuksessa väkivallan kokeminen työpaikalla ”ohitti” 

niukasti väkivallan kokemisen omassa asunnossa. Myös vuoden 2016 kansallisen 

rikosuhritutkimuksessa naiset ilmoittivat joutuneensa työpaikallaan useimmiten väkivallan 

tai uhkailun kohteeksi. (Danielsson & Kääriäinen 2017) Nähtäväksi jää, onko tämä pysyvä 

kehityssuunta, vai onko erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ja uhkailun kasvu 

työpaikoilla sittenkin tasoittumassa tai jopa pysähtymässä. 

Koetun väkivallan ilmoittaminen poliisille on kaikilla vastaajilla pysynyt lähes 

samalla tasolla 12–13 prosentissa vuosina 2013–2015, eikä sukupuolten välillä vuosina 2013 

ja 2015 ollut merkittävää eroa ilmoitusaktiviteetissa. Sen sijaan vuonna 2014 miehistä 21 

prosenttia oli uhritutkimuksen tulosten mukaan ilmoittanut vähintään läimäisyn sisältäneestä 

väkivallasta poliisille (naisista noin kuusi prosenttia). Syytä tähän poikkeamaan ei ole 

tarkemmin kyetty analysoimaan vuoden 2015 KRT:n tulosten katsauksen yhteydessä. 

(Danielsson & Kääriäinen 2016) 

Vuoden 2012 KRT:n tietojen mukaan työpaikallaan tai työtehtävissään oli uhkailuja 

tai fyysistä väkivaltaa kokenut reilut kolme prosenttia vastaajista. Sukupuolien välinen ero 

työväkivallan kohteena olemisessa näkyy tässäkin tutkimuksessa selvänä, sillä naiset olivat 

kohdanneet työssään väkivaltaa lähes kaksi kertaa enemmän miehiin verrattuna. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että työpaikkaväkivalta on usein toistuvaa, sillä lähes kuusi 

kymmenestä sitä kokeneista oli joutunut väkivallan tai uhkailun kohteeksi vuoden aikana 2-

9 kertaa ja joka kymmenes jopa 10 kertaa tai useammin. (Sirén ym. 2013, 4)  
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KRT:n tulokset eivät valitettavasti ole suoraan vertailukelpoisia aiempiin vuosina 

1980–1997 tehtyihin uhritutkimuksiin, koska vuoden 2012 tutkimuksen tietosisältö ja 

tietojen keruutapa poikkeavat aikaisemmasta (Sirén ym. 2013, 2.). Tekijät muistuttavat 

kehityssuuntien kuvaamisen tulevan mahdolliseksi, kun KRT toistetaan. Itse kysely on 

suunniteltu toistettavaksi vuoden välein toisin kuin aiemmat uhritutkimukset, jotka on 

toteutettu harvemmin (Sirén ym. 2013, 2.). KRT on vuodesta 2012 lähtien pitänyt sisällään 

myös kolmen vuoden välein toteutettavan parisuhdemoduulin, joka selvittää pari- ja 

seurustelusuhteisiin liittyvää miehiin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa (Kivivuori ja Niemi 

2017, 5.). KRT ei valitettavasti vielä sisällä työväkivaltamoduulia, joka olisi selvittänyt 

työhön liittyvää väkivaltaa ja sen uhkaa. 

Kansallisen rikosuhritutkimuksen 2015 mukaan väkivallan uhkaa raportoidaan 

aiempaa enemmän, mutta fyysisen väkivallan kohtaaminen ei ole lisääntynyt. (Danielsson & 

Kääriäinen 2016) He pitävät mahdollisena, että väkivallan määritelmä on laajentunut ja 

huomauttavat väkivallan käsitteen alan laajentuneen länsimaissa. Kääriäinen, Lehti, 

Danielsson & Aaltonen (2017, 52.) muistuttavat uhkailukokemusten lisääntymisen saattavan 

johtua vähintään joko uhkaavan käyttäytymisen tosiasiallisesta lisääntymisestä tai riitaisen 

käyttäytymisen tulkitsemisesta aiempaa herkemmin väkivallaksi taikka sitten kumpikin 

tekijä saattaa vaikuttaa samanaikaisesti toistensa kanssa. Sama näkemys löytyy myös usean 

työmarkkinajärjestön edustajan teemahaastatteluvastauksista (ks. tästä tarkemmin kohdasta 

4.5.2).  

Tarkasteltaessa väkivallan uhriksi joutumisen yleisyyttä viimeisimmän vuoden 2016 

kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) tulosten valossa voidaan havaita, että kuusi 

prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista oli vuoden aikana joutunut läimäisyn tai sitä 

vakavamman väkivallan kohteeksi, kun taas uhkailua oli kokenut joka kymmenes, ja 

vähintään mustelman tai ruhjeen aiheuttaneen vamman aiheuttanutta väkivaltaa oli 

kohdannut neljä prosenttia vastaajista. (Kääriäinen ym. 2017, 51–52)  

KRT:n luvut ovat varsin samansuuntaisia Yhdysvalloissa tehtyjen selvitysten kanssa. 

Schat, Frone ja Kelloway (2006, 50, 52) viittaavat työpaikka-aggression (workplace 

aggression) laajuutta käsittelevässä artikkelissaan erään henkivakuutusyhtiön vuonna 1993 

suorittamaan selvitykseen, jonka mukaan 15 prosenttia työntekijöistä kertoi joutuneensa 

fyysisen hyökkäyksen kohteeksi jossain vaiheessa työuraansa ja kaksi prosenttia edellisen 

vuoden aikana. He huomauttavat, että vuodelta 2000 olevassa selvityksessä havaittiin viiden 

prosentin joutuneen työssä fyysisen hyökkäyksen kohteeksi edellisenä vuonna. Myös 

Eurofound-säätiö, joka on EU:n erillisvirasto ja pyrkii yhteistyössä hallitusten, työnantajien, 

ammattiliittojen ja EU:n kanssa edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja 

toteuttamista, on saanut selvityksissään hyvin samankaltaisia lukuja työväkivallan ja sen 

uhkan yleisyydestä työntekijäkyselyissään. Eurofoundin (2012, 6) mukaan noin kuusi 

prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä on raportoinut viimeisten 12 kuukauden aikana 

kohdanneensa jonkinlaista fyysistä tai psyykkistä työpaikkaväkivaltaa. Muuta kuin fyysistä 

väkivaltaa, kuten sanallista loukkausta, väkivallalla uhkaamista tai epätoivottua seksuaalista 

huomiota on kokenut 12 prosenttia työntekijöistä viimeksi kuluneen kuukauden aikana. 

Aromaa (2013) toteaa, että kukin erilaisia väkivaltatilastoja ylläpitävä taho (poliisi, 

sosiaalitoimi, terveydenhoito, syyttäjä, tuomioistuimet, henkilöuhritutkimukset, 

yritysuhritutkimukset) laskee väkivaltaa omalla ja omiin tarpeisiinsa sovitetulla tavalla 
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omissa työtilastoissaan, eikä tilastojen kesken ole suurta yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta. 

Hän huomauttaa aiheellisesti, ettei heikon vertailtavuuden takia yksikään 

väkivaltatilastotietoja tuottava taho ole kunnolla selvillä siitä, "miten sen käsittelemä 

väkivalta suhtautuu muiden toimijoiden kohtaamaan väkivaltaan. Väkivalta näyttäytyy 

poliisille erilaisena kuin sosiaalitoimelle, terveydenhoidolle tai rikosuhripäivystykselle. 

Tämä haittaa sekä kokonaiskäsityksen muodostamista että eri toimijoiden välistä 

yhteistyötä". Ruotsissa työväkivaltaa tutkineella Wikmanilla (2013) on hyvin samankaltaiset 

näkemykset koti- ja ulkomaisten tilastotietojen vertailukelvottomuuden ja siitä aiheutuvien 

seurausten osalta. 

Työpaikkaväkivallan osuus kaikesta koetusta väkivallasta on aiempien 

uhritutkimusten mukaan kasvanut selvästi erityisesti naisilla vuosien 1980–2003 välisenä 

aikana 9 prosentista 37 prosenttiin kaikista naisten kokemista väkivaltatapauksista, samalla 

kun vapaa-aikaan liittyvän väkivallan osuus on naisilla laskenut vuoden 1980 yli 80 

prosentista alle puoleen. Miesten osalta taas vapaa-aikana tapahtunut väkivallan kohteeksi 

joutuminen oli edelleen selvästi yleisintä uhritutkimustietojen mukaan. Neljä viidestä 

väkivallan miespuolisesta uhrista oli joutunut väkivallan kohteeksi vapaa-aikanaan vuonna 

1980 ja 2003, kun taas noin joka kymmenes mies oli joutunut vuonna 2003 väkivallan tai 

sen uhkan uhriksi ansiotyössä tai työpaikalla. Määrä on miesten osalta vain hieman noussut 

(10 % -> 12 %) vuodesta 1980 vuoteen 2003.  (Sirén & Honkatukia 2005, 16) 

Tekijän ja uhrin välinen suhde vaikuttaa väkivallan ilmoittamiseen poliisille (ks. 

Niemi 1985, 63 ja Heiskanen & Ruuskanen 2010, 36). Tämä on havaittavissa esimerkiksi 

miesten kokeman väkivallan yhteydessä. Silloin, kun väkivallan tekijä on ollut tuntematon, 

ilmoitusten määrä poliisille on Heiskasen ja Ruuskasen (2010, 36.) mukaan ollut monta 

kertaa suurempi kuin tutun tekemässä väkivallassa. Heiskanen (2002, 122–123) käyttääkin 

jaotellessaan ”arkipäivän väkivaltaa" eri ryhmiin apunaan tekijän ja uhrin tuttuutta ja 

tapahtumaolosuhteita. WHO:n ”Väkivalta ja terveys maailmassa” -raportissa (2005, 30) 

muistutetaan, että ihmisten omaan ilmoitukseen perustuvien tilastolukujen osalta on vaikea 

arvioida, ovatko ne ali- vai yliarvioituja, koska esimerkiksi vahvan kulttuurisen paineen 

takia väkivaltaa voidaan pitää kuuluvaksi "suljettujen seinien sisällä” tai "luonnollisena" 

taikka omista kokemuksista ollaan haluttomia puhumaan häpeän, pelon tai väkivallan 

kielletyn luonteen vuoksi. Tämä nousee selvästi esille myös työväkivallan osalta, jolloin 

ilmoituksen tekemistä vältetään esimerkiksi, jottei työnantaja leimaudu ”huonoksi 

työnantajaksi” tai työntekijä ”ammattiaan osaamattomaksi työntekijäksi”. 

Mitä uhrit ja vastaajat sitten pitävät väkivaltana? Heiskanen ja Ruuskanen (2010, 13) 

korostavat väkivallan määrittelyn olevan yksi tärkeimmistä asioista uhritutkimuksissa, koska 

se vaikuttaa siihen, kuinka tarkkoja väkivaltakuvaukset ovat ja kuinka vastaaja voi niiden 

avulla tunnistaa oman kokemuksensa. Koska väkivallalla uhkaaminen eroaa varsinaisesta 

fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta, on uhritutkimuksissa perinteisesti erotettu väkivalta 

ja väkivallalla uhkailu toisistaan, eikä niissä ole edellytetty ilmoittamista poliisille 

pyrittäessä kartoittamaan väkivallan ilmenemistä mahdollisimman laaja-alaisesti (Heiskanen 

& Ruuskanen 2010, 13) 

Kivivuori, Aaltonen, Näsi, Suonpää ja Danielsson (2018, 283) nostavat esille Ulrich 

Beckin teorian nykyisestä läntisestä riskiyhteiskunnasta, jonka jäsenet tarkkailevat erilaisia 

riskejä, ja parhaiten informoidut jäsenet ovatkin herkistyneet niille ja voivat subjektiivisesti 
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kokea enemmän uhkaa ja pelkoa, vaikka objektiivinen turvallisuus onkin itse asiassa 

lisääntynyt. Kivivuori ym. (2018, 284-285) viittaavat myös nykykriminologian 

herkistymisteoriaan, jonka mukaan ihmisten nykyisin käyttämät rikoksen ja väkivallan 

käsitteet ovat laajentuneet viime vuosikymmenten aikana, jolloin lievemmät uhkatilanteet ja 

suullinen aggressiivinen käytös määritellään nykyisin väkivallaksi.  

 

2.4.3 Työolobarometreista 

 

Työolobarometri 

Kansallinen rikosuhritutkimus ei ole ainoa laajamittainen ja säännöllisesti toteutettava 

tutkimus tai selvitys, jossa on seurattu muun muassa työväkivaltaan liittyviä kysymyksiä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työolobarometria on julkaistu vuosittain vuodesta 1992 

lähtien. Sen tarkoituksena on seurata suomalaisen työelämän laadullisia ja työolojen 

muutoksia tavallisen työntekijän näkökulmasta. Työolobarometrissä tarkastellaan 

vastanneiden palkansaajien työoloja sekä miltä työpaikan toimintatavat näyttävät. Siinä 

käsitellään muun muassa työn organisointia, syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa työpaikalla 

sekä työkykyä ja terveyttä ja näkemyksiä työmarkkinoiden ja työelämän kehittymisestä. 

(Lyly-Yrjänäinen 2015, 4, 9) Työolobarometrin tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen 

syksyisin työvoimatutkimuksen yhteydessä tekemiin puhelinhaastatteluihin, joiden tiedot 

voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia koko maassa ja kaikilla 

sektoreilla. (Aho & Mäkiaho 2012, 9; Lyly-Yrjänäinen 2015, 4) 

Ennakkotiedot työolobarometrista julkaistaan alkuvuodesta ja itse loppuraportti 

syksyllä. Vastausprosentti työolobarometrissä on ollut korkea. Esimerkiksi vuoden 2014 

työolobarometrissä haastateltiin kaikkiaan 1 722 palkansaajaa vastausprosentin ollessa 84 

prosenttia netto-otoksesta. (Lyly-Yrjänäinen 2014, 4; 2015, 4) Työolobarometrin tulokset 

esitetään sektoreittain, jolloin aineisto on jaettu neljään sektoriin (teollisuus, yksityiset 

palvelut, kunnat ja kuntayhtymät ja valtio).  

Työpaikkakiusaaminen ja väkivaltakokemukset työolobarometrissa.  

Työolobarometrissa on vasta vuodesta 2004 kysytty työpaikkakiusaamisesta ja 

väkivaltakokemuksista. Vuonna 2008 barometrin kysymyksiä muutettiin siten, että silloin 

alettiin kysyä erikseen asiakkaan taholta tulleesta väkivallasta ja kiusaamisesta, minkä 

vuoksi tätä aiempien vuosien työolobarometrien tiedot eivät ole vertailukelpoisia uudempiin 

tietoihin nähden. Kysymysmuutoksen tarkoituksena oli saada tarkempia tietoja muun 

muassa siitä, onko väkivalta työpaikan sisäistä vai asiakaslähtöistä. (Ylöstalo & Jukka 2011, 

183 ja sama 2008, 5.) 

Sinänsä tervetullut ja hyödyllinen muutos ei ole ollut ainoa, joka on vaikeuttanut 

työväkivaltailmiön selvittämistä ja vertailtavuutta barometrin avulla.  Lyly-Yrjänäinen 

(2014, 75) toteaa, että kiusaamis- ja väkivaltakysymysten sekä syrjintä- ja 

ristiriitakysymysten järjestystä on vuosina 2012 ja 2013 muutettu vastauslomakkeella, ja 

uusi paikka lomakkeella on hänen mukaansa todennäköisesti vaikuttanut kiusaamis- ja 

väkivaltakysymysten vastauksiin, minkä vuoksi aikavertailuja on tehty vain vuosien 2013 ja 

2014 kesken. Tästä muutoksesta huolimatta työväkivaltailmiön kehittymistä vertaillaan tässä 
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työssä vuosien 2008–2014 työolobarometrien vastaustulosten pohjalta suuntaa-antavina, ja 

henkistä väkivaltaa ja kiusaamista tarkastellaan pääosin vain vuosien 2013 ja 2014 osalta.   

 Vaikka tutkimuskysymysten muutoksiin onkin olemassa tutkimuksen kehittämiseen 

liittyvät asialliset perusteet, hankaloittavat kahteen laajaan ja keskeiseen 

tutkimusinstrumenttiin, työolobarometriin ja kansalliseen rikosuhritutkimukseen, vuosien 

varrella tehdyt muutokset ilmiön tutkimista pidemmältä ajanjaksolta ja ajallisen 

kokonaiskuvan saamista siitä. Teknisluonteisista muutoksista aiheutuvan vertailtavuuden 

puuttumisen vuoksi monet tahot ovatkin katsoneet, ettei työväkivaltailmiön kehittymistä 

pystytä näkemään pitemmältä ajanjaksolta riittävän luotettavasti, jotta voitaisiin sanoa, onko 

työväkivalta lisääntynyt vai ilmoituskynnys laskenut (ks. esimerkiksi Aromaa ym. 1994, 42–

43; Sirén 2000, 10–11, 15–16; Heiskanen 2005, 54; Honkatukia & Sirén 2005, 146; Sirén, 

Aaltonen & Kääriäinen 2010, 3-4; Saarela & Hintikka 2007, 359-360; Isotalus 2002, 35-36; 

Aromaa 2006, 16; Sirén 2011, 71; Wikman 2012, 49). Tätä on useassa yhteydessä, kuten 

lainvalmisteluasiakirjoissa (ks. esimerkiksi OM 2009, 23–24; HE 78/2010 vp, 10, OM 2014, 

3) käytetty sellaisenaan perusteluna kiinnittämättä laajemmin huomiota esimerkiksi muualla 

Euroopassa ilmiöstä saatuihin laajoihin tutkimustuloksiin ja selvityksiin (ks. esimerkiksi 

EU-OSHA:n selvityksiä). Danielsson ja Kääriäinen (2016, 6) huomauttavatkin esitellessään 

KRT:n tietoja vuosilta 2012–2015 uhkailujen, fyysisen väkivallan ja omaisuusrikosten 

kohteeksi joutumisen ja väkivallan pelon osalta, että muutokset rikosilmiöiden – kuten 

väkivallan – yleisyydessä ovat usein hitaita ja tasomuutokset maltillisia lyhyellä aikavälillä, 

mikä johtuu rikosilmiöiden yksilötason tai yhteiskunnallisten syytekijöiden hitaasta 

muutoksesta väestötasolla.  

Toivoisin väkivaltaa ja työväkivaltaa säännöllisesti tutkivien työolobarometrin ja 

kansallisen rikosuhritutkimuksen tekijöiden välille jonkinasteista yhteistyötä ja 

koordinointia työväkivaltailmiön laajemman, kokonaisvaltaisemman ja paremmin 

vertailukelpoisen tutkimustiedon aikaansaamiseksi maassamme. Katson, että tämä 

helpottaisi ja hyödyttäisi myös muiden ilmiötä tutkivien tahojen työtä ja loisi 

mahdollisuuksia muullekin työväkivallan monimenetelmälliselle tutkimukselle esimerkiksi 

oikeustieteen piirissä.   

Henkinen väkivalta ja työpaikkakiusaaminen työolobarometrissä.  

Miten työolobarometrissä määritellään henkinen väkivalta ja työpaikkakiusaaminen? Lyly-

Yrjänäinen (2014, 75) toteaa, että ”[h]enkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella 

tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, 

selän takana puhumista tai muuta painostamista.” 

Työolobarometrissä tutkitaan erikseen työtovereiden, esimiehen ja asiakkaiden 

taholta tapahtuvaa henkistä väkivaltaa ja työpaikkakiusaamista. Vuoden 2014 

työolobarometrissä 37 prosenttia kaikista vastanneista ilmoitti, että heidän työpaikallaan 

tapahtui joskus työpaikkakiusaamista tai henkistä väkivaltaa työtovereiden taholta toisia 

työntekijöitä kohtaan (vuonna 2013 vastaava luku oli 32 %). Vuonna 2014 vastaajista 

kolmen prosentin mielestä työpaikkakiusaamista esiintyy jatkuvasti työtovereiden taholta 

(vuonna 2013 myös 3 %). (Lyly-Yrjänäinen 2015, 75 ja 2014, 75) Naiset ilmoittivat vuoden 

2011 työolobarometrissa selvästi enemmän tällaisista tapauksista: 36 prosenttia naisista 
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kertoi työpaikallaan esiintyvän kiusaamista työtovereiden taholta, kun miesten kohdalla 

vastaava luku oli 22 prosenttia. (Aho & Mäkiaho 2012, 12.) Uusimmissa 

työolobarometreissa tuloksia kiusaamisen osalta ei ole jostain syystä enää avattu tarkemmin 

vastaajan sukupuolen mukaan. Mielestäni tällainen ratkaisu olisi ollut tarpeen perustella. 

Esimiesten ja asiakkaiden taholta tapahtuva henkinen väkivalta ja 

työpaikkakiusaaminen lisääntyi hieman vuosien 2013 ja 2014 välillä. Vuonna 2014 

vastaajista 23 prosenttia oli kokenut joskus ja kaksi prosenttia jatkuvasti esimiesten taholta 

henkistä väkivaltaa ja työpaikkakiusaamista (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 20 

prosenttia ja kaksi prosenttia). 

Asiakkaiden taholta tapahtuva henkinen väkivalta ja työpaikkakiusaaminen on 

hieman lisääntynyt vuodesta 2013 vuoteen 2014. Vuonna 2014 vastaajista 31 prosenttia oli 

joskus ja 3 prosenttia jatkuvasti kokenut asiakkaiden taholta henkistä väkivaltaa ja 

työpaikkakiusaamista (vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 29 prosenttia ja kolme prosenttia). 

Asiakkaiden taholta tulevaa henkistä väkivaltaa ja työpaikkakiusaamista koetaan 

työolobarometrin vastausten mukaan eniten kuntasektorilla. Vuonna 2014 peräti 43 

prosenttia kuntasektorin vastaajista oli joskus ja 5 prosenttia jatkuvasti kokenut asiakkaiden 

taholta henkistä väkivaltaa ja työpaikkakiusaamista. (Lyly-Yrjänäinen 2015, 77) 

Vertailtaessa eri sektoreja toisiinsa havaitaan suorien asiakaspalvelukontaktien 

vähäisyydestä johtuen erityisesti teollisuudessa esiintyvän selvästi vähemmän asiakkaiden 

taholta tulevaa henkistä väkivaltaa ja kiusaamista verrattuna julkissektoriin ja yksityisiin 

palveluihin (Lyly-Yrjänäinen 2015, 77). Palveluvelvoitteen piirissä olevan julkisen sektorin 

(valtio ja kunnat) palkansaajat kohtaavat luonnollisesti eniten asiakkaiden taholta tulevaa 

henkistä väkivaltaa ja kiusaamista.   Julkisen ja yksityisen sektorin välillä ero koetun ja 

havaitun työväkivallan osalta on huomattavan suuri, vaikka toimialajaolla on merkityksensä 

siihen uhrin sukupuolen lisäksi. Mikään yllätys ei kaiken edellä todetun jälkeen ole se, että 

naiset havaitsevat ja kokevat väkivaltaa ja sen uhkaa miehiä selvästi enemmän. Yksityisillä 

palvelualoilla ja valtiolla itse koetun väkivallan osuus on vähentynyt, kun taas 

kuntasektorilla kummankin - havaitun ja itse koetun väkivallan - osuus on varsin 

voimakkaasti kasvanut vuosien 2008–2016 välillä. (Mähönen 2017, 68) 

Mikäli vuosien 2013 ja 2014 tuloksia verrataan myös aiemmista vuosien 2008–2012 

työolobarometreista saatuihin sinänsä metodologisesti vertailukelvottomiin tuloksiin, ovat 

erot aikaisempiin tutkimuksiin huomattavan suuret, eivätkä ne mielestäni selity pelkästään 

tutkimukseen ja sen kysymyksiin liittyvillä teknisluonteisilla seikoilla. Asiakkaiden taholta 

tuleva kiusaaminen on työolobarometrin mukaan voimakkaasti kasvanut erityisesti kunta-

alan työpaikoilla viime vuosien aikana, sillä vuonna 2009 kiusaamista tai henkistä 

väkivaltaa esiintyi 38 prosentilla työpaikoista, kun vuonna 2012 vastaava osuus oli Kunta-

alan työolobarometrin mukaan jo 51 prosenttia (TTK 2012, 15.). Vuonna 2016 kolmannes 

vastaajista koki kiusaamista tai henkistä väkivaltaa asiakkaiden taholta ja lähes neljännes 

esimiesten taholta. (Mähönen 2017, 62.) Lyly-Yrjänäinen (2014, 70) huomauttaakin 

kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun tai häirinnän olevan maassamme yleistä muihin maihin 

verrattuna. Voidaan kysyä, mistä tämä johtuu: onko kyseessä oikeasti suomalainen ongelma 

työpaikoilla, vai onko osa korkeista luvuistamme selitettävissä – kuten työväkivallan ja sen 

uhkan osalta – kulttuurisidonnaiseksi ja matalammaksi raportointikynnykseksi? Tähän 



36 
 

pohdintaan viitataan myös eräissä tämän tutkimuksen teemahaastatteluvastauksissa (ks. 

tarkemmin luvusta 4.5). 

Väkivalta työpaikalla työolobarometrissä. Työväkivalta näyttää Suomessa olevan 

myös työolobarometrin tulosten mukaan valtaosin asiakkaiden taholta tulevaa. Sen tulosten 

mukaan asiakkaiden taholta tuleva väkivalta on monin verroin yleisempää kuin 

työtovereiden taholta koettava väkivalta. (Aho & Mäkiaho 2012, 170) Vuoden 2014 

työolobarometrissa noin viidennes vastaajista oli havainnut asiakkaiden taholta tulevaa 

väkivaltaa työpaikalla ja 10 prosenttia vastaajista itse kohdannut työssään väkivaltaa 

(vuonna 2013 heitä oli 8 prosenttia). Yksittäisen väkivallanteon kohteeksi oli työssään 

joutunut neljä prosenttia vastaajista, ja neljä prosenttia heistä oli puolestaan kokenut 

väkivaltaa työssään useita kertoja. (Lyly-Yrjänäinen 2014, 78)  

Uhriutumiskokemusten määrässä voidaan työväkivallan kohdalla havaita selvä 

sukupuolien välinen ero myös työolobarometrien tuloksissa. Vuoden 2011 

työolobarometrissa noin yhdeksän prosenttia naisista ja viisi prosenttia miehistä kertoi 

joutuneensa itse työpaikallaan väkivallan kohteeksi. Vuotta aiemmin seitsemän prosenttia 

kaikista palkansaajista ilmoitti itse olleensa väkivallan kohteena työpaikallaan. (Aho & 

Mäkiaho 2012, 12; 2010, 185.) Mähösen (2017, 67) mukaan ero on entisestään kasvanut, 

sillä vuonna 2016 naisista 13 prosenttia ja miehistä neljä prosenttia oli itse kokenut 

väkivaltaa tai sen uhkaa työpaikalla. Luku on miehillä pysynyt ennallaan vuosien 2008–

2016 välillä mutta naisilla se on kasvanut, ja sukupuolten välinen ero on erityisen selkeästi 

nähtävissä väkivallan ja sen uhkan havaitsemiskokemusten määrässä.  

Tässäkin yhteydessä voidaan pohtia, onko tuloksissa kyse työväkivallan ja sen uhan 

todellisesta kasvusta, vai onko kyse ilmoitusalttiuden lisääntymisestä, mihin omalta osaltaan 

olisi voinut vaikuttaa esimerkiksi lisääntynyt huomio työturvallisuuteen, ohjeistuksen ja 

koulutuksen kautta tapahtunut tietoisuuden lisääntyminen ja työväkivallan paheksunta? 

Työturvallisuuteen vaikuttaminen näkyy ajanjaksolla 1998–2016 selkeästi 

työolobarometrien tuloksissa (ks. Mähönen 2017, 65). Vuonna 1998 noin kaksi kolmasosaa 

vastanneista katsoi, että työympäristön turvallisuuteen oli vaikutettu paljon tai jossain 

määrin, kun vuonna 2016 vastaajista jo lähes yhdeksän kymmenestä vastasi siten. 

 

Kunta-alan työolobarometri ja Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimukset 

Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmä on vuosina 1994-2012 julkaissut vuosittain 

kunta-alan työolojen muutoksia kuvaavaa kunta-alan työolobarometria TEM:in 

työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osalta. Kunta-alan työolobarometrissa kuntien ja 

muiden sektoreiden (valtio, yksityiset palvelut ja teollisuus) työntekijöiden antamia 

vastauksia on pääasiallisesti tarkasteltu siten, että sektoreiden tuloksia on vertailtu 

keskenään, joskin joitakin kysymyksiä on tarkasteltu pelkästään kuntien osalta (TTK 2012, 

3.). Kunta-alan työolobarometrissa kuntia on tarkasteltu siten, että niiden toiminta on jaettu 

neljään toimialaan: sosiaalitoimi, terveystoimi, sivistystoimi ja muut, joista viimeinen 

sisältää useita erilaisia kunnan toimialoja, esimerkiksi yleishallinnon, teknisen toimen, 

liikenne- ja vesilaitokset sekä palo- ja pelastustoimen (TTK 2012, 1.). 

Viimeinen kunta-alan työolobarometri tehtiin vuonna 2012. Nykyisin TTK:n 

kuntaryhmä on mukana Kevan (aiemmin Kuntien eläkevakuutus) julkisen alan työoloja ja 



37 
 

työhyvinvointia käsittelevässä joka toinen vuosi tehtävässä työhyvinvointitutkimuksessa. 

Viimeisin ”Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016” -tutkimus ilmestyi joulukuussa 2016, 

jossa on tarkasteltu kunta-alan lisäksi kirkon alaa, jotka muodostavat tutkimuksessa julkisen 

alan. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2014. 

Väkivalta tai sen uhka julkisella alalla ja kunta-alalla. Julkisen alan vuosina 2014 ja 

2016 toteutettujen työhyvinvointitutkimusten mukaan yli neljäsosa kunta-alan henkilöstöstä 

(vuonna 2014 27 prosenttia ja 2016 29 prosenttia) on kokenut vuoden aikana väkivaltaa tai 

sen uhkaa asiakkaan tai kuntalaisen taholta. Väkivaltaa ja sen uhkaa on koettu eniten juuri 

terveysalalla, jossa lähes puolet vastaajista ilmoitti kokeneensa sitä. Luku on kasvanut 

ensimmäisestä tutkimuskerrasta (vuonna 2014 46 prosenttia ja 2016 49 prosenttia). Sen 

sijaan sosiaalialalla väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden määrä on laskenut aiempaan 

tutkimukseen verrattuna kolme prosenttiyksikköä (vuonna 2014 32 prosenttia ja 2016 29 

prosenttia).  (Pekka & Perhoniemi 2014, 58; 2016, 55) 

Kunta-alan työpaikoilla havaittiin työolobarometrin mukaan vuonna 2012 

suoranaista väkivaltaa tai sen uhkaa asiakkaan taholta peräti 45 prosentilla kunta-alan 

työpaikoista (vuonna 2011 vajaalla 38 prosentilla). Kunta-alan työbarometrin mukaan 

väkivallan tai sen uhkan määrä oli kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Luku on hyvin 

korkea, kun sitä verrataan valtion työpaikkoihin (22 prosenttia) ja yksityiseen 

palvelusektoriin (19 prosenttia). 

Kunta-alan työolobarometrista (2012, 16) voidaan havaita, kuinka havaintojen määrä 

jonkun toisen työntekijän joutumisesta työpaikalla väkivallan tai sen uhan kohteeksi 

asiakkaiden taholta on kasvanut selvästi vuoden 2009 34 prosentista vuoden 2012 45 

prosenttiin.  Kun vastaajilta tiedusteltiin, ovatko he itse joutuneet työpaikalla väkivallan tai 

sen uhan kohteeksi asiakkaiden taholta, nähdään, että kohteeksi joutuneiden määrä on 

kasvanut edellistä tasaisemmin. Vuosina 2009–2011 17 prosenttia ja vuonna 2012 20 

prosenttia vastaajista ilmoitti joutuneensa itse työpaikalla väkivallan tai sen uhan kohteeksi. 

Vastaavaa kysymystä ei ole enää sisällytetty julkisen alan työhyvinvointitutkimuksiin. Syytä 

tähän ratkaisuun ei ole ilmoitettu barometrissa.  

Vuoden 2011 kunta-alan työolobarometrin havaintojen mukaan asiakkaan taholta 

havaittu väkivalta tai sen uhka oli lisääntynyt kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta 

terveystoimea, jossa väkivalta tai sen uhka oli kuitenkin edelleen yleisintä. Julkisen alan 

työhyvinvointitutkimuksen vuosien 2014 ja 2016 tulosten mukaan työväkivalta ja sen uhka 

on lisääntynyt selvästi terveystoimessa, ja noin puolet sen työntekijöistä (49 prosenttia) on 

kokenut väkivaltaa työtehtävissään vuoden 2016 tutkimuksen mukaan. (Pekkarinen & Pekka 

2016) 

Sosiaalitoimen ja sivistystoimen toimialoilla on ollut havaittavissa väkivallan 

lisäystä viime vuosina. Noin viidennes sivistystoimen henkilöstöstä (vuonna 2016 21 

prosenttia ja 2014 18 prosenttia) ja lähes vajaa kolmannes sosiaalitoimen henkilöstöstä 

(2016 29 prosenttia ja 2014 32 prosenttia) on ilmoittanut joutuneensa väkivallan tai sen 

uhkan kohteeksi työssään (Pekkarinen & Pekka 2016, 55.; Pekka & Perhoniemi 2014, 58.). 

Merkille pantavaa havainnoissa on se, että mikäli väkivaltaa tai sen uhkaa on esiintynyt 

työpaikalla, sitä on tapahtunut myös useasti. Työtovereiden taholta väkivaltaa tai sen uhkaa 

kokeneiden henkilöiden määrä on hyvin pieni myös kunta-alan kaikilla toimialoilla (TTK 

2011, 14.).  
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Kun uhriutumista tarkastellaan sukupuolen ja iän suhteen, voidaan havaita 

merkittäviä eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä. Naiset olivat kaksi kertaa miehiä 

useammin ilmoittaneet olleensa itse väkivallan kohteena (naiset: 22 %, miehet: 11 %), ja 

nuorempi työntekijä oli joutunut iäkkäämpää kollegaansa useammin asiakkaiden taholta 

tulevan väkivallan kohteeksi työpaikalla. Peräti neljännes 15–39-vuotiaista työntekijöistä oli 

joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi asiakkaiden taholta, kun taas 55 vuotta 

täyttäneistä työntekijöistä 13 prosenttia oli ollut sen kohteena. (TTK 2012, 16; 2011, 14) 

Havainnot ovat samansuuntaisia muillakin kuin kuntatoimialalla.  

Lyly-Yrjänäinen (2015, 79) toteaa, että työolotutkimukset ovat seuranneet vuodesta 

1997 saakka kiusaamista ja väkivaltaa ja sen uhkaa työpaikoilla ja katsoo, että molemmat 

ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet melko johdonmukaisesti, mutta muistuttaa – monien 

muiden tutkijoiden tavoin – kasvaneiden havaintojen taustalla saattavan olla ongelman 

tiedostaminen, jolloin ”se on aiempaa helpompi tunnistaa ja siitä on hyväksyttävämpää 

puhua.” Kun verrataan toisiinsa kansallisten uhritutkimuksien ja työolobarometrien tuloksia 

työpaikkaväkivallan ja sen uhkan yleisyydestä, havaitaan työolobarometrissa olevan uhriksi 

joutuneiden kohdalla korkeammat prosenttiosuudet kuin kansallisessa uhritutkimuksessa. 

Tämä johtuu osittain siitä, että kansallisten uhritutkimusten pohjana on koko 15–75-vuotias 

väestö, kun taas työolobarometreissa tutkimuskohteena on palkansaajaväestö. (KRP 2012, 5) 

 

Kunta10-tutkimus 

 

Työolobarometrit eivät ole ainoa tutkimus, joita laaditaan kunta-alalle, vaan sillä tehdään 

kunta-alan työolobarometrin lisäksi säännöllisesti myös Työterveyslaitoksen (TTL) 

toteuttamaa Kunta10-tutkimusta, joka on myös pitkään ja laaja-alaisesti selvittänyt kunta-

alan henkilöstön työtä, siinä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön 

terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus käsittääkin lähes 30 prosenttia kunta-alan 

työntekijöistä, ja tähän mennessä kerätty tutkimusaineisto sisältää kyselyaineistot vuosilta 

1997, 2000–2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 ja 2016. (Työterveyslaitos 2017) 

Kunta10-tutkimuksessa on selvitetty muun muassa vuoden aikana sattuneita 

väkivalta- tai uhkatilanteita työssä ammattiluokituksittain vuosina 2004–2014. 

Tutkimustulosten mukaan lyömistä tai potkimista sisältävää väkivaltaa oli kokenut noin 

kymmenesosa vastaajista. Aseella uhkaamalla tapahtunutta väkivaltaa oli kokenut hieman 

vajaan prosentti vastaajista. Sen sijaan henkistä väkivaltaa oli kokenut noin viidennes 

vastaajista. (Työterveyslaitos 2017)  
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2.4.4 Elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen omista selvityksistä 

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat laatineet yhteistyössä erilaisia selvityksiä, 

ohjeistuksia ja kannanottoja työväkivallasta. Tällaisia on tehty esimerkiksi 

työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoiman Työturvallisuuskeskuksen (TTK) 

palveluryhmässä ja kuntaryhmässä. TTK:n tarkoituksena on muun muassa parantaa 

työhyvinvointia kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja osapuolten yhteistyötä sekä edistää 

työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta. TTK:n kuntaryhmän työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen edustajat ovat julkaisseet kunta-alan työolobarometria, joka on TEM:n 

työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu, johon sisältyy myös osio 

työpaikkaväkivallasta. (TTK 2014)  

Monet työmarkkinajärjestöt ovat laatineet om4a selvityksiään toimialansa 

työväkivaltatilanteesta. Useimmat näistä selvityksistä ovat työntekijäjärjestöjen toteuttamia. 

Seuraavassa kerrotaan joitakin esimerkkejä työmarkkinajärjestöjen tekemistä julkisesti 

saatavilla olevista selvityksistä, jotka ovat käsitelleet myös työväkivaltaa ja sen uhkaa. 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on selvittänyt väkivallan kokemista opetusalan sektoreilla 

työolobarometrissaan vuosina 2013 ja 2015. (Länsikallio & Ilves 2016) OAJ:n 

työolobarometrien tuloksia täydentävät Optulan ja Krimon uhrikyselyt ja 

turvallisuustutkimus.  Optula on vuosina 1997 ja 2008 toteuttanut toimialakohtaiset, 

opettajille suunnatut opettajauhrikyselyt siitä, kuinka paljon opettajat ovat joutuneet 

väkivallan ja häirinnän kohteeksi oppilaiden ja heidän huoltajiensa taholta (Salmi & 

Kivivuori 2008). Krimo on puolestaan toteuttanut vuonna 2016 ensimmäisen laajamittaisen 

oppilaitoksien turvallisuutta käsittelevän tutkimuksen, ”Oppilaitosten turvallisuustutkimus 

2016”, johon vastasi kaikkiaan 833 rehtoria. Vastausprosentti kyselyssä oli lähes 60 

prosenttia. Tutkimuksen tavoitteena oli "muodostaa tilannekuvaa rikollisuuden kehityksestä, 

muodostaa aineistoperustaa kriminologiselle perustutkimukselle ja tuottaa tietoa, jota 

voidaan käyttää turvallisuutta tukevien toimien kehittämisessä." (Näsi, Virtanen & 

Tanskanen 2017) Tutkimuksessa oli selvitetty myös väkivaltaa, ja sen tulosten mukaan 

väkivallan uhkaa oli koettu joka hieman yli joka viidennessä kaikista oppilaitoksista ja 

väkivaltaa hieman vajaassa neljäsosassa kaikista oppilaitoksista.  

Työväkivaltaa sivuavia kyselyitä on tehty erityisesti terveydenhoitoalalla. Suomen 

lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on selvittänyt vuonna 2014 työturvallisuutta, 

työväkivaltaa ja sen uhkaa vammaispalveluita käsitelleessä jäsenkyselyssään. (Brusas ym. 

2014) Työväkivaltaan liittyviä asioita on sivuttu myös joissakin työntekijäjärjestöjen 

luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnatuissa kyselyissä. Suomen Lääkäriliitto 

ry:n vuoden 2005 Lääkärikysely-tutkimus sisälsi työväkivaltaa sisältävän osion. (Kajantie & 

Vänskä 2006) Kyselytutkimus on uusittu vuonna 2010, ja Lääkärin työolot ja terveys 2015 -

kyselytutkimuksessa, jossa seurataan lääkärien työhön ja terveyteen liittyviä tekijöitä, on 

tiedusteltu vastaajilta muun muassa, millaisina he kokevat väkivallan kohteeksi joutumisen 

vaaran sekä ovatko kohdanneet työssään henkistä ja ruumiillista väkivaltaa ja missä se 

tapahtui. (Lääkäriliitto, THL & TTL 2015) 
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Suomen Kuntaliitto on tehnyt tutkimuksen "Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä 

ja uhkailusta vuonna 2015" yhdessä Åbo Akademin kanssa osana ARTTU2-

tutkimusohjelmaa. Tutkimuskyselyn, jonka kohdejoukkona olivat neljänkymmenen 

ARTTU2-kunnan kaikki valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien jäsenet sekä johtavat 

viranhaltijat, kokonaisvastausprosentti oli yli 40. Vastaavia päättäjäkyselyjä on tehty 

aikaisemmin vuosina 1995, 1999, 2003 ja 2010. (Sandberg 2016) 

Myös eräät yritysten edunvalvontaorganisaatiot ovat toteuttaneet jäsentensä 

keskuudessa yritysturvallisuutta koskevia selvityksiä, joissa kartoitettiin myös työssä 

kohdattavaa väkivaltaa ja uhkailua koskevaa tietoa. Keskuskauppakamari ja Helsingin 

seudun kauppakamari ovat vuosina 2005, 2008, 2012 ja 2017 kartoittaneet 

yritysturvallisuuden tilaa jäsenyritystensä keskuudessa valtakunnallisesti kaikilla 

toimialoilla ja kaikissa yrityskokoluokissa. Yritysten rikosturvallisuus –selvityksen tulosten 

tavoitteena on tukea yritysten riskienhallintatyötä. Selvitykset ovat olleet varsin laajoja: 

vuoden 2017 selvitys perustui 762 yritysjohtajan vastauksiin, ja sitä edeltävä vuoden 2012 

selvitys perustui peräti 1 681 yritysjohtajan antamiin tietoihin jäsenyritykseensä 

kohdistuneista rikos- ja väärinkäytösuhkista sekä suojautumis- ja varautumiskeinoista. 

Vuoden 2008 selvityksessä oli 1 281 vastaajaa ja vuoden 2005 selvityksessä 463 vastaajaa. 

(Keskuskauppakamari & Helsingin seudun kauppakamari 2017; 2012) 

Yrityksen rikosturvallisuus –kyselyllä kartoitettiin myös työssä kohdattavaa 

väkivaltaa ja uhkailua koskevaa tietoa. Vuoden 2017 kyselyn tulosten mukaan joka kolmas 

kaupan ja palvelualan yritys oli kohdannut uhkatilanteita viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Kyselyyn vuonna 2017 ja 2012 vastanneista yrityksistä joka neljäs ilmoitti työntekijöihinsä 

kohdistuneesta uhkailusta. Vuonna 2008 joka viides yritys ilmoitti työntekijöihinsä 

kohdistuneesta uhkailusta. Kun vuoden 2012 kyselyn tuloksissa verrataan eri toimialoja 

keskenään, havaitaan väkivallalla uhkailun odotetusti useimmiten kohdistuvan palvelualan 

(29 %) ja kaupan alan (25 %) työntekijöihin, kun uhkatilanteita esiintyi odotetusti vähiten 

rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla (15 %). (Keskuskauppakamari & Helsingin seudun 

kauppakamari 2017, 15–16; 2012, 9-10) 

 

2.4.5 Kansainvälisistä tutkimuksista ja selvityksistä 

Haasteista ja ongelmista 

Työväkivaltaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä on viime vuosina tehty erityisesti EU-

tasolla. Kansainvälisten tutkimusten ja selvitysten keskinäiseen vertailuun liittyy samoja 

haasteita ja ongelmia kuin eri maissa tehtyjen uhritutkimusten ja rikostilastojen vertailuun. 

Salmi ym. (2011, 100.) huomauttavat, että pääosa aiemmin tehdyistä yritysuhritutkimuksista 

on ollut kansallisia ja vain osaan toimialoista kohdistuneita sekä tutkimusmenetelmiltään 

kirjavia. He toteavat ongelmia muodostavan myös niiden epäyhtenäinen ja toimialoiltaan 

erittelemätön raportointi sekä hyvin suuret erot tutkimusten toimialakohtaisen kattavuuden 

osalta, millä on ollut suuri merkitys, kun rikosriskit ovat eronneet huomattavasti eri 

toimialojen kesken. Kansallisia yritysuhritutkimuksia ei myöskään ole usein suunniteltu 

niiden kansainvälinen vertailtavuus huomioon ottaen. Yritysuhritutkimuksia ei myöskään 

ole toteutettu säännöllisesti ja riittävän usein, jotta vanhat ja uudet tutkimukset olisivat 
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vertailukelpoisia toistensa kanssa. Eri maissa toteutettujen yritysuhritutkimusten 

vertailtavuus on lisäksi ollut heikompi kuin perinteisten uhritutkimusten. (Salmi ym. 2011, 

129) 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimukset ja selvitykset 

Työoloja ja työväkivaltaa tutkitaan myös EU-tasolla. Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiö (Eurofound) on vuodesta 1990 laatinut Euroopan työolotutkimuksissa 

(European Working Conditions Survey, EWCS) katsauksia eurooppalaisista työoloista, 

joissa on tutkittu muun muassa fyysisiä ja psykososiaalisia tekijöitä, terveyttä ja 

turvallisuutta sekä työterveyttä.  

Eurofound (2015) on kuvannut raportissaan "Violence and harassment in European 

workplaces: Extent, impacts and policies" työpaikkaväkivallan ja -häirinnän laajuutta EU:n 

28 jäsenvaltiossa ja Norjassa. Sen pohjana ovat olleet kansalliset kyselytutkimukset ja 

Eurofoundin tekemä viides Euroopan työolotutkimus. Eurofoundin raportin (2015a, 1-2) 

"Väkivalta ja häirintä Euroopan työpaikoilla: laajuus, vaikutukset ja toimintalinjat" 

tiivistelmässä huomautetaan, että ”varmojen päätelmien tekeminen [väkivallan ja häirinnän 

lisääntymisestä] on kuitenkin hankalaa, koska väkivallan eri muodot voivat olla toisiinsa 

kytkeytyneitä tai päällekkäisiä, mikä vaikeuttaa niiden erittelyä.” 

Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta 

 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto European Union Agency for Fundamental Rights 

(jäljempänä FRA) on tehnyt naisiin kohdistuvasta väkivallasta EU-laajuisen tutkimuksen 

”Violence against women: an EU-wide survey”, joka perustuu 42 000 naisen haastatteluihin 

kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Haastatteluissa kysyttiin naisilta heidän kokemuksistaan 

fyysisestä, seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta, vainoamisesta, seksuaalisesta 

häirinnästä sekä miten uuden teknologian käyttö on vaikuttanut heidän kokemaan 

väkivaltaan. (FRA 2014)  

FRA huomauttaa, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta on saatavissa liian vähän 

kattavia ja vertailukelpoisia tietoja eri puolilta EU:ta poikkeuksena työelämään liittyvät 

kysymykset (FRA 2014, 7). Tutkimuksessa todetaan ilmoitettujen väkivaltatapausten 

määrän vaihtelevan maittain ja annetaan siihen mahdollisia selityksiä. Kulttuurierot nousivat 

esille yhtenä keskeisenä selitysmallina. Kaikissa kulttuureissa ei välttämättä pidetä 

hyväksyttävänä puhua ulkopuolisille omista väkivaltakokemuksistaan eikä niistä useinkaan 

ilmoiteta poliisille puhumattakaan tutkimushaastattelijoille. Myös sukupuolten välinen tasa-

arvo vaikuttaa väkivallan ilmituloon: väkivalta tulee sitä herkemmin ilmi mitä tasa-

arvoisempia sukupuolet ja yhteiskunta ovat. (FRA 2014, 16). FRA (2014, 48-53) 

suositteleekin tutkimustulosten perusteella, että eri alueille suunnitellaan naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä toimintavaihtoehtoja, joissa asioita tulisi käsitellä 

rikoslakia laajemmasta näkökulmasta, ja otetaan huomioon muun muassa työelämään, 

terveydenhuoltoon ja uuden teknologian käyttöön liittyviä kysymyksiä. 
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Euroopan komission erityiseurobarometrikysely 

Euroopan komissio on EU:n toimeenpanoelin, joka tekee lainsäädäntöehdotuksia ja vastaa 

Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston päätösten täytäntöönpanosta. Euroopan komissio 

on toteuttanut erityiseurobarometrikyselyn sukupuolittuneesta väkivallasta (Special 

Eurobarometer 449, Report Gender-based violence, Erityiseurobarometri 449, 

Sukupuolittunut väkivalta). Kysely toteutettiin kesäkuussa 2016 EU-maissa suorittamalla 

27 818 haastattelua, joista Suomessa tehtiin 1 042 haastattelua. Sen tulosten mukaan joka 

kolmas eurooppalainen 15 vuotta täyttänyt nainen on kokenut henkistä tai fyysistä 

väkivaltaa ja joka viides puolestaan vainoamista. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta 

uskoo, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu todennäköisimmin kotona. Vajaa 

viidennes vastaajista katsoo, että sitä todennäköisimmin sattuu työpaikalla. (Euroopan 

komissio 2016) 

2.5 Johtopäätöksiä koti- ja ulkomaisista työväkivaltaa käsittelevistä tutkimuksista ja 

selvityksistä 

Työväkivaltaa on tutkittu aika ajoin eri tahoilla mutta siihen ei itsenäisenä, yhtenäisenä ja 

monitieteisenä tutkimuskohteena ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Työväkivalta on 

noussut esille aiemmin muun muassa RTN:ssa ja valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden 

ohjelmien ja strategian yhteydessä mutta mihinkään sitä koskeviin laajamittaisiin ja 

pitempikestoisiin toimenpiteisiin tai pysyvämpiin tutkimushankkeisiin ei toistaiseksi ole 

ryhdytty. 

Suomessa ei ole kattavasti eikä järjestelmällisesti tilastoitu eikä analysoitu 

työpaikoilla tapahtuneiden uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyyttä ja niiden eri muotoja. 

Tähän epäkohtaan viittaa esimerkiksi RTN:n Väkivalta työtehtävissä –työryhmän 

loppuraportti vuodelta 2004, jonka mukaan työpaikkaväkivallan yleisyydestä ja rakenteesta 

ei ole saatavilla vuosittaisia tilasto- tai kyselytietoja. (RTN 2004) Myöskään poliisi ei 

erottele rikostilastoinnissa työssä tapahtuneita uhka- ja väkivaltarikoksia muista vastaavista 

rikoksista. Työväkivaltailmiön laajuuden kartoittaminen on näin ollen jäänyt paljolti Krimon 

rikosuhritutkimusten ja niiden pohjalta tehtyjen erillistutkimusten sekä muiden yksittäisten 

tutkimusten, väitöskirjojen ja eri tahojen suorittamien selvitysten, kartoitusten ja 

barometrien varaan. 

Erilaisia koti- ja ulkomaisia tutkimuksia, kyselyitä ja selvityksiä työväkivallasta on 

tehty lukuisia viimeisen reilun vuosikymmenen aikana. Osa niistä kohdistuu työväkivaltaan 

ja osassa työväkivalta on osa laajemmasta tai toisesta, esimerkiksi sukupuolittuneesta 

näkökulmasta väkivaltailmiötä tarkastelevasta hankkeesta.  

Vaikuttaa siltä, että useat eri toimijat, kuten eri ministeriöt, TTL, 

edunvalvontaorganisaatiot, ammattijärjestöt jne., tekevät itse tai teettävät sinänsä arvokkaita 

mutta lähes saman sisältöisiä, kuitenkin toisiinsa nähden vertailukelvottomia tutkimuksia ja 

selvityksiä, jotka sisältävät työväkivaltaan ja sen uhkaan liittyviä kysymyksiä. Tästä 

esimerkkinä ovat useat kunta-alalla tehtävät tutkimukset, selvitykset ja barometrit. Itselleni 

on jäänyt epäselväksi, tapahtuuko niiden osalta yhteistoimintaa ja koordinointia eri 

toimijoiden kesken. 



43 
 

Työväkivallasta ei ole toistaiseksi yhden kerran tehdyn yritysuhritutkimuksen 

jälkeen toteutettu erityistä kohdennettua uhritutkimusta, vaikka kansallinen 

rikosuhritutkimus (KRT) on vuodesta 2012 lähtien pitänyt sisällään myös kolmen vuoden 

välein toteutettavan parisuhdemoduulin, joka selvittää pari- ja seurustelusuhteisiin liittyvää 

miehiin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. (Kivivuori ja Niemi 2017, 5) Tällainen KRT:n 

yhteydessä määräajoin parisuhdemoduulin kanssa vuorotellen säännöllisesti toteutettava 

kohdennettu uhritutkimus työväkivallasta ja sen uhkasta olisi mielestäni tarpeellinen. 

Maassamme ei liene tehty kokonaisvaltaista oikeustieteellistä tutkimusta 

työväkivaltailmiöstä, joka kattaisi laaja-alaisesti rikosoikeudellisen ja 

työsuojelulainsäädännön arvioinnin. Aihetta on tarkasteltu kattavimmin 

työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan raporteissa. (TTN 2009; 2014). 

Jää pohdittavaksi, voiko tällainen ”siiloutunut” toimintatapa hankaloittaa 

työväkivaltailmiötä laajemmin käsittelevän monimenetelmällisen tutkimuksen tekemistä ja 

vähentää kiinnostusta sitä kohtaan sekä heikentää tieteellisesti luotettavan, eri lähteistä 

saatavan ja vertailtavissa olevan tutkimustiedon saatavuutta? Asiasta olisi tarpeen käydä 

maassamme keskusteluja SM:n, OM:n, TEM:in ja STM:n välillä. 

Myös EU-tasolla toteutetuista erilaisista tutkimuksista, selvityksistä ja barometreista 

syntyy mielikuva, että tutkimuskenttä on varsin fragmentoitunut, eivätkä tutkimusten 

toteuttajat ole juurikaan koordinoineet toimintaansa muiden toimijoiden kanssa. 

Tutkimukset vaikuttavat keskittyvän samoihin helposti toteutettavissa oleviin 

yleisteemoihin, mutta niissä ei juurikaan viitata tai muutoin tutkimuksellisesti huomioida 

aiheesta tehtyjä muita selvityksiä tai tutkimuksia. Koti- ja ulkomaisten tutkimusten ja 

selvitysten tulosten vertailtavuus on vähintäänkin haastavaa tai mahdotonta. Eri toimijat ovat 

saattaneet lisäksi tehdä samankaltaisia tutkimuksia tai selvityksiä ajallisesti hyvin lähellä 

toisiaan. 
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III  TYÖELÄMÄN UHKA-JA VÄKIVALTATILANTEET 

VIRANOMAISSTRATEGIOISSA JA SÄÄDÖSVALMISTELUSSA 

3.1 Sisäisen turvallisuuden strategia ja ohjelmat 

Seuraavassa tarkastellaan eri viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajien valmistelemia 

kansallisia sisäisen turvallisuuden ohjelmia ja niihin liittyviä strategioita sekä selvitetään, 

millä tavoin niissä on otettu huomioon työväkivaltaan liittyviä asiakokonaisuuksia sekä mitä 

niiden mahdollisille toimenpide-ehdotuksille on sittemmin tapahtunut. Sisäisen 

turvallisuuden ohjelmilla on pyritty saamaan aikaan ylimmän poliittisen johdon tuen omaava 

laaja, sektorirajat ylittävä useampivuotinen kehittämissuunnitelma. Eräänä ensimmäisen 

vuonna 2004 annetun sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeisenä alueena on ollut 

väkivaltarikollisuuden vähentäminen, ja useassa myöhemmässä sisäisen turvallisuuden 

ohjelmassa on työväkivalta nostettu erikseen esille.  

3.1.1 Arjen turvaa. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2004 

Vuonna 2004 valtioneuvoston yleisistunnossa vahvistetun ”Arjen turvaa” -nimisen sisäisen 

turvallisuuden ohjelmassa (SM 2004, 14) on muun muassa määritelty sisäisen turvallisuuden 

käsite, jolla "tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia 

oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, 

onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä 

ja muutoksista johtuvaa aiheellista pelkoa ja turvattomuutta." Ohjelman strategisina 

linjauksina ovat esimerkiksi ennalta estävän työn tehostaminen rikosten ja häiriöiden ennalta 

ehkäisemiseksi, väkivaltarikollisuuden vähentäminen, kiinnijäämisriskin lisääminen, 

rikosten selvitystason nostaminen ja rikosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja joutuisasti, 

rikoksen uhrin aseman parantaminen sekä toimenpide-esitykset yhteistyön kehittämiseksi 

sekä viranomaisten kesken että muiden toimijoiden kanssa.  

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (SM 2004, 3, 28) arvioidaan rikollisuuden ja 

onnettomuuksien aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle. Sen mukaan 

väkivaltarikollisuudesta aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain välittöminä kustannuksina 

arviolta 150 miljoonaa euroa ja välillisinä kustannuksina 180–330 miljoonaa euroa, eli 

välittömät ja välilliset kustannukset ovat arviolta yhteensä 330–480 miljoonaa euroa, eli 

lähes puoli miljardia euroa. Kun arvioituja väkivaltarikollisuuden yhteiskunnalle aiheuttamia 

kustannuksia verrataan esimerkiksi tulipalojen (235 miljoonaa) ja liukastumisten (420 

miljoonaa) yhteiskunnalle aiheuttamiin kustannuksiin, havaitaan sen suuruusluokan olevan 

suunnilleen sama kuin liukastumisten aiheuttamien kustannusten ja jopa kaksi kertaa 

suurempi kuin tulipalojen aiheuttamien kustannusten. Ohjelmassa huomautetaan 

maassamme pysyvänä ongelmana olevan väkivaltarikosten suuri määrä läntisiin 

naapurimaihin ja EU-maihin verrattuna. Maamme henkirikoskuolleisuus oli kaksin-

kolminkertaista EU-maiden keskiarvoon verrattuna aikaan ennen EU:n laajentumista 

1.5.2004. (SM 2004, 28) 

Ohjelman keskeisissä strategisissa linjauksissa (SM 2004, 29–30) nostetaan esille 

muun muassa väkivaltarikoksiin syyllistyneiden saattamista aina vastuuseen teoistaan, 

väkivallan kierteen katkaisemista aina yksilö- ja perhetasolla sekä huomautetaan 
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rikosvastuun tehokkaan ja nopean toteuttamisen edistävän väkivallan uhrin etua ja 

toipumista. Ohjelmassa korostetaan (SM 2004, 30) väkivaltarikosten määrän vähentämiseksi 

myös laajoja ja poikkihallinnollisia toimenpiteitä sekä eri ohjelmien tavoitteiden 

yhteensovittamista. Ohjelmassa (SM 2004, 51) korostetaan myös kiinnijäämisriskin 

lisäämistä, rikosten selvitystason nostamista ja rikosvastuun toteuttamista tehokkaasti ja 

joutuisasti sekä nostetaan esille rangaistuksen tason, varmuuden ja nopeuden merkitystä 

pelotevaikutuksen keskeisinä edellytyksinä.  

Mihin normin noudattamisen katsotaan perustuvan yksilötasolla? Tolvanen (2005, 

86–87) ei niinkään nosta esille yksittäisissä rikostilanteissa tehtävien haitta-hyötylaskelmien 

merkitystä, vaan katsoo, että ”normin noudattaminen yksittäistapauksessa perustuu jo 

aiemmin valittuun tapaan käyttäytyä. Ihmisen ajatellaan omaksuvan rangaistusuhan 

motivoimana pidemmällä aikavälillä vaikuttavia ominaisuuksia, mieltymyksiä ja 

tottumuksia.” Tolvanen korostaa motivointia, joka edistää normien omaksumista suosivia 

käyttäytymismalleja.  

Kuinka sisäisen turvallisuuden ohjelman 2004 tavoitteet ovat toteutuneet 

väkivaltarikollisuuden vähentämisen osalta? Ohjelman toimeenpanon seurantaraportissa 

(SM 2007, 21 ja 24) huomautetaan erityisesti naisten työssään kohtaaman väkivallan 

lisääntyneen huolestuttavasti. Ohjelmassa päätettiin työssä kohdatusta väkivallasta ja sen 

torjumisesta eri hankkeista ja toimialoilta saatavilla olevan tiedon kokoamisesta. 

Seurantaraportissa toiveikkaasti nostetaan esille yhteistyön jonkinlainen parantuminen ja 

katsotaan tästä johtuen edellytysten väkivallan määrän vähentymiselle jossain määrin 

parantuneen (SM 2007, 65).  

3.1.2 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia 

Euroopan unioni on helmikuussa 2010 hyväksynyt unionin sisäisen turvallisuuden 

strategian, jonka Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt maaliskuussa 2010. (Eurooppa-

neuvosto 2010, 3-10, jäljempänä EU 2010) Strategian johdannossa todetaan turvallisuuden 

olevan "Euroopan unionin kansalaisille yksi tärkeimmistä painopisteistä." Strategiassa 

katsotaan suurimpina nykyisinä Eurooppaan kohdistuvina rikollisuuteen liittyvinä riskeinä ja 

uhkina olevan odotetusti terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, laiton 

huumausainekauppa, tietoverkkorikollisuus, ihmiskauppa, alaikäisten seksuaalinen riisto ja 

lapsipornografia, talousrikollisuus ja korruptio, laiton asekauppa ja rajat ylittävä rikollisuus. 

(EU 2010, 7) 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategiaa on syytä tarkastella rinnan kansallisen 

sisäisen turvallisuuden ohjelmamme ja sisäisen turvallisuuden strategiamme kanssa. EU:n 

strategia pyrkii tarkastelemaan sisäistä turvallisuutta laajana ja kokonaisvaltaisena 

käsitteenä, ja siinä turvallisuutta pidetään perusoikeutena. (EU 2010, 8, 19-20). Strategiassa 

on määritetty merkittäviä yhteisiä uhkia, joita ovat jo ennalta mainittujen riskien ja uhkien 

lisäksi myös "väkivalta sinänsä, kuten nuorisoväkivalta tai huligaanien urheilutapahtumissa 

harjoittama väkivalta, [joka] lisää rikollisuuden jo aiheuttamaa vahinkoa ja voi vahingoittaa 

yhteiskuntaamme merkittävästi." (EU 2010, 13) Huomionarvoista on mielestäni, ettei EU:n 

sisäisen turvallisuuden strategiassa ole erikseen mainittu työväkivaltaa esimerkkeinä 

käytettyjen nuoriso- ja huligaaniväkivallan ohella.  
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3.1.3 Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012 

Sisäisen turvallisuuden ohjelmat saivat jatkoa kesäkuussa 2012, kun valtioneuvosto teki 

periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Siinä on päätetty 

toimenpiteistä, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuuden tunteen lisäämiseen, oppilaitosten ja 

julkisten tilojen turvallisuuden parantamiseen, työssä kohdatun väkivallan sekä vakavan 

väkivallan ja sen uhkan vähentämiseen, nuorten turvallisuuden parantamiseen, rikoksen 

uhrin palvelujen parantamiseen sekä yritystoiminnan turvallisuuden lisäämiseen. 

Ohjelmassa kuvataan arjen turvallisuuden tilanne ja sen haasteet sekä esitetään toimenpide-

ehdotukset ja tunnusluvut, joilla tullaan seuraamaan sisäisen turvallisuuden kehitystä. 

Erityistä huomiota ohjelmassa päätettiin kiinnittää arjen ja asumisen turvallisuuteen, nuorten 

turvallisuuden parantamiseen, alkoholista ja muista päihteistä johtuviin turvallisuusuhkiin 

sekä rikoksen uhrin ja tekijän palvelujen kehittämiseen. (SM 2012, 3, 8)  

Ohjelmassa sisäisen turvallisuuden toimenpiteet on ryhmitelty suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi niiden tavoitteiden mukaisesti. Tällaisia ohjelman kokonaisuuksia, jotka 

suoraan tai välillisesti liittyvät työväkivallan ja sen uhkan hallintaan, ovat näkemykseni 

mukaan ainakin kansallisten kyselytutkimusten säännöllisen toteuttamisen varmistaminen, 

turvallisen oppimisympäristön varmistaminen, julkisten tilojen turvallisuuden ja 

viihtyvyyden parantaminen, työtään tekevien ihmisten turvallisuuden varmistaminen, 

rakennetun ympäristön turvallisuuden parantaminen, vakavan väkivallan ja sen uhkan 

vähentäminen, yritystoiminnan turvallisuuden ja yritysten häiriöttömän toiminnan 

parantaminen, rikoksen uhrin palveluiden ja rikoksen tekijän tuen parantaminen ja 

ääriajatteluun perustuvien väkivaltaisten tekojen ennaltaehkäiseminen. (SM 2012, 8, 14–65) 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportissa "Sanoista tekoihin - Sisäisen 

turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013" (SM 2013, 8) käydään kukin toimenpide ja sen 

toimeenpanotilanne erikseen läpi ns. liikennevalomallilla. Vuosiraportin mukaan pääosa 

sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteistä on joko toteutunut tai käynnissä, ja kuusi 

ohjelman 64 toimenpiteestä ei ole toteutunut. Viimeisessä raportissa, "Teoilla tuloksiin - 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2014", todetaan, että sisäisen turvallisuuden 

ohjelmaan sisältyneistä 64 toimenpiteestä on 25 toimeenpantu ja 33 toimenpiteen 

toimeenpano on (ollut tuolloin) käynnissä. Kuusi toimenpidettä ei ole toteutunut, joista 

kolmen osalta on katsottu, ettei niitä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa eri syistä johtuen. 

(SM 2014) 

Käyn jäljempänä läpi edellä luetelluista kokonaisuuksista sellaisia, joilla on 

suoranaisia yhtymäkohta työväkivaltaan ja sen ehkäisemiseen. Kiinnitän huomiota erityisesti 

niihin kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti työväkivaltaa koskeviin rikos- ja 

prosessioikeudellisiin seikkoihin.  

Työtään tekevien ihmisten turvallisuuden varmistaminen 

Laiton uhkaus työtään tekevää työntekijää kohtaan. Yhtenä ehdotettavana toimenpiteenä oli 

selvittää mahdollisuus siitä, voidaanko laiton uhkaus, joka kohdistuu työntekijään, saattaa 

virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Kysymyksen perinpohjainen selvittäminen on 

mielestäni tärkeää, koska työtään tekevään työntekijään kohdistuva lievä pahoinpitely, jonka 

tekijänä on joku muu kuin työtoveri, on jo nykyisellään virallisen syytteen alainen rikos.    
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OM:n lainvalmisteluosasto on julkaissut huhtikuussa 2014 ”Työtehtävässä olevaan 

henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus” -arviomuistion, jossa katsotaan, 

että olisi perusteltua seurata lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden laajennuksen ja vainoamista 

koskevan kriminalisoinnin "uudistusten syyteoikeusratkaisujen vaikutuksia pidemmällä 

aikavälillä sekä kerätä niistä kokemuksia ennen kuin laittoman uhkauksen syyteoikeutta 

koskevia muutoksia harkitaan. Saatujen kokemusten valossa olisi mahdollista arvioida 

yleisesti syyteoikeusjärjestelyjen vaikutusta kyseisissä rikoksissa. Samoin olisi mahdollista 

arvioida työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeuden 

laajennuksen mahdollisesti aiheuttamaa, tutkintaan ja tuomittavaksi tulevien tapausmäärien 

lisäystä tämän hetkistä luotettavammalta pohjalta." (OM 2014, 6-7)  

Koska en löytänyt OM:n ja SM:n internet-sivuilta enkä myöskään Valto-

julkaisuarkistosta mitään tietoa erillisen vaikutusselvityksen laatimisesta, tiedustelin asiasta 

OM:stä sähköpostilla. Sain OM:stä kaksi sähköpostivastausta, joissa toisessa 

lainvalmisteluosaston edustaja vastasi tiedusteluuni, "että emme ole systemaattisesti 

seuranneet eli esim teettäneet tutkimusta esim vainoamisesta. Luonnollisesti seuraamme 

tilastoja siinä määrin kuin niitä (enää) on ja kuuntelemme kentältä tulevia viestejä." (L. 

Andersson, henkilökohtainen tiedonanto 30.6.2017)  

OM:n edustajan vastauksessa nousee haasteena esille tilastotietojen puute 

vaikutusselvitysten tekemisessä. Huomionarvoista on, että tilastotietojen ja 

(vaikutus)selvitysten puute nousivat esille myös tämän tutkimuksen yhteydessä tehtyjen 

työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastattelujen vastauksissa. Työmarkkinajärjestöjen 

edustajat työnantaja- ja työntekijäpuolella kaipasivat vastauksissaan paitsi parempaa 

tilastotietoa myös selvityksiä työväkivaltaa koskevan lainsäädännön vaikuttavuudesta. 

Ervasti (2007, 6) huomauttaa, ettei tiedon tuottaminen ainoastaan viranomaisten 

päätöksentekoa varten ole riittävää oikeuspoliittisen keskustelun näkökulmasta. Hän 

muistuttaa tarpeesta kehittää mittareita tai indikaattoreita keskeisiltä osa-alueilta 

oikeudellisen kehityksen ja oikeusjärjestelmän toimivuuden seuraamiseksi sekä huomauttaa 

tarpeellisen tutkimustiedon puutteesta muun muassa lainsäädäntö- ja 

vaikuttavuustutkimusten osalta (Ervasti 2007, 12, 14).  

Lähestymiskiellon tyyppinen menettely. Ohjelmassa on päätetty myös selvittää 

mahdollisuus saada aikaan lähestymiskiellon tyyppinen menettely koko henkilökunnan 

suojaamiseksi tilanteissa, joissa sama henkilö toistuvasti aiheuttaa rikoksia ja häiriöitä. 

Tällaisen menettelyn aikaansaaminen olisi tärkeää, koska harva työntekijä on nykyisin 

valmis omissa nimissään hakemaan lähestymiskieltoa tekijää kohtaan esimerkiksi 

työpaikalla tapahtuvissa toistuvissa uhkailutilanteissa. Työnantajalla ei ole nykyisin 

mahdollisuutta hakea lähestymiskieltoa esimerkiksi laittomiin uhkauksiin syyllistynyttä 

asiakasta kohtaan, vaikka uhkaukset kohdistuisivat useampaan työntekijään tai koko 

henkilökuntaan. (SM 2013, 26)    

”Teoilla tuloksiin - Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2014” toteaa, että 

OM päävastuullisena selvittää keinot koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi toistuvilta 

saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon tyyppisellä 

menettelyllä. Raportin mukaan selvitys valmistuu syksyllä 2014. (SM 2014, 60) 

Koska en löytänyt OM:n ja SM:n internet-sivuilta enkä myöskään Valto-

julkaisuarkistosta tietoa toimenpiteen toteutuksesta ja selvityksen laatimisesta, lähetin 
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OM:lle sähköpostiviestin, jossa tiedustelin, onko OM tehnyt sisäisen turvallisuuden 

ohjelmaan liittyvän selvityksen keinoista koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi 

toistuvilta saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon 

tyyppisellä menettelyllä. Sain OM:n kriminaalipoliittisen osaston edustajalta puhelimessa 

tiedon, ettei ohjelmakohtaa ole toteutettu eikä valmista raporttia ole. (A. Kinnunen, 

henkilökohtainen tiedonanto 29.3.2018)  

Seurantamenettelyn kehittäminen. Turvallisen oppimisympäristön varmistamiseen 

liittyy ohjelmassa erityisen seurantamenettelyn kehittäminen, jonka avulla voitaisiin koota 

tietoa uhkailu- ja väkivaltatilanteista oppilaitoksissa. (SM 2013, 20) Krimo onkin toteuttanut 

vuonna 2016 ”Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2016” -nimisen tutkimuksen, jonka 

"tavoitteena on muodostaa tilannekuvaa rikollisuuden kehityksestä, muodostaa 

aineistoperustaa kriminologiselle perustutkimukselle ja tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää 

turvallisuutta tukevien toimien kehittämisessä." (Näsi ym. 2017)  

3.1.4 Sisäisen turvallisuuden strategia 

Sisäministeriö (SM) asetti talvella 2015 hankkeen ”Sisäisen turvallisuuden strategian 2020” 

laatimiseksi, joka korvaa nykymuotoisen sisäisen turvallisuuden ohjelman. Strategian 

tavoitteena on asettamispäätöksen mukaan muun muassa turvallisuuden ydintehtävien, 

sisäisen turvallisuuden koordinaatiovastuun sekä tehtävä- ja toimivaltajakojen 

selkeytyminen. (Hämäläinen 2014) 

Hankkeen tehtäviin kuuluvat muun muassa sisäisen turvallisuuden määrittely ja sen 

nykytilan arviointi, konkreettisten toimenpide-ehdotuksien tekeminen ja paikallisen 

turvallisuussuunnittelun edelleen vahvistaminen sekä keinojen ja mallien luominen muun 

muassa yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi sekä yhteistyön 

kehittämiseksi yksityisen sekä kolmannen sektorin kanssa ja tiedon ja tutkimuksen aseman 

vahvistamiseksi osana sisäisen turvallisuuden strategista kokonaisuutta sekä strategian 

seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin toteuttamiseksi aikaisempaa paremmin. 

Valtioneuvosto julkaisi keväällä 2016 selonteon sisäisestä turvallisuudesta (VNS 

5/2016 vp), jonka pohjalta valmisteltiin sisäasiainhallinnon alaa ohjaava sisäisen 

turvallisuuden strategia. (Sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelusihteeristö 2016, 

jäljempänä SM 2016) Selonteko painottaa lähialueiden kriisien johdosta tapahtunutta 

eurooppalaisen turvallisuusympäristön nopeaa muuttumista, minkä vuoksi EU hyväksyi 

vuonna 2015 Euroopan turvallisuusagendan ja muuttoliikeagendan. Selonteossa 

muistutetaan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteyden olevan kiistaton. Siinä arvioidaan 

yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyen, että poliisin resurssien vähentymisestä 

aiheutuva merkittävästi vähentyvä valvonta lisää yleisellä paikalla tapahtuvien häiriöiden ja 

rikosten kuten pahoinpitelyiden ja vahingontekojen määrää. Selonteossa nostetaan esille 

tilannekuvan merkityksen korostuminen. Sisäinen turvallisuus on selonteossa rajattu vain 

sisäasiainhallinnon toimijoihin mutta muistutetaan, ettei se ole yksinomaan operatiivisten 

viranomaisten toimintaa, vaan että siihen vaikuttavat keskeisesti esimerkiksi syrjäytyminen, 

alkoholi- ja päihdepolitiikka ja yhdenvertaisuus, minkä lisäksi sisäistä turvallisuutta lisäävät 

myös yhteiskunnan arvot. (SM 2016)   
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Hallintovaliokunta antoi mietinnön HaVM 5/2017 vp valtioneuvoston selonteosta 

sisäisestä turvallisuudesta (VNS 5/2016 vp). Hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan, että 

muiden valiokuntien lausunnoissa on kiinnitetty huomiota selonteon liialliseen suppeuteen, 

koska se koski vain SM:n hallinnonalan turvallisuusviranomaisia, ja kannettu huolta 

laajemmasta, arjen turvallisuudesta. (HaVM 5/2007, 69) Lakivaliokunta nosti lausunnossaan 

esille paitsi sisäisen turvallisuuden rajaamisen koskemaan vain sisäasiainhallinnon 

toimijoita, myös huomautti muina tärkeinä sisäisen turvallisuuden toimijoina olevan muun 

muassa tuomioistuimet ja syyttäjänvirastot, joiden rooli yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä on 

selonteossa sivuutettu. Valiokunta (LaVL 14/2016 vp, 2, 3-4) korosti kansalaisten 

viranomaisia kohtaan tunteman luottamuksen perustana olevan "laillisuuden ja 

oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien tehokas toteutuminen." 

Lakivaliokunta huomautti voimakkaasti tutkinnan priorisointiin ja ohjaukseen liittyvistä 

uhkatekijöistä, kuten kansalaisten rikosoikeudellista järjestelmää kohtaan tunteman 

luottamuksen heikkenemisestä, mikäli tiettyjä rikoksia ei tosiasiallisesti lainkaan tutkita, 

jolloin lähestytään niiden dekriminalisointia.   

Vähäisiksi, prioriteetissa alhaisiksi saatetaan mielestäni entistä helpommin jatkossa 

katsoa esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvat uhkatilanteet, jolloin on vaarana, että 

uhkatilanteiden käsittely jää yksinomaan yksityisten turvapalveluiden varaan, eikä astetta 

vakavampia tai useasti toistuvia saman henkilön aiheuttamia uhkatilanteita välttämättä enää 

siirretä poliisitutkintaan, koska koetaan, ettei rikoksesta ilmoittamisella ole merkitystä. 

Samaan suuntaan kehitystä saattaa viedä myös nykyinen uhrin oman aktiivisuuden vaatimus 

ja työnantajan näkemyksen sivuuttaminen asianomistajarikoksissa, kuten työntekijöihin 

kohdistuneissa laittomissa uhkauksissa. Lakivaliokunta (LaVL 14/2016 vp, 4.) 

huomauttaakin aiheellisesti kiinnijäämisriskin olevan merkittävä ja suurempi tekijä kuin 

rangaistusuhan ankaruus rikostorjunnassa. Nykyisellään kiinnijäämisriski työväkivaltaan 

liittyvissä uhkatilanteissa on lähes olematon nykyisen asianomistajarikosta koskevan 

syyteoikeuskonstruktion vuoksi, joka liiaksi korostaa uhrin aktiivisuutta, eikä anna 

syyteoikeusharkinnassa juuri mitään painoarvoa työnantajan tai muiden työntekijöiden 

näkemyksille tilanteen vakavuudesta. 

Hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 5/2017 vp, 15) toki huomautetaan, että 

näkyvät järjestyshäiriöt ja mielikuvat erilaisista turvallisuusuhkista vaikuttavat 

turvallisuuden tunteeseen enemmän kuin varsinainen rikollisuus ja todelliset 

turvallisuusuhkat. Vaikka valiokunnan mietinnössä (HaVM 5/2017 vp, 15–22) 

korostetaankin keskeisimpien turvallisuusympäristön muutoksesta johtuvien sisäisen 

turvallisuuden uhkakuvien liittyvän laittomaan maahanmuuttoon, rajaturvallisuuteen, 

hybridiuhkiin, kyberturvallisuuteen, rikostorjuntaan ja terrorismin torjuntaan, todetaan 

mietinnössä kuitenkin, etteivät monet perinteiset uhat, kuten lähisuhdeväkivalta ja 

väkivaltarikollisuus ole kadonneet mihinkään. Perinteistä väkivaltarikollisuutta, johon 

lähisuhdeväkivallan lisäksi kuuluu mielestäni myös työväkivalta ja sen uhka, on selonteossa 

käsitelty hyvin suppeasti ja miltei täysin sivuutettu sen merkitys sisäisessä turvallisuudessa. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnossa (TyVL 6/2016 vp, 3) nostetaan 

esille lähisuhdeväkivaltaan ja Istanbulin sopimukseen sekä EU:n uhridirektiiviin liittyviä 

seikkoja ja velvoitteita. Valiokunta toteaa, ettei selonteossa tarkastella sisäistä turvallisuutta 

erikseen naisiin ja miehiin kohdistuvina turvallisuusuhkina ja niiden torjumisena. 
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Valiokunta ei lausunnossaan kuitenkaan nosta esille työväkivaltaa osana sisäiseen 

turvallisuuteen kuuluvaa väkivaltailmiötä. Voidaan mielestäni kysyä, onko työväkivalta 

menettänyt merkitystään sisäisen turvallisuuden kentässä, kun työelämä- ja tasa-

arvovaliokuntakaan ei lainkaan nosta sitä esille lausunnossaan. 

 Hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 5/2017, 27) nostetaan eräänä keskeisenä 

ilmiönä esille kyberrikollisuus, jolla valiokunnan mukaan tarkoitetaan kaikkea 

verkkovälitteistä rikollisuutta ja rikoskäyttäytymistä, ja kyberrikoksiin sisältyvät mietinnön 

mukaan paitsi esimerkiksi tietotekniikkaan kohdistuvat rikokset, petokset ja 

identiteettivarkaudet myös häirintä ja kiusaaminen. Kyberrikollisuuden piiriin pitäisi näin 

ollen sisäisen turvallisuuden strategiassa kuulua myös työntekijöihin tietoverkon kautta 

kohdistuva erilainen uhkaaminen, häirintä ja kiusaaminen. 

Hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 5/2017, 35–36) painotetaan poliisin 

toiminnan priorisoimista ja suorituskyvyn laskemista, jolloin "välittömästi henkeen ja 

terveyteen kohdistuvat hälytystehtävät on kiireellisinä tehtävinä asetettava etusijalle", 

toimintavalmiusajat pitenevät ja tavoitettavuus heikkenee, suunnitelmallinen valvonta ja 

turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisäävä ennalta estävä toiminta vähenee tai lähes 

loppuu, jolloin "vihapuheen ilmapiiri laajenee ja luo tilaa yhä vakavammalle 

rikollisuudelle”, minkä seurauksena ”[k]ansalaisten turvallisuudentunne ja turvallisuus 

heikkenevät." Nähtäväksi jää, miten poliisin toiminnassa jatkossa tullaan priorisoimaan 

esimerkiksi työväkivaltaan ja sen uhkaan liittyvät rikokset, kuten laittomat uhkaukset ja 

lievemmät pahoinpitelyt, jotka eivät välittömästi kohdistu henkeen ja terveyteen. 

Valtioneuvosto hyväksyi 5.10.2017 "Hyvä elämä - turvallinen arki" -nimisen sisäisen 

turvallisuuden strategian, joka käsittelee osaa sisäistä turvallisuutta koskevista 

kysymyksistä. (SM 2017). Sisäisen turvallisuuden strategiaan kuuluva toimenpideohjelma 

sisältää kaikkiaan kahdeksan kokonaisuutta, eli analysoinnin ja ennakoinnin, toimivaltuudet 

ja suorituskyvyt, arjen turvallisuuden, turvallisuusosaamisen ja kriisinkestokyvyn, 

turvallisuuden innovaatiot, sisäisen turvallisuuden ohjauksen sekä maakuntien ja kuntien 

turvallisuustyön seurannan. Strategia ei pyri vastaamaan kaikkiin turvallisuuden 

osatekijöihin, vaan "keskittyy niihin ilmiöihin, joissa riskit arjen turvallisuudelle ovat viime 

vuosina kasvaneet tai joiden arvioidaan lähitulevaisuudessa aiheuttavan haittaa koko 

yhteiskunnan tai laajan väestönosan turvallisuudelle." (SM 2017) Siinä huomautetaan, että 

vaikka liikenteessä kuolleiden määrä on vuosittain noin kaksinkertainen henkirikosten 

uhrien määrään verrattuna, nousevat väkivaltaan liittyvät pelot ja huolet useammin esille 

keskusteluissa. Strategiassa todetaan lisäksi, että alle viisi prosenttia väestöstämme tekee yli 

puolet kaikista rikoksista maassamme, ja vastaavasti 10 prosenttia väestöstä kokee yli 

kaksikolmasosaa kaikesta väkivallasta, minkä lisäksi rikosten uhrit ja niiden tekijät ovat 

monesti samoja henkilöitä. (SM 2017, 13) Arjen turvallisuutta käsittelevässä 

toimenpidekokonaisuudessa nostetaan esille saumattoman yhteistyön varmistaminen 

turvallisuusviranomaisten ja terveydenhuollon kesken yhteistyö mielenterveysongelmista 

johtuvan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. (SM 2017, 41) Strategiatekstistä 

ei kuitenkaan löydy lainkaan viittauksia työväkivaltaan ja sen uhkaan liittyen. Sen sijaan 

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa vuodelta 2012 (SM 2012, 13–19) oli arjen 

turvallisuushaasteita käsitellyt osio, joka sisälsi muun muassa julkisten tilojen turvallisuutta, 

katuturvallisuutta, oppilaitosten turvallisuutta ja työpaikkojen turvallisuutta ja niihin liittyviä 
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haasteita. Nähtäväksi jää, miten strategiaan valitut painotukset vaikuttavat 

yritysturvallisuutta koskeviin nostoihin ja esille nostettaviin lainsäädäntöhankkeisiin 

esimerkiksi työväkivallan ja se uhan torjunnan osalta. 

3.2 Yritysturvallisuusstrategia 

"Liiketoimintaa turvallisesti – kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden 

parantamiseksi" on jatkoa ensimmäiselle, vuonna 2006 laaditulle elinkeinoelämän ja 

viranomaisten yhteiselle strategialle, jota on valmisteltu samaan aikaan kolmannen sisäisen 

turvallisuuden ohjelman kanssa (SM 2012a). Strategian teemat ja painopistealueet liittyvät 

sellaisiin aiheisiin, jotka ovat paitsi ajankohtaisia ja joihin myös kohdistuu riittämätön 

yhteiskunnallinen vaste.  

Strategia ei se tyydy pelkästään nostamaan esille yritysturvallisuuteen liittyviä 

keskeisiä turvallisuusongelmia, vaan pyrkii esittämään valtakunnallisen tason ratkaisuja 

niihin, "joiden osalta ei ole olemassa riittävää lainsäädäntöä, päätöstä, ohjelmaa tai 

käytäntöä". Siinä on esitetty kaikkiaan 28 toimenpide-ehdotusta, joista suurin osa on mukana 

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa.  

Yritysturvallisuusstrategiassa henkilöriskit on nostettu yhdeksi keskeiseksi 

haasteeksi, ja siinä on esitetty ratkaisutoimenpiteitä niihin. Toimenpide-esitykset (SM 

2012a, 8-14) pitävät sisällään muun muassa tilastointiin ja muuhun työväkivaltailmiön 

selvittämiseen, henkilötietojen luovuttamiseen sekä lainsäädäntömuutoksiin liittyviä varsin 

yksityiskohtaisia ehdotuksia.  

3.3 Väkivallan vähentämisohjelma 

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2006 periaatepäätöksen kansallisen ohjelman 

väkivallan vähentämiseksi vuosille 2007–2008, joka sisälsi erilaisia toimenpidesuosituksia, 

joiden avulla koetettiin vaikuttaa väkivaltaisuuden, väkivaltatapahtumien ja niiden 

vaikutusten vähentämiseen. Ohjelma keskittyi väkivallan vakavien seurausten 

vähentämiseen päähuomion ollessa vakavassa väkivallassa. (RTN 2005) 

Ohjelmassa huomiota ei kohdistettu kuitenkaan yksinomaan vakavaan ja samalla 

harvinaisempaan väkivaltaan, vaan sen "ehdotukset koskevat lievempääkin väkivaltaa, jos 

sellaisen ehkäisemisellä voidaan vähentää myös vakavaa väkivaltaa." (RTN 2005, 1) 

Työväkivalta kuuluu mielestäni pääosin tähän väkivallan vähentämisohjelmassa 

luonnehdittuun lievempään väkivaltaan, jonka ehkäisemisellä voitaisiin vähentää myös 

harvinaisempaa vakavaa työväkivaltaa, koska haastattelututkimusten mukaan työväkivalta 

on yleensä lievää, ja suuri osa siitä koostuu väkivallalla uhkaamisesta (ks. tarkemmin 

esimerkiksi Aromaa ym. 1994, 21; Heiskanen 2005, 44, 50 ja 52). Työväkivalta on usein 

kuitenkin toistuvaa, ja yli puolet sitä kokeneista oli joutunut useammin kuin kerran sen 

kohteeksi. (Sirén ym. 2013, 4.)  

Kansallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa (RTN 2005, 1, 10) korostetaan - 

kuten myös sisäisen turvallisuuden ohjelmissa - eri toimijoiden yhteistyötä, tahtoa ja 

sitoutuneisuutta väkivaltaa vähentävien toimien toteuttamiseksi. Siinä nostetaan esille myös 

väkivaltaa koskevan laajemman tiedon merkitys erityisesti väkivallan yleisyyden, siihen 

vaikuttavien tekijöiden sekä toteutettujen toimien vaikutuksien ja seurannassa käytettävien 
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mittareiden osalta. Ohjelmassa tunnustetaan rikosoikeudellisen järjestelmän rajalliset 

mahdollisuudet väkivallan vähentämiseen voimakkaassa humalassa arvaamattomasti 

käyttäytyvien väkivaltarikollisten osalta. Tämän vuoksi ehdotetaan ohjelman erääksi 

tavoitteeksi vähentää viimeisen vuoden aikana väkivaltaa kokeneiden osuutta väestössä 

perheväkivallan, katuväkivallan, pienryhmäväkivallan, työpaikka- tai muun väkivallan 

osalta sekä saada erityisesti sellaiset väkivaltatapaukset vähenemään, joissa väkivaltaa on 

käytetty, eikä uhreja ole pelkästään uhkailtu. Ohjelmassa nostetaan päämääränä esiin naisiin 

kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja muistutetaan Suomella olevan jo kansainvälisten 

sopimusten perusteella toimintavelvollisuus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi 

sekä huomautetaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen liittyvän tasa-arvoisuuden 

lisäämiseen. (RTN 2005, 43) 

Kansallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa (RTN 2005, 58–80) suositellaan 

toteutettavaksi eräitä työväkivallan vähentämiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia, joita 

ovat esimerkiksi väkivallan ilmituloon ja seurantaan liittyvät toimet (johon liittyisi muun 

muassa työnantajan mahdollinen asianomistaja-asema työpaikkaväkivaltarikoksissa), yleisen 

paikan järjestysvaltuuksiin liittyvät seikat, tiukennukset ampuma-aseiden hallussapitoon, 

eräisiin rikostunnusmerkistöihin toteutettavat täsmennykset ja ehdotukset rikosoikeudellisen 

järjestelmän tai lain muutoksiksi, yhteisölähestymiskielto, työturvallisuus- tai 

työterveyshuoltolakiin tehtävät lisäykset väkivaltatilanteen jälkihoitoa koskeviksi 

määräyksiksi, työpaikkaväkivallan osalta pahoinpitelyrikosten kvalifiointiperusteiden 

selvittäminen, seuranta- ja tilastointijärjestelmän kehittäminen sekä säännöllisesti 

toteutettavien kyselytutkimusten, väkivaltaa koskevan tutkimusohjelman ja lisätutkimuksen 

luominen. 

Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman 2007–2008 toimeenpanon 

seurantaraportissa (RTN:n väkivaltajaosto 2009, 71) tarkastellaan muun muassa 

muutostarpeita ja suosituksia rikosoikeudelliseen järjestelmään tai muuhun lainsäädäntöön. 

Seurantaraportin mukaan väkivaltarikoksista säädetyt ja äskettäin uudistetut 

rikostunnusmerkistöt ovat yleisesti ottaen asianmukaiset, ja rangaistustaso on riittävä. 

Seurantaraportin suosituksissa tehtiin muun muassa ehdotuksia työtehtävissä tapahtuvan 

väkivallan tunnusmerkistön täsmentämiseksi. OM:ssä tehtiin marraskuussa 2007 

arviointimuistio, jossa on selvitetty lainsäädännön muutostarpeita muun muassa 

pahoinpitelytunnusmerkistöjen täsmentämiseksi siten, että fyysisiin vammoihin johtava 

aseellinen väkivalta asiakaspalvelutilanteissa luokiteltaisiin entistä useammin törkeäksi. 

Työtä jatkettiin OM:n työryhmässä (OM 18/41/2008), jonka tehtäväksi annettiin lisäksi 

selvittää, tulisiko työtehtävien hoitoon liittyvät lievät pahoinpitelyt saattaa virallisen 

syytteen alaisiksi ja tätä koskevan muutoksen vaikutukset. (RTN:n väkivaltajaosto 2009, 

71). Samoja oikeudellisia kysymyksiä on siis selvitetty useissa eri työryhmissä viimeisen 

reilun vuosikymmenen aikana. 

Seurantaraportissa nostettiin esille erityisesti laajempien kokonaisuuksien 

hahmottaminen yksittäisten osaratkaisujen asemesta suosittelemalla, että lainsäädännön 

osalta tarvittaisiin systemaattista kokonaistarkastelua siitä, miten yhteensopivia erilaiset 

säännökset ovat naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi 

ottaen huomioon kaikki väkivallan eri muodot. Lisäksi suositettiin voimassa olevan 

lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden tarkistamista väkivallan 
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ehkäisemisen ja uhrin suojelemisen näkökulmasta sekä työväkivaltatilanteen jälkeistä 

asianmukaista jälkihoitoa koskevan velvollisuuden lisäämistä työturvallisuus- tai 

työterveyshuoltolakiin. (RTN väkivaltajaosto 2009, 71–73) Ainakaan työväkivaltaa 

koskevan, väkivaltaa sisältävää lainsäädännön systemaattista kokonaistarkastelua erilaisten 

säännösten yhteensopivuudesta ei liene vieläkään aloitettu.  

3.4 Kansainväliset suositukset ja sopimukset 

Istanbulin sopimus 

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva 

Euroopan neuvoston vuonna 2011 hyväksymä yleissopimus (jäljempänä Istanbulin sopimus) 

astui maassamme voimaan 1.8.2015. Se on ensimmäinen naisia koskeva eurooppalainen 

ihmisoikeussopimus. Istanbulin sopimusta sovelletaan kaikkiin naisiin kohdistuvan 

väkivallan muotoihin – myös perheväkivaltaan. (Valtioneuvosto 2015) Sen sijaan on 

huomattava, ettei mitään erityistä naisiin kohdistuvan työväkivallan ehkäisemiseen liittyvää 

yleissopimusta ole toteutettu.  

Istanbulin sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuksen tavoitteina on 

a. suojella naisia kaikilta väkivallan muodoilta sekä ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 

ja perheväkivaltaa ja saattaa väkivallantekijät syytteeseen; 

b. edistää kaikkien naisten syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista 

tasa-arvoa, myös voimaannuttamalla naisia; 

c. luoda laaja-alaiset puitteet, toimintaperiaatteet ja toimet kaikkien naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi; 

d. edistää kansainvälistä yhteistyötä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan poistamiseksi; 

e. tukea järjestöjä ja lainvalvontaviranomaisia sekä auttaa niitä toimimaan tehokkaasti yhteistyössä 

yhtenäisen lähestymistavan omaksumiseksi pyrittäessä poistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 

perheväkivaltaa. (VnA 53/2015) 

Naisiin kohdistuva väkivalta määritellään Istanbulin sopimuksen 3 artiklassa. Se pitää 

sisällään sekä julkisen että yksityiselämän. 

"naisiin kohdistuva väkivalta" tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja 

yhtä syrjinnän muotoa, ja se käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, 

jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista 

haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai 

mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä; [--] 

Istanbulin sopimuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetään tarpeellisista erityistoimista ja 

tarkennetaan, ettei niitä katsota syrjinnäksi. 

"4. Erityistoimia, jotka ovat tarpeen sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja 

naisten suojelemiseksi siltä, ei katsota tässä yleissopimuksessa tarkoitetuksi syrjinnäksi. 

Vaikka työväkivaltaa ei ole eksplisiittisesti ilmaistu Istanbulin sopimuksessa, mutta monet 

teoista (esimerkiksi vainoaminen tai seksuaalinen häirintä) voivat kohdistua myös työtään 

hoitavaan naiseen.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. uhridirektiivi 
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Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin 2012/29/EU rikoksen uhrien 

oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 

puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (jäljempänä EU:n uhridirektiivi). EU:n 

uhridirektiivillä määritetään rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat 

vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:n 

alueella, sekä korvataan neuvoston puitepäätös uhrin asemasta 

rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Uhridirektiivin tavoitteena on parantaa rikoksen uhrin 

asemaa koko EU:n alueella. 

EU:n uhridirektiivi ei sisällä erityisiä säännöksiä työväkivallasta, joka kohdistuu 

naisiin. Siinä kuitenkin määritellään esimerkiksi sukupuoleen perustuva väkivalta, 

läheisväkivalta, uhri ja perheenjäsen. Direktiivi sisältää säännökset erityissuojelua 

tarvitsevien, haavoittuvien uhrien tunnistamisesta ja heidän oikeudestaan erityissuojeluun 

esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.  Erityissuojelun tarpeessa olevalla uhrilla tarkoitetaan 

henkilöä, joka on erityisen altis toissijaiselle ja toistuvalle uhriksi joutumiselle, pelottelulle 

ja kostotoimille. Tämä erityissuojelun tarve saattaa tulla joissain tilanteissa mielestäni 

sovellettavaksi myös työväkivaltatilanteissa naisuhrien kohdalla, koska uhrit 

työväkivaltatilanteissa saattavat olla haluttomia tekemään ilmoitusta poliisille pelätessään 

joutuvansa kostotoimenpiteiden kohteeksi (ks. koston pelosta työväkivallassa esimerkiksi 

Piispa ja Hulkko 2010, 15; Heiskanen 2005, 46).  

Riski (2009, 21) tarkastelee STM:n selvityksessä (2009:50) "Naisiin kohdistuva 

väkivalta ja tasa-arvopolitiikka" hallitusten tavoitteita ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan 

väkivallan ehkäisemiseksi – myös työpaikkaväkivallan torjumiseksi - ja nostaa esille sen, 

että hallitusohjelmissa naisiin kohdistuneen väkivallantorjunnan painotuksiin on osaltaan 

vaikuttanut myös julkinen keskustelu. Hän myös huomauttaa, ettei maassamme ole laadittu 

kokonaisvaltaista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjelmaa ja strategiaa pääpainon 

ollessa määräaikaisissa, usein hallituskauteen sidotuissa hankkeissa ja toimenpiteissä, jolloin 

toimenpiteiden vaikuttavuus on heikentynyt. 

Sama pätee mielestäni myös työväkivallan ehkäisemiseen. Työväkivallan torjunta on 

otettu mukaan useisiin sisäisen turvallisuuden ohjelmiin mutta mitään pysyvämpää ja 

kokonaisvaltaisempaa eri ministeriöiden välistä hanketta ei ilmiön tiimoilta ole aloitettu. 

Myöskään mitään laajempaa työväkivaltaan keskittyvää tutkimushanketta ei ole aloitettu, 

vaikka ilmiö on nostettu esille useassa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ja myös 

valtakunnallisessa väkivallan vähentämisohjelmassa. Valtiovallan toimenpiteet 

työväkivallan ehkäisemiseksi ovat mielestäni toistaiseksi olleet ainoastaan pistemäisiä ja 

lyhytkestoisia hankkeita huolimatta kansallisen väkivallan vähentämisohjelman ja useiden 

sisäisen turvallisuuden ohjelmien tavoitteista. 
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3.5 Johtopäätöksiä 

Uhritutkimusten ja yritysuhritutkimusten rahoitus 

Väkivallan ja työväkivallan yleisyyttä voidaan tutkia myös säännöllisesti toteutettavilla 

uhritutkimuksilla. Työväkivaltaa koskevan tutkimuksen kannalta keskeisimpiä niistä ovat 

kansallinen rikosuhritutkimus (KRT) ja yritysuhritutkimus (YUT), joista edellistä on 

toteutettu varsin säännöllisesti jo 1980-luvulta saakka, mutta jälkimmäistä toistaiseksi kerran 

vuonna 2010. Vaikka vuoden 2004 sisäisen turvallisuuden ohjelmassa pysyvän rahoituksen 

merkitystä korostettiin uhritutkimusten jatkon turvaamiseksi, ei pysyvää rahoitusta niille ole 

saatu vieläkään aikaan. 

Uusi yritysuhritutkimus tullaan käynnistämään vuonna 2018, jolloin Helsingin 

yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti toteuttaa toisen kansallisen 

yritysuhritutkimuksen, jossa kartoitetaan ja selvitetään painopistealueina olevien 

vähittäiskaupan ja matkailu- ja ravintola-alan toimipisteisiin ja työntekijöihin kohdistuneita 

rikoksia. Tutkimuksen rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto (TSR), OM ja SM. (Krimo 

2018)  

Mikäli kansallista rikosuhritutkimusta toistetaan jatkossa ilman säännöllisesti 

toteutettavaa yritysuhritutkimusta, ei luotettavaa tieteellistä tutkimustietoa voida saada 

työväkivallan prevalenssista, laadusta ja kehityksestä eri toimialoilta. Säännöllisesti 

toistettavat työolobarometrit, jotka myös mittaavat työväkivaltaa, eivät kykene nykyisessä 

muodossaan yksinään selvittämään työväkivallan ilmenemismuotoja eri toimialoilla. 

Keskuskauppakamarin ja Helsingin seudun kauppakamarin kolmesti aiemmin toteuttama 

yritysturvallisuusselvitys uusittiin lopulta vuonna 2017, jota edeltävä selvitys toteutettiin jo 

vuonna 2012. Kun yritysuhritutkimusta ei uusittu vuoden 2010 jälkeen, ei Suomessa lähes 

10 vuoteen toteutettu mitään valtakunnallista yritystoiminnan turvallisuutta käsittelevää 

laajaa tutkimusta tai selvitystä. Tätä on pidettävä varsin merkittävänä puutteena 

yritysturvallisuuden tilannekuvan ylläpitämisen ja tutkimuksen kannalta.   

Työväkivaltaa käsittelevien tutkimusten ja selvitysten harmonisointi ja koordinointi 

Suomessa laaditaan vuosittain useita työväkivaltaa käsitteleviä toimialakohtaisia selvityksiä, 

joiden toteuttajina tai taustatahoina ovat usein työntekijäjärjestöt ja toisinaan myös 

elinkeinoelämää ja työnantajia edustavat tahot. Näillä selvityksillä on oma arvonsa 

työväkivaltaa koskevan sektori- tai toimialakohtaisen yleiskuvan hahmottamisessa, mutta 

laadultaan yhtenäisemmän ja tieteellisesti luotettavamman tutkimuksen aikaansaamiseksi 

tarvittaisiin laajempaa ja systemaattisempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Isotalus 

(2002, 26) huomauttaakin, että koti- ja ulkomaisten tutkimustulosten vertailtavuutta 

vaikeuttavat muun muassa eri muodossa olevat kysymykset ja vastausten analysoinnit sekä 

erot väkivallan, työn ja työpaikan määritelmissä, minkä lisäksi myös kulttuurien erilainen 

suhtautuminen väkivaltaan vaikuttaa sen raportointiin. 

Työväkivaltaa säännöllisesti käsitteleviä laajempia tutkimuksia ja selvityksiä 

toteuttavia tahoja, jotka saavat julkista rahoitusta tai muuta tukea niiden tekemiseen, olisi 

mielestäni aiheellista suositella osallistumaan yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa 

esimerkiksi tutkimuksellisten päällekkäisyyksien tai katvealueiden kartoittamiseksi sekä 
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tutkimustiedon laadun ja tiedon vertailtavuuden ja muun tutkimuksellisen yhteistyön 

kehittämiseksi. Tältä osin kotimaista tutkimusyhteistyötä edistävinä tahoina voisivat olla 

esimerkiksi joko Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva riippumatonta kriminologista ja 

oikeuspoliittista tutkimusta harjoittava Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) 

tai OM:n yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin rikoksentorjuntaneuvosto (RTN), 

joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi, rikoksista aiheutuvien 

haittojen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.  

Työväkivaltaa on viime vuosina tutkittu Suomessa varsin vähän verrattuna 

lähisuhde- ja parisuhdeväkivaltaa käsitelleeseen tutkimukseen. Oikeustieteellistä ja 

kriminologista tutkimusta työväkivallasta on tehty erittäin vähän, jos lainkaan. 

Yliopistollisia pro gradu –tutkielmia työväkivallasta on tehty erityisesti hoito- ja 

sosiaalitieteiden alalla. Ammattikorkeakouluissa työväkivaltaan ja sen torjuntaan liittyviä 

opinnäytetöitä on tehty useita, joskin myös niissä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan keskittyviä 

opinnäytetöitä on tehty enemmän. 

Tutkimustiedosta ja kriminaalipolitiikasta 

Millaista merkitystä työväkivaltaa koskevalla tutkimuksella on kriminaalipolitiikassa? 

Vaikka Lappi-Seppälä (2006, 51) muistuttaakin tietoon pohjautuvan kriminaalipolitiikan 

mallin olevan ideaalimalli ja tutkimustiedolla kriminaalipolitiikan ohjauksen takana olevan 

kapeampi rooli yleispolitiikan kasvavan vaikutuksen rinnalla, tulee työväkivaltaa tutkia 

monitieteisesti ilmiön kompleksisuuden vuoksi. Lappi-Seppälä (1998, 1303) antaakin 

käsitellessään kriminaalipolitiikan uhkakuvia työväkivallan kohdalla merkitystä monille 

erilaisille tekijöille, kuten asiakaskontrollin menetelmien kehittymiselle ja ulkoisten 

tekotilanteiden sääntelylle, alkoholin saatavuudelle ja käyttötavalle, nuoriso-, koulu-, 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimille sekä valvonnalle ja yhdyskuntasuunnittelulle. Lahti 

(1999, 1127-1128) puolestaan muistuttaa laaja-alaisen rikollisuuden ehkäisyn, kontrollin ja 

sanktioinnin kattavan tutkimuksen ja strategisen analyysin olevan keskeisessä roolissa 

johdonmukaisessa ja rationaalisessa kriminaalipolitiikassa, jossa ei saa unohtaa 

arvorationaalisuuden kriteerejä oikeudenmukaisuutta, legitimiteettiä ja humaanisuutta. 

Ottaako suomalainen kriminaali- ja rikosoikeuspolitiikka riittävässä määrin 

huomioon työväkivaltailmiön erityispiirteet ja työelämän tarpeet? Vastaukseni on osin 

epäröivä. Utriainen (2011, 267) huomauttaa suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän olevan 

"seuraamuksiltaan tasapaksu", eikä se hänen mukaansa mahdollista "törkeysasteeltaan, 

selvittämistarpeeltaan tai juridiselta merkitykseltään" hyvin erilaisten rikosten 

tarkoituksenmukaista käsittelyä. Tämä pätee mielestäni pitkälti myös työväkivaltaan 

liittyvien, hyvin erilaisten rikosten nopeaan, tarkoituksenmukaiseen ja riittävän 

sanktiovarmuuden takaavaan rikosprosessioikeudelliseen käsittelyyn. Rikos- ja 

rikosprosessioikeudellinen sääntely on mielestäni nykyisellään osin liian hidas ja jäykkä 

eräiden tyypillisten työväkivaltatekojen käsittelyyn.  

OM:n kriminaalipolitiikka on aiemmin kiinnittänyt huomiota 

rikosoikeusjärjestelmän monipuolistamiseen ja seuraamuksen ennustettavuuteen. Vuosille 

2007–2011 laaditun kriminaalipolitiikan (OM 2007, 4) tavoitteena on ollut muun muassa 

rikosvastuun toteuttamisen osalta monipuolistaa ja kohdentaa rikosoikeusjärjestelmää siten, 
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että sen resursseja käytetään rationaalisesti. Sen eräänä tavoitteena on pidetty myös 

rikosvastuun toteuttamista joutuisasti, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti, mihin tarvitaan 

myös toimivaa rikosoikeusjärjestelmää, jonka keskeisiä ominaisuuksia ovat rikoksesta 

aiheutuvan seuraamuksen ennustettavuus, nopeus ja oikeasuhtaisuus sekä joustava 

toimivuus eri prosessilajeja käyttäen. (OM 2007, 32) Nämä periaatteet eivät mielestäni 

kaikilta osin toteudu työväkivaltarikosten kohdalla. Asianomistajarikoksien syyteoikeutta 

koskevat lainsäädännölliset valinnat ovat mielestäni keskenään osin epäloogisia, mikä 

vähentää rikoksesta aiheutuvan seuraamuksen ennustettavuutta. Valtaosasta lievempiä 

työväkivaltatapauksia ei tekijälle koitune mitään seuraamuksia. Tarkasteltaessa 

työväkivaltaa ja sen uhkaa syyteoikeusnäkökulmasta voidaan niissä havaita erityyppisiä 

syyteoikeusrakennelmia. Tekoja ja niiden syyteoikeutta koskevat lainsäännökset ovat 

syntyneet eri aikoina, millä lienee oma vaikutuksensa erilaisiin lainsäädännöllisiin 

valintoihin.  

Myös yritykset ja muut organisaatiot odottavat jatkossa saavansa riskienhallinnan ja 

turvallisuusjohtamisen avuksi viranomaisilta ja erilaisilta tutkimuslaitoksilta aiempaa 

ajantasaisempaa, systemaattisempaa, monipuolisempaa ja pidemmälle analysoitua 

(tutkimus)tietoa. Tämä koskee myös työväkivaltailmiöön liittyvää tietoa. Tolvanen (2005, 

2.) huomauttaa, että joskus on katsottu, että kriminaalipolitiikalta tieteellisenä tutkimusalana 

puuttuisi ”tieteellinen metodi, rationaalisuus sekä kohteen ja metodin selvyys.” Laitinen ja 

Aromaa (2005, 231) muistuttavatkin vaatimusten kasvavan myös kriminaalipoliittisen 

suunnittelun ja tutkimuksen osalta, jotta yhteiskunnallisen ja kriminaalipoliittisen 

päätöksenteon pohjaksi on käytettävissä riittäviä ja luotettavia tietoja, minkä lisäksi heidän 

mielestään on aiempaa merkityksellisempää ”sijoittaa varoja järjestelmälliseen tieteelliseen 

rikoksentorjuntaan.” Myös sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ”Turvallisempi huominen – 

Sisäisen turvallisuuden ohjelma” (SM 2012, 30) nostetaan esille ennalta ehkäisevän 

turvallisuustyön tuloksia mittaavien indikaattoreiden sekä kansallisten kyselytutkimusten 

säännöllisen toteuttamisen kehittäminen myös niiden tutkimusten osalta, jotka tuottavat 

turvallisuuden kannalta keskeistä tietoa, vaikka ne eivät sinänsä olekaan varsinaisia 

turvallisuustutkimuksia. Vaatimukset ajantasaisemmasta, paremmasta ja analysoidummasta 

tutkimustiedosta nousivat voimakkaasti esille myös tämän tutkimuksen osana toteutetuissa 

työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastatteluissa (ks. tältä osin alalukua 4.5).  
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IV  TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJIEN TEEMAHAASTATTELUT UHKA- 

JA VÄKIVALTATILANTEISTA SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄ 

4.1 Teemahaastattelun valinta yhdeksi tutkimusmenetelmäksi 

 

Miksi teemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi? 

Uhka- ja väkivaltatilanteet työelämässä on varsin vähän kartoitettu alue oikeustieteessä ja 

rikosoikeuden alueella maassamme. Aihetta on käsitelty enemmän 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöissä, muttei juuri oikeustieteen opiskelijoiden 

työ- tai rikosoikeudellisissa OTM-tutkielmissa eikä jatko-opiskelijoiden 

lisensiaatintutkimuksissa tai väitöskirjoissa.  

Varmistaakseni käsitykseni paikkansapitävyyttä selvitin asiaa E-thesis-palvelusta 

Helsingin yliopistossa suoritettujen opinnäytteiden osalta. Helsingin yliopiston E-thesis-

palvelu julkaisee ja tallentaa Helsingin yliopiston opinnäytteitä digitaalisessa muodossa. On 

huomattava, että E-thesiksen tallennuskäyttö on alkanut Helsingin yliopistossa vuonna 1999, 

jota ennen laadittuja opinnäytteitä ei siellä juurikaan ole. Myöskään kaikkia väitöskirjoja ei 

ole julkaistu E-thesiksessä, sillä väitöskirjojen julkaiseminen siellä on vapaaehtoista, vaikka 

toki huomattavan suuri osa - noin 80 prosenttia yliopiston väitöskirjoista - on julkaistu E-

thesiksessa lukuun ottamatta artikkeliväitöskirjoja, joista siellä tekijänoikeussyistä johtuen 

on pääsääntöisesti ainoastaan väitöskirjan yhteenveto-osa. (Helsingin yliopisto 2018) 

Etsiessäni 2.4.2018 Helsingin yliopiston E-thesiksestä työväkivaltaa käsitteleviä, eri 

tiedekunnissa laadittuja opinnäytteitä löysin kaksi opinnäytetyötä käyttämällä 

kokotekstihaussa perusmuodossa olevaa hakusanaa ”työväkivalta”, hakusanalla 

”työpaikkaväkivalta” puolestaan neljä opinnäytettä ja käyttämällä hakusanoina ”väkivalta 

työpaikalla” 17 opinnäytettä. Näistä opinnäytteistä ei yhtään ollut laadittu 

oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Vertailun vuoksi lähisuhdeväkivaltaa ja 

parisuhdeväkivaltaa käsitteleviä opinnäytteitä löytyi hakusanalla ”lähisuhdeväkivalta” 15 

kappaletta, hakusanalla ”parisuhdeväkivalta” 25 kappaletta ja hakusanalla ”perheväkivalta” 

35 kappaletta, joista viisi oli laadittu oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Havainto on 

luonnollisesti suuntaa antava ja vain yhden yliopiston opinnäytteitä koskeva. 

Aiheesta ei näyttänyt myöskään löytyvän kotimaista oikeustieteellistä kirjallisuutta. 

Kyseessä on näin ollen varsin vähän oikeustieteessä kartoitettu alue. Kainulainen (2004, 18) 

pitää ilmiöiden laadullista tutkimusotetta erityisen hyödyllisenä silloin, kun niistä ei ole 

saatavissa aikaisempaa tutkimustietoa. Tällöin haastattelijan voi olla vaikea tietää etukäteen 

vastausten näkökulmia (haastattelun eduista ja haitoista ks. Hirsjärvi ym. 2013, 205). Ervasti 

(2011, 70, 88) puolestaan huomauttaa, että vaikka laadullisissa tutkimuksissa sinänsä 

käsitellään suppeampia aineistoja, ne "edustavat tutkimuskohteen olennaisia piirteitä”. 

Hirsjärvi ym. (2013, 208) luonnehtivat teemahaastattelua lomakehaastattelun ja 

avoimen haastattelun välimuodoksi. Haastateltavien näkemykset haluttiin sijoittaa osaksi 

laajempaa kontekstia ja syventää erilaisista lähteistä saatuja tietoja sekä nähdä, kuinka 

erilaisia ja eri suuntiin lähteviä vastauksia haastateltavat antavat kysymyksiin ja miten he 

perustelevat niitä. Haastattelun avulla voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 36) mukaan 

saada uusia hypoteeseja ja osoittaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 



59 
 

74) nostavat esille teemahaastattelun etuna myös sen, että haastateltavaksi voidaan valita 

sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta ja tietoa tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä. (Syistä 

haastattelun valinnalle ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–35; Hirsjärvi ym. 2013, 205)    

Teemahaastattelu valittiin yhdeksi tutkimusmenetelmäksi myös, koska katsottiin, 

ettei kirjoittajalla ole käytettävissä olevin rajallisen ajan ja omien resurssien puitteissa 

mahdollisuutta toteuttaa niin laajaa työelämän uhka- ja väkivaltatilanteita kartoittavaa 

kvantitatiivista kyselytutkimusta, että sillä olisi todellista tiedonhankinnallista ja 

tutkimuksellista merkitystä maassamme aiemmin toteutettujen laajojen kyselytutkimusten ja 

muiden selvitysten rinnalla. 

Yhtenä tärkeimmistä syistä teemahaastattelun valintaan aineistonkeruumenetelmäksi 

vaikutti halu tutkia kysymystä laajemmin myös muusta kuin yksinomaan 

oikeusdogmaattisesta näkökulmasta. Ronkainen ym. (2013, 19) muistuttavat siitä, että 

tehtäessä tutkimuksia erilaisin tavoin myös tutkimustulokset näyttävät erilaisilta. He nostivat 

tässä yhteydessä esimerkiksi parisuhdeväkivallan ja huomauttivat tutkimuksellisen tiedon 

voivan olla muodoltaan esimerkiksi määrällinen arvio tai kuvaus ilmiöstä. Eräässä mielessä 

tätä tutkimusta voidaan luonnehtia monimenetelmälliseksi tutkimukseksi. Hirvonen (2011, 

35) muistuttaa oikeustieteen olevan monimuotoinen, aktiivisessa vuorovaikutuksessa 

muiden tieteenalojen kanssa oleva tieteenala. Ervasti (2011, 85) on samoilla linjoilla 

Hirvosen kanssa. Kainulainen (2004, 18) ja Ervasti (2011, 66) toteavat kuitenkin, että 

oikeussosiologinen ja kriminologinen tutkimusperinne on ollut toistaiseksi suhteellisen 

vähäistä maassamme, eikä oikeussosiologian alalla täällä ole ollut systemaattista tutkimusta, 

joskin Ervasti (2004, 10) toteaa monitieteellistä tutkimusta esiintyvän nykyisin aiempaa 

enemmän. 

Tutkimustietoa reaalimaailman ilmiöistä tarvitaan nykyisin aiempaa enemmän. 

Ervasti (2011, 88) muistuttaakin ministeriöiltä edellytettävän muun muassa oikeudellisten 

toimiensa vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia, minkä vuoksi tutkimustietoa on alettu 

yhä enemmän käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Ervasti (2011, 92) huomauttaa 

myös hyvän lainvalmistelun periaatteiden edellyttävän sekä etu- että jälkikäteistä 

uudistuksien vaikutusten arviointia. 

Teemahaastattelun teoriaa 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 47) toteavat, ettei lomakehaastattelun ja strukturoimattoman 

haastattelun välimuodosta, puolistrukturoidusta tai puolistandardoidusta haastattelusta ole 

vain yhtä määritelmää, He toteavat Eskolaan ja Suorantaan (1998) viitaten 

puolistrukturoiduissa haastatteluissa käytettävän kaikille samoja kysymyksiä mutta 

”vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata omin 

sanoin”. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 72–73) huomauttavat, ettei haastattelun ja kyselyn hyvin 

jyrkkä erottelu ole aina järkevää, mutta muistuttavat silti, etteivät ne käsitteinä ole 

kuitenkaan täysin synonyymisia. Ronkainen ym. (2013, 176) jakavat yksilöhaastattelut 

toteuttamistavan ja keskustelun tyypin perusteella teemahaastatteluihin, strukturoituihin 

kysymys-vastaushaastatteluihin sekä erityyppisiin vapaamuotoisiin haastatteluihin. He 

määrittelevät teemahaastattelun puolistrukturoiduksi yksilöhaastattelun muodoksi, jossa 

haastattelukysymykset on jäsennetty muutamaksi teemaksi. 
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Toisin kuin ”puhtaassa teemahaastattelussa”, jossa vain haastattelun aihepiirit eli 

teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa eikä järjestystä, 

toteutettiin nämä teemahaastattelut siten, että teema-alueiden lisäksi oli laadittu eri alueista 

yhteensä yhdeksän kaikille haastateltaville esitettävää kysymystä alakysymyksineen, joihin 

haastateltavat saattoivat antaa vapaita vastauksia ja nostaa esille muita tärkeäksi kokemiaan 

asioita. (Teemahaastattelun piirteistä ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208 ja 

Kainulainen 2004, 18) 

Teemahaastattelulla pyritään haastateltavien näkemykset sijoittamaan laajempaan 

kontekstiin, ja vastaukset voivat tuottaa useisiin suuntiin viittaavia vastauksia. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 34–35) Kainulainen (2004, 18) muistuttaa myös haastateltavien aktiivisesta 

roolista, kun he pääsevät itse määrittelemään, miten he ymmärtävät tutkittavan asian ja mistä 

he haluavat kertoa. Kainulainen (2004, 25) huomauttaa kuitenkin haastatteluiden antaman 

tiedon syntyneen haastattelutilanteessa ja olevan ”värittynyttä” ja ”välittynyttä”, ja jopa 

vuorovaikutus tutkittavan ja tutkijan välillä vaikuttaa esille nouseviin asioihin ja vastauksiin.  

Haastateltavien valintaperusteet asiantuntijahaastatteluihin 

Koska työelämän uhka- ja väkivaltatilanteet koskettavat niin työantajia kuin työntekijöitä, 

katsoin tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi kuulla molempien työmarkkinaosapuolien 

näkemyksiä aiheesta sekä löytää vastauksien joukosta mahdollisia yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia sekä analysoida niitä. Haastattelutuloksia analysoitaessa on kuitenkin 

pidettävä mielessä, että tulokset sisältävät aina tulkintaa, ja niiden yleistämisessä on 

noudatettava tarkkaa harkintaa. (Haastattelun konteksti- ja tilannesidonnaisuudesta ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2000, 12)  

Alastalo ja Åkerman (2010, 372–374) toteavat käsitellessään 

asiantuntijahaastatteluiden analyysia, että haastatteluaineistosta etsitään myös ”toimijoiden 

tapahtumakuluille tuottamia tulkintoja ja merkityksiä”. Heidän mukaansa haastateltavia 

haastatellaan tiedon johdosta, jolloin valinta perustuu haastateltavien asemaan tai 

osallisuuteen prosessissa, eikä heitä ole käytettävissä kuin rajallinen ja heikosti jos lainkaan 

vaihdettava joukko.  

Haastatteluja ei lähdetty tekemään summamutikassa yksittäisten 

työmarkkinaosapuolten edustajille vaan haastattelukohteiksi valittiin sellaiset 

työnantajakeskusjärjestöt ja/tai näiden jäsenliitot sekä palkansaajakeskusjärjestöt ja/tai 

näiden jäsenliitot, joille työelämän uhka- ja väkivaltatilanteet ovat ilmiönä ”tutumpia” 

kyseisellä toimialalla keskimääräistä suuremman esiintyvyyden perusteella. Haastatteluihin 

valikoituvista työmarkkinaosapuolista (kohdejoukosta) ei voida kuitenkaan käyttää nimitystä 

”otos”, vaan kyseessä on pikemminkin ”harkinnanvarainen näyte”, jolloin Hirsjärven ja 

Hurmeen (2000, 58–59) mukaan ”tilastollisten yleistysten sijasta pyritään ymmärtämään 

jotakin tapahtumaa syvällisemmin, saamaan tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä tai 

etsimään uusia teoreettisia näkökulmia tapahtumiin ja ilmiöihin.” Tuomi ja Sarajärvi (2009, 

86.) nostavat puolestaan esille myös määrällisen tutkimuksen harkinnanvaraisen aineiston 

keruussa käytettävän ns. eliittiotannan perusjoukon ollessa suuri tai pieni, jolloin 

”tutkimuksen tiedonantajiksi valitaan vain henkilöt, joilta oletetaan saatavan parhaiten tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä.” Tässä laadullisessa tutkimuksessa on pyritty samankaltaiseen 
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eliittiotantaan haastateltavien osalta. Haastateltaviksi valikoituneilla henkilöillä on pitkä 

kokemus omalta toimialalta, ja he tuntevat tutkittavaa ilmiötä eri näkökulmista omissa 

työtehtävissään. 

Haastattelukohteet.  

 

Mitkä ovat toimialoja, joilla työelämän uhka- ja väkivaltatilanteita esiintyy keskimääräistä 

enemmän? Työturvallisuuskeskus (2014) katsoo työväkivallan riskitoimialoiksi poliisityön, 

vartiointialan, liikennöinnin, hotelli- ja ravintola-alan, terveydenhuollon, sairaanhoidon, 

sosiaalialan ja kaupan alan. Työturvallisuuskeskus toteaa palomiesten nousseen 

työväkivallan riskiammattien joukkoon uutena ryhmänä. (Piispa & Hulkko 2010, 14) STM:n 

työsuojeluosasto (AVI 2010, 6-7) on työsuojeluvalvontaa käsittelevässä ohjeessaan 

”Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta” todennut tilastollisesti keskimääräistä 

korkeamman väkivallan uhkan olevan turvallisuustoimialoilla, terveydenhoitoalan 

potilastyössä, sosiaali- ja työvoima-alan asiakastyössä, hotelli- ja ravintola-alalla, 

kuljetusalalla, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä kaupan alalla. 

Työterveyslaitos (2014) katsoo tapaturmatapausten lukumäärän perusteella eniten 

työväkivallan riskejä sisältäviä töitä maassamme olevan vartiointi- ja suojelutyö, 

liikenteeseen liittyvä työ, terveyden- ja sairaanhoitotyö, sosiaalialan työ, lasten 

päivähoitotyö, harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus, hotelli- ja ravintolatyö, myyntityö 

ja opetustyö. Saloheimo (2006, 106) toteaa väkivallan yleistyneen terveydenhuollon ja 

sosiaalialan töissä, palvelualoilla myyntitehtävissä ja ravintola-alalla sekä poliisin ja 

vartiointialan työssä. 

Näiden työsuojelu- ja työturvallisuusasioihin perehtyneiden neljän tahon näkemysten 

perusteella valitsin haastattelukohteiksi seitsemän työmarkkinaosapuolta, joista kolme (EK, 

Kaupan liitto ja KT Kuntatyönantajat) oli työnantajapuolelta ja neljä (JHL, OAJ, PAM, 

Tehy) palkansaajapuolelta. Nämä organisaatiot edustavat toimialoja (vartiointiala, kaupan 

ala, terveydenhuolto ja sairaanhoito, sosiaalityö, hotelli- ja ravintola-ala, opetustyö ja 

liikennöinti), joilla väkivallan riskin on todettu olevan maassamme keskimääräistä 

korkeampi.  Tunsin kaksi seitsemästä haastateltavasta entuudestaan henkilökohtaisesti. 

4.2 Teemahaastattelujen aiheet (teema-alueluettelo ja haastattelukysymykset) 

 

Teema-alueluettelo 

 

Toteutetuissa teemahaastatteluissa edettiin etukäteen valittujen, keskeisiä teemoja 

käsittelevien kysymysten mukaisesti. Nämä teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen 

eli suomalaisesta työväkivallasta aiemmin jo tiedettyyn (teemahaastattelun viitekehyksestä 

ja teemoista ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 75).  

Haastattelujen teema-alueiksi eli aihepiireiksi valitsin seuraavat yhdeksän osa-aluetta: 

i. organisaatioiden omat toimialakohtaiset tutkimukset ja selvitykset työntekijöihin 

kohdistuneista uhka- ja väkivaltatilanteista  

Miten aktiivisesti työmarkkinaorganisaatiot ovat itse seuranneet ja kartoittaneet toimialaansa 

liittyvää työväkivaltailmiötä sekä onko näiden tutkimusten tai selvitysten tuloksia julkistettu 
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vai ovatko ne jääneet lähinnä organisaation ja sen jäsenistön sisäiseen käyttöön? Millaisilla 

menetelmillä tutkimus tai selvitys on toteutettu sekä suoritetaanko työväkivaltailmiön 

seurantaa säännöllisesti vai onko selvitystyö jäänyt yksittäiseksi tapahtumaksi?   

ii. koti- ja ulkomaiset yhteistutkimukset ja -selvitykset uhka- ja väkivaltatilanteista 

työelämässä 

Ovatko työmarkkinaorganisaatiot olleet mukana laajemmassa yhteisessä koti- tai 

ulkomaisessa työväkivaltaa kartoittaneessa tutkimuksessa tai selvityksessä esimerkiksi EU-

tasolla? Millaiset tahot ovat olleet mukana selvittämässä työelämän uhka- ja 

väkivaltatilanteita sekä onko näiden tutkimusten tai selvitysten tuloksia julkaistu yleisesti 

saataville vai ovatko ne jääneet pelkästään organisaation sisäiseen käyttöön?  

iii. organisaatioiden tietoon tulleita esimerkkejä uhka- ja väkivaltatilanteista 

 

Millaisia uhka- ja väkivaltatilanteita tulee työmarkkinaorganisaation tietoon sekä kerääkö ja 

analysoiko se tai joku muu taho kokonaiskuvaa työväkivaltailmiöstä toimialalla?   

iv. organisaatiot työelämän uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvissä 

lainsäädäntöhankkeissa, -valmisteluissa ja – kartoituksissa esimerkiksi rikos-, 

työ- tai muun lainsäädännön osalta 

 

v. organisaatiot sisäisen turvallisuuden ohjelmiin liittyvissä hankkeissa 

Onko työmarkkinaorganisaatio ollut mukana ja millä tavalla erilaisissa työväkivaltaan 

liittyvissä lainsäädäntövalmistelutöissä, -hankkeissa tai –kartoituksissa, sekä saada näkyville 

vastaajien ja heidän edustamiensa tahojen näkemyksiä niihin liittyvissä asioissa? Kysymys 

pyrkii myös selvittämään eri tahojen näkemyksiä sisäisen turvallisuuden ja muihin vastaaviin 

ohjelmiin ja strategioihin liittyvistä erityisesti lainvalmisteluun liittyvistä kysymyksistä.     

vi. organisaatioiden näkemykset rikosoikeudellisen lainsäädännön 

asianmukaisuudesta ja riittävyydestä työelämän uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä 

sen mahdollisista muutostarpeista 

 

vii. organisaatioiden näkemykset muun lainsäädännön asianmukaisuudesta ja 

riittävyydestä työelämän uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä sen mahdollisista 

muutostarpeista 

Kysymysosioiden 6 ja 7 tavoitteena on saada selville eri tahojen edustajien näkemyksiä 

erityisesti rikosoikeudelliseen työväkivaltaa koskevaan sääntelyyn. Samalla toivottiin 

näkemyksiä myös muun lainsäädännön osalta.  

viii. organisaatioiden näkemykset mahdollisista puutteista työelämän uhka- ja 

väkivaltatilanteita käsittelevissä tutkimuksissa ja selvityksissä 

Kysymysosion 8 tavoitteena on selvittää eri tahojen näkemyksiä työväkivaltaa koskevasta 

tutkimustilanteesta erityisesti Suomessa.  

ix. organisaatioiden toiveet muista esille nostettavista seikoista työelämän uhka- ja 

väkivaltatilanteisiin liittyen. 

Kysymysosion 9 tavoitteena on saada esille vastaajien näkemyksiä työväkivaltailmiöstä 

kokonaisuutena sekä yleisesti vastaajien merkittäväksi kokemista asioista.  

Haastattelukysymyksien tavoitteista 
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Haastatteluissa esitettiin ensin kyseisen teema-alueen pääkysymys, jonka jälkeen 

haastateltaville tehtiin tarkentavia jatkokysymyksiä aiheesta, jollei tätä ennen ollut tarvetta 

saadun vastauksen jälkeen muille pääkysymystä täsmentäville lisäkysymyksille. 

Haastatteluissa esitetyillä kysymyksillä on tavoitteena saada mahdollisimman paljon 

tietoa ja haastateltavien näkemyksiä tutkimuskohteena olevista asioista. Haastattelulla on 

Hirsjärven ym. (2009) mukaan tässä kohdin lomaketutkimukseen verrattuna etunaan 

joustavuus, koska haastattelijalla on mahdollisuus käydä keskustelua haastateltavien kanssa 

ja selventää kysymysten sanamuotoja ja tarkoitusperiä. Käytettäessä kyselytutkimusta ei ole 

aina selvää, ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymykset oikein ja miten he ovat selvillä tai 

perehtyneet siihen asiaan, jota kysymykset koskevat. Haastattelujen kysymykset sallivat 

haastateltavien ilmaista omin sanoin itseään ja osoittavan vastaajien tietämyksen aiheesta. 

(Ks. kyselyistä ja haastatteluista tarkemmin Tuomi & Sarajärvi 2009, 73; Hirsjärvi ym. 

2009, 195, 201) 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 77) käsittelevät eri haastattelumuotojen käyttökelpoisuutta 

ja suhdetta kysymysten avoimuuden asteeseen ja katsovat puoliavoimien ja avointen 

kysymysten soveltuvan parhaiten teemahaastatteluihin. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 106) 

jakavat haastattelukysymykset sisällön mukaan lähinnä kahteen pääryhmään 

tosiasiakysymyksiin ja mielipidekysymyksiin. Tosiasiakysymykset, joita käytetään 

lomakehaastattelussa, ovat heidän mukaansa usein täsmällisiä vastausvaihtoehdot 

lomakkeessa esittäviä esikoodattuja kysymyksiä, kun taas mielipidekysymykset, jollaisia 

ovat myös asennekysymykset, ovat esikoodattuja tai avonaisia. 

4.3 Teemahaastattelujen toteutus 

Haastattelupyyntö ja –kysymykset  

Seitsemälle työmarkkinaosapuolelle lähetettiin 12.2.2013 sähköpostilla pyyntö saada 

haastatella heidän edustajaansa työelämän uhka- ja väkivaltatilanteista Suomessa. Tätä 

perusteltiin muun muassa sillä, että aihetta pyrittiin käsittelemään useamman 

oikeustieteellisen tutkimusmenetelmän avulla, minkä vuoksi tutkimukseen sisällytettiin 

myös teemahaastatteluosio.  Teemahaastattelujen tavoitteena kerrottiin olevan kartoittaa 

suomalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajien näkemyksiä esimerkiksi uhka- ja 

väkivaltatilanteita koskevasta rikosoikeudellisesta sääntelystä. 

Jokaisessa haastattelupyynnön kohteena olevassa organisaatiossa 

haastattelupyyntöön suhtauduttiin asiallisesti ja etsittiin sopivaa haastateltavaa oman väen 

joukosta. Eräs jäsenliitto siirsi haastattelun keskusjärjestön edustajan hoidettavaksi.  

Ensimmäinen haastatteluajankohta sovittiin jo kutsun lähettämistä seuraavana päivänä. 

Haastattelukysymyksiä ei tarkoituksella lähetetty etukäteen tutustuttavaksi 

haastateltaville, vaikka se Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan olisi haastattelun 

onnistumisen kannalta suositeltavaa. Tällä pyrittiin siihen, etteivät vastaukset olisi liian 

”paperinmakuisia”, ts. että ne kuvastaisivat myös antajiensa omia kokemuksia ja 

näkemyksiä asiasta, eivätkä vaikuttaisi asiakirjamaisilta, edustamansa organisaation 

”virallisilta kirjallisilta lausunnoilta”. Alastalo ja Åkerman (2010, 379) huomauttavatkin 

tähän liittyen, että asiantuntijat voivat toisinaan esiintyessään ammattikuntansa edustajana 

”kertoa asioista hyvin yleisellä, prosessikuvauksen rakentamisen kannalta hedelmättömällä 
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tasolla ilman yksityiskohtaisia ja konkreettisia kysymyksiä.” Haastateltaville ilmoitettiin 

sähköpostilla etukäteen haastattelun aihe, haastattelumenetelmä (teemahaastattelu) ja 

teemahaastattelun tavoitteet, jolloin heillä oli mahdollisuus etukäteen orientoitua 

haastatteluun. Esittämällä jokaiselle haastateltavalle asiantuntijalle teemahaastattelussa 

samat yksityiskohtaiset konkreettiset kysymykset, joihin haastateltava sai vastata vapaasti, 

pyrittiin välttämään edellä kuvatut haasteet. 

Teemahaastattelujen toteutus  

Teemahaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina Helsingissä sovittuina aikoina 27.2.–

21.3.2013 työmarkkinaosapuolten toimitiloissa. Yhtään haastattelua ei jouduttu perumaan tai 

siirtämään huolimatta haastateltavien kovista työkiireistä, mikä mielestäni osaltaan osoittaa 

haastateltavien ja heidän taustaorganisaatioidensa sitoutumista. Yhdessä sovitussa 

haastattelussa toinen kahdesta haastateltavasta joutui jäämään pois äkillisten 

työmarkkinakiireiden takia.  

Haastateltavat olivat varanneet riittävästi aikaa haastatteluille, jotka saatiin 

suoritettua häiriöittä ja keskeytyksittä kerralla loppuun. Useimmat haastateltavat olivat myös 

hankkineet haastattelutilannetta varten kirjallista ja sähköistä materiaalia, jonka he 

luovuttivat haastattelijan käyttöön haastattelun aikana tai sen jälkeen. Haastateltavilla on 

pääsääntöisesti pitkä kokemus tutkittavasta ilmiöstä ja laajalti tietoa aiheesta. Haastattelu 

toimi nähdäkseni samalla tilanteena, jossa haastattelijalle voitiin osoittaa organisaation 

vahva sitoutuminen, vakava suhtautuminen ja oma keskeinen toimijuus työväkivaltailmiöön 

liittyvissä kysymyksissä.  

Kaikille haastateltaville esitettiin samat yhdeksän kysymystä ja tarvittaessa niitä 

täydentävät lisäkysymykset. Kaikille haastateltaville tehtiin yhteisten kysymysten lisäksi 

joitakin tarkentavia kysymyksiä, kun tilanne sitä edellytti esimerkiksi haastateltavan 

nostaessa esiin jonkin uuden asian tai näkökulman ilmiöstä. Haastateltavat saivat omin 

sanoin vastata esitettyihin kysymyksiin.  

Haastattelulupa ja yksityisyyden suoja.  

Laadullisen tutkimuksen eettisyyteen kuuluu yhtenä huomioon otettavana seikkana 

tutkittavien suoja. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 131) toteavat tutkittavien suojan pitävän 

sisällään muun muassa tutkimukseen osallistuvien vapaaehtoisen suostumuksen sekä heidän 

anonymiteettinsa turvaamisen, jolleivat he ole antaneet lupaa henkilöllisyytensä 

paljastamiseen. Tuomi ja Sarajärvi eivät tässäkään tilanteessa suosittele tutkittavien nimien 

kertomista. Tällöin voidaan esimerkiksi haastateltavien nimet korvata peitenimillä. Myös 

tutkimustiedot on järjestettävä siten, että tutkittavien nimettömyys taataan. (Ks. tarkemmin 

Tuomi & Sarajärvi 2013, 131. Tästä myös Ronkainen ym. 2013, 38, 126–127) 

Kaikilta haastateltavilta on erikseen ennen varsinaisen haastattelun alkua pyydetty 

suullisesti lupa haastattelujen tallentamiseen, mihin jokainen heistä suostui. Tässä 

tutkimuksessa ei kenenkään haastatellun tietoja esitetä tunnistettavasti nimi- ja  
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työtehtävätietoineen. Haastateltavat kuvataan ainoastaan kirjaimilla (A-G), ja heistä 

ilmaistaan pelkästään tieto, työskentelevätkö he työnantaja- tai palkansaajapuolen 

työmarkkinaorganisaatioiden palveluksessa, koska tällä tiedolla on merkitystä tutkimuksen 

tulosten analysoinnin kannalta.  

4.4 Haastatteluaineistojen käsittely 

Haastatteluosiot on tallennettu digitaalisanelimella, minkä lisäksi haastattelujen pääkohdista 

on samanaikaisesti kirjoitettu taltioinnin ja haastattelijan muistin tueksi käsin lyhyet 

muistiinpanot. Varsinaisten haastattelujen tallennettu kesto vaihteli vajaasta 34 minuutista 

72 minuuttiin. Tallenteiden käsittely vaati runsaasti työtä. Tallenteiden kuunteluun ja 

litterointiin kului aikaa kahdeksasta kahteentoista tuntiin haastateltavaa kohden. 

Litterointityöhön kului aikaa noin 70 tuntia, ja litteroiduista haastatteluista syntyi kaikkiaan 

47 A4-sivua haastattelutekstiä. 

Millaista litterointitarkkuutta edellytetään ja mikä olisi sopivin tarkkuus tätä 

tutkimusta varten? Ronkainen ym. (2013, 119) toteavat litteroinnin tarkkuuden riippuvan 

siitä, millaista tarkkuutta analyysi vaatii, sekä mitä vuorovaikutuksen piirteitä aiotaan 

tutkimuksessa käyttää. Ruusuvuori (2010, 424) katsoo tutkimusongelman ja metodisen 

lähestymistavan määrittävän litteroinnin tarkkuuden. Jos tutkimuksen analyysissa käytetään 

pelkästään esimerkiksi sisältöjen luokittelua tai teemoittelua, Ronkainen ym. (2013, 119) 

katsovat puhutun sisällön ja yksinkertaisten vuorovaikutusten litteraation piirteiden riittävän. 

Tutkimuksen haastattelut litteroitiin haastateltavan koko dialogista pääosin 

sanatarkasti. Haastatteluaineiston analyysissa ei käytetty mitään analyysiohjelmaa, kuten 

Atlas.ti -ohjelmaa. Aineistoa analysoitiin lähinnä ilmiön ymmärtämiseen pyrkivän 

lähestymistavan avulla, minkä vuoksi siinä käytettiin laadullista analyysia ja päätelmien 

tekoa paljolti teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Litterointia ei kuitenkaan suoritettu 

keskusteluanalyysin (tapa analysoida vuorovaikutusta) vaatimalla tarkkuudella, jolloin 

aineisto olisi tullut purkaa pikkutarkasti ottamalla huomioon myös vuorovaikutuksen eri 

piirteet, kuten äänenpainot, tauot, huokaukset ja jopa naurahdukset. Alasuutari (1994, 76) 

huomauttaakin, että ”jos tutkijalla ei ole mitään tällaisiin keskustelun aspekteihin liittyvää 

mielessään, yksityiskohtaisen notaation tekeminen tuskin maksaa vaivaa.” Myös 

Kainulainen (2004, 24) pitää näitä tärkeinä vain, jos haastatteluja tulkitaan 

keskusteluanalyysin keinoin (litteroinnista tarkemmin ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 138–

140; Ronkainen ym. 2013, 119). 

4.5 Johtopäätöksiä 

Teemahaastattelujen ja niistä suoritettavien analyysien avulla pyrittiin löytämään erilaisia 

yhteisiä ja erottavia teemoja, joita tutkimalla kyettäisiin tekemään niistä johtopäätöksiä. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 136) toteavat käsitellessään laadullisen analyysin yleisiä piirteitä 

haastattelijan voivan jo haastattelun aikana ”tehdä havaintoja ilmiöistä niiden useuden, 

toistuvuuden, jakautumisen ja erityistapausten perusteella. Hän voi tyypitellä tai hahmotella 

malleja syntyneistä havainnoista.” Vastauksia analysoitiin sen perusteella, millaisia asioita 

nousee esille kaikilla tai suurella osalla haastatelluista. Huomiota analyysissa ja 

johtopäätöksissä kiinnitettiin myös siihen, miten eriytyneitä näkemyksiä heiltä löytyi.    
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4.5.1 Työmarkkinaorganisaatioiden koti- ja ulkomaisista työväkivaltatutkimuksista ja -

selvityksistä 

Teemahaastattelujen avulla pyrittiin muun muassa selvittämään, olivatko 

työmarkkinajärjestöt tehneet omia tai muiden osapuolten kanssa yhteistyössä laadittuja koti- 

ja ulkomaisia selvityksiä työväkivallasta. Samoin haastattelujen avulla yritettiin selvittää, 

ovatko kaikki selvitykset yleisesti saatavilla. Haastattelut antoivat varsin hyvän kuvan 

työmarkkinajärjestöjen työväkivaltaa koskevista selvityksistä.  

 Työntekijäorganisaatioiden jäsen- ja luottamusmieskyselyt. Haastattelutulosten 

mukaan usea työntekijäorganisaatio on laatinut jäsenilleen sekä työsuojeluvaltuutetuilleen ja 

luottamusmiehilleen suunnattuja kyselyjä, jotka ovat sisältäneet myös työväkivaltaa 

koskevia kysymyksiä. Yksi työntekijäorganisaatio on suunnannut kyselyn toisinaan myös 

esimiehille. Osa kyselyistä on toteutettu yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa, kuten 

Työterveyslaitoksen ja Tilastokeskuksen.  

”Tutkitaan säännöllisesti. Aina, kun me tehdään meidän kyselyitä, niin siellä yleensä on 

väkivaltaan ja väkivallan uhkaan liittyviä kysymyksiä. Sit’ tietysti käytetään myöskin 

esimerkiks’ Tilastokeskuksen tekemää haastattelututkimusta. Tosin sekin alkaa viimeinen 

oleen jo pikkuisen vanhentunut. Työterveyslaitos tutkii meidän aloja säännöllisesti, ja 

jokaisessa sekä luottamushenkilökyselyssä että jäsenkyselyssä asia tutkitaan.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Me tehdään selvityksiä, eli kysytään sekä suoraan jäseniltä että henkilöstön edustajilta, jotka 

on työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä. Joskus kysytään myös ihan esimiehiltäkin, 

riippuu vähän tilanteesta.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Työväkivaltailmiön lisääntyminen omalla toimialalla myös muiden tutkimusten tulosten 

perusteella on vaikuttanut työntekijäorganisaation laatiman oman selvityksen 

vakiintumiseen säännöllisin väliajoin toteutettavaksi muiden tahojen tutkimusten lisäksi. 

”[D] tekee kerran neljässä vuodessa liittokokouskausittain tämän oman ulkopuolisen teettämän 

selvityksen, jossa tää väkivalta on yhtenä kysymyksenä aina mukana. Jo ainakin kolmena 

kertana niitä on kysytty. Sittenhän meiltä tuli tavallaan kova tarve siihen, kun tää ilmiö näytti 

kaikkien Tilastokeskuksen työolotutkimuksen, Työterveyslaitoksen työ- ja 

terveystutkimuksen, ja mitäs muuta on tässä ollutkaan. Kun valtakunnallisia koko työvoimaan 

koskevia tutkimuksia ihan tehdään, niin kun se joka paikasta tulee tää terveydenhuolto ja tää 

väkivalta, että se lisääntyy ja väkivallan uhka ja ne kokemukset.” (Työntekijäorganisaatio D:n 

edustaja)  

Kaikkia jäsenistölle tehtyjä ensisijaisesti työoloja koskevia ja samalla työrauhaa ja myös 

työväkivaltaa sivuavia kyselytutkimuksia ei kuitenkaan aina ole julkaistu. 

”Me tehdään aika paljon tämmöisiä kyselytutkimuksia omalle jäsenistölle, joita ei sitten 

välttämättä julkaista missään. Mulla on aika vahva muistikuva, että myös tämmösestä, tai näitä 

tilanteita on sivuttu niin, että ei välttämättä ole tehty eriteltyä kyselyä tähän aiheeseen. Mutta 

kun on jonkun muun asian yhteydessä kysytty esimerkiksi, että onko ollut vaikutuksia 

työrauhaan tai miten se on kehittynyt, niin siinä yhteydessä sitten on myös kysytty, onko tullut 

tämmöisiä konfliktitilanteita. [--] Se tulee usein tämmöisen muun työoloja koskevan kyselyn 

yhteydessä esille.” (Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

Tapaturmatilastot selvityksen pohjana. Tapaturmatilastoja on käytetty myös hyväksi 

selvitettäessä tiettyjen alojen työväkivaltaa. Esimerkiksi STM:n työturvallisuussäädöksiä 

valmistelevassa neuvottelukunnassa (TTN) on laadittu usean toimialan käsittävä selvitys, 

jossa on hyödynnetty tapaturmatilastoja. 
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”On ja kaikkia toimialoja koskien. STM:n työturvallisuussäädöksiä valmistelevan 

neuvottelukunnan jäsenenä oon osallistunut tähän työhön 2000-luvun loppupuoliskolla [--], ja 

me tehtiin kaikki toimialat läpileikkaava selvitys siitä, että millaiset norminantomahdollisuudet 

ois väkivallan uhan hallintaa silmällä pitäen, ja me lähinnä tapaturmatilastoihin nojaten 

pyrittiin fokusoimaan tätä ongelmaa tietyille aloille.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

Työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden yhdessä toteuttamat selvitykset. 

Työmarkkinaosapuolet erityisesti julkisella sektorilla ovat useasti olleet yhteistyössä 

toteuttamassa työväkivaltaa käsitteleviä selvityksiä. Näissä on ollut mukana koti- ja 

ulkomaisia toimijoita. Erityisesti Työturvallisuuskeskus (TTK) on ollut mukana useassa 

työnantaja- ja työntekijäosapuolen yhteisessä selvityksessä. Myös TEM:n Tilastokeskuksella 

teettämät työolobarometrit sekä TTK:n laatimat työolobarometriin perustuvat kunta-alan 

työolobarometrit, joihin sekä työnantaja- että työntekijäorganisaatioiden edustajat viittaavat, 

ovat reilun parin vuosikymmenen ajan säännöllisesti seuranneet työelämän laatua 

palkansaajien näkökulmasta. Barometreihin on otettu mukaan myös uusia teemoja, kuten 

väkivallan kokeminen työpaikoilla.  

Työnantaja- ja työntekijäorganisaatiot tekevät yhteistyötä TTK:n kuntaryhmässä ja 

myös kunta-alan työolobarometrissa, joissa käsitellään myös työväkivaltaan liittyviä 

kysymyksiä. Työväkivaltailmiötä on erityisesti kunta-alalla tutkittu paljon yhteistyössä 

työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden kesken. 

”Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin yhteydessä me tehdään kuntabarometri, eli 

samaa aineistoa [--] ihan nää työväkivaltaa, työpaikkaväkivaltaa koskevat kysymykset. Tässä 

kysytään 400 kuntatyöntekijältä, että onko työpaikallasi esiintynyt uhkailua tai 

työpaikkaväkivaltaa tai vastaavia ilmiöitä, ja tässä näky kyllä sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

opetustoimen ongelmat ihan selvästi. Että meillä on tuntumaa tähän, ja ollaan sen vuoksi myös 

panostettu tähän asiaan, sen ehkäisemiseen [--]. Mutta meillä ei ole mitään omaa kyselyä, että 

mun mielestä noi riittää aika hyvin.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja)  

”Nyt me kunta-alalla kun tehdään työolobarometriä sen nykyisen TEM:min [työ- ja 

elinkeinoministeriön] yleisen [työolo]barometrin rinnalla, niin siellähän väkivaltaa on kysytty, 

ja [D] on ollut yhtenä mukana kaiken aikaa siellä. Sitä tehdään yhteistyössä työantajan ja 

järjestöjen välillä, ja TTK [Työturvallisuuskeskus] on kanssa. Ilmiötähän on tosi paljon 

tutkittu.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja)  

Yritysuhritutkimus. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (nykyisin Kriminologian ja 

oikeuspolitiikan instituutti) on vuonna 2010 tutkinut kaupan ja teollisuuden alalla toimiviin 

yrityksiin kohdistunutta rikollisuutta ns. yritysuhritutkimuksessa. Kaksi haastatelluista 

työnantajaorganisaatioista on osallistunut tutkimukseen jäsenyritystensä kautta. 

Työnantajaorganisaatiot, jotka edustavat lukuisia toimialoja ja/tai erittäin suurta määrää 

yrityksiä tai toimipaikkoja, eivät luonnollisestikaan kykene yksinään tekemään laajoja 

yritysturvallisuutta ja työväkivaltaa koskevia selvityksiä suuren jäsenistönsä keskuudessa. 

Tällöin yritysuhritutkimuksen kaltainen tutkimus mahdollistaa hyvin suurta määrää 

työnantajayrityksiä edustavien työnantajakeskusjärjestöjen osallistumisen ja niiden 

asiantuntemuksen hyödyntämisen työväkivaltaa sivuavissa laajemmissa tutkimuksissa 

esimerkiksi tutkimuksen ohjausryhmän jäsenyyden kautta. 

”Itsessään [E] ei oo tutkinu’, mutta ollaan oltu semmoisessa hankkeessa mukana, jossa tätä 

asiaa on jossain määrin selvitetty, eli se oli tämä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen niin 

sanottu Yritysuhritutkimus vuonna 2010, jossa oli [alan] toimipaikkoja mukana, jos ulkoo 

muistelen, tää tutkimus on julkinen, niin oisko ollut 1 200 - 1 300 toimipaikkaa.” 

(Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 
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”Kotimaisessa tutkimuksessa tosiaan me oltiin tän yritysuhritutkimuksen ohjausryhmässä. Ei 

oltu siis haastateltu taho siinä, mutta me oltiin todellakin sen tutkimuksen johtoryhmässä.” 

(Työnantajaorganisaatio G:n edustaja)  

Työväkivaltailmiötä ei ole kyetty systemaattisesti tutkimaan kaikissa 

työntekijäorganisaatioissakaan, mikä johtunee – vastaavaan tapaan kuin työnantajapuolella – 

järjestöjen edustamista lukuisista ammattialoista ja –nimikkeistä. Yksi haastatelluista 

työntekijäorganisaatioista (C) edustaa haastateltavan mukaan kaikkiaan noin 2 500 

ammattinimikettä ja yli 100 työehtosopimusta, ja eräs työnantajaorganisaatio puolestaan 

kattaa lähes 30 000 alan toimipaikkaa. 

”Minun tietojen mukaan ei ole ainakaan liiton toimesta mitään tämmöstä selvitystä tai 

tutkimusta, niinku systemaattista tehty. Sitä en nyt osaa sitten ihan tarkkaan sanoa, että onko 

joillakin, kun meillä on sit’ tämmösiä niin sanottuja yhteisöjäsenliitoja, [--] onko jollain 

tällaisilla [--]liitoilla, mutta minun tietojeni mukaan varsinaisesti ei ole liiton toimesta tehty 

tämmöstä systemaattista selvitystä, yleisesti eikä erityisesti millään ammattialoilla. [--] Ei se 

sinänsä itsestään selvää, vaan vois’ kuvitella, että tällasta oltaisi voitu tehdäkin, koska kyllä 

mekin ollaan tässä erityisesti puheenjohtaja [X:n] aikana jonkun verran sisäisesti keskusteltu 

näistä ja että ei olis’ ollut mahdoton ajatus, että sitä olis’ vähän joittenkin ammattiryhmien 

osalta tsekattu.” (Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

”Se on, että meille ei pystytä 29 000 toimipaikan uhka- ja väkivaltatilanteita millään saamaan 

kasaan.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Työturvallisuuslakiin ja työtapaturmalakiin liittyvä raportointi. Työturvallisuuslaki ja 

tapaturmavakuutuslaki asettavat työnantajille vaatimuksia muun muassa työn vaarojen 

arvioinnista ja selvittämisestä sekä työtapaturmien ilmoittamisesta. Kaikkia työtapaturmia ei 

tästä huolimatta kuitenkaan ilmoiteta, koska niitä saatetaan pitää arkipäiväisinä tai työhön 

kuuluvina. Erään työnantajaorganisaation edustaja nostaakin työväkivallan osalta esille 

myös ”läheltä piti” –raportit, työn vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin raportit sekä 

työtapaturmaraportit, joiden tulisi hänen mukaansa olla täydentävää aineistoa erilaisille 

työväkivaltaa käsitteleville kyselyille, jotka ovat luonteeltaan paljolti subjektiivisia 

näkemyksiä tapahtumista. Raporttien ohjeiden mukainen lähettäminen saatetaan toisten 

työntekijöiden taholta kokea osaamattomuutena tai yli-innokkuutena. Tarkasteltaessa osaa 

haastateltavien vastauksista on hyvä muistaa, että uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 

(459/2015), joka astui voimaan 1.1.2016, kumosi muun muassa aiemmin voimassa olleet 

tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja ammattitautilain (1343/1988). 

”Tässä ehkä ongelmana on sitten se, että tässä kysytään ihmisten mielipiteitä, ja sillä on oma 

merkityksensä. Monissa asioissa hyvinkin tärkeää tietoa saadaan sillä tavalla, mutta tän lisäksi 

pitäisi ehkä myös sitten tutkia myös ihan näitä työsuojelutoiminnan vaaran raportteja tai 

työtapaturmaraportteja, että nää olisi täydentävää aineistoa nää työpaikkatason raportit, ja 

niistä ei koota mitään kansallista yhteenvetoa, mutta jokainen työpaikka kyllä joutuu enemmän 

tai vähemmän tilastoimaan näitä.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Ongelma-alue siinä on ehkä nää läheltä piti-tilanteet, missä tilanteessa niin kuin laukeaa 

raportointi. Se voi vaihdella aika lailla.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Toiset sanoo, et’ se on niin arkipäiväistä, ettei siihen viitti reagoida mitenkään, mut’ et’ mä 

olen yrittänyt sanoa, että siinä on kyse kumminkin yksittäisen työntekijän omasta 

sosiaaliturvasta.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Toki viime aikoina on vähän alkanut meilläkin Suomeen pesiytyä vähän semmosta mielialaa 

niin kun tästä asiakasväkivallasta, että se olisi palvelutyöhön luontevasti kuuluva osa, ja me 

ollaan kyllä kovasti taisteltu tämmöistä mielikuvaa vastaan. Ei me missään tapauksessa, ei 
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saada ruveta mieltämään sitä, että - no tää nyt vaan on tällainen - että tää vaan kuuluu tähän.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Kun valitettavasti on nyt tullut kyllä tietoa työpaikoilta, että kun joku tekee jonkun 

ilmoituksen, niin ihmetellään, että miksi nyt sulle sattuu niin monta tapausta, et’ ek sä osaa 

oikein hommias, et näissä väkivaltatilanteissakin vaan ajatellaan, miks’ sun kohdalla aina on 

tämmönen väkivaltatilanne, eikä lähdetä siitä, että mitkä on ne olosuhteet, ja jätetään 

työntekijä sil’ tavalla siihen syrjään.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Ja jossain koulutuskiertueella, kun joku työntekijä kertoi mulle, että harva se päivä hän niitten 

kanssa painiskelee tuolla kaupan lattialla, että tää on ihan normaalia työtä.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

EU-tasoinen sosiaalidialogi, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA, ns. 

Bilbao-virasto) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound). Erityisesti 

julkista sektoria edustavien työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden haastateltavat nostavat 

esille EU-tasoisen sosiaalidialogin sekä ns. Bilbao-viraston ja Eurofoundin tuottamat 

kansainvälisiin kyselyihin pohjautuvat raportit ja selvitykset työväkivaltailmiöstä. 

”Me ollaan yritetty työnantajan ja työntekijöiden kesken vähän keskenämme pohtia, ja annan 

sulle vähän aineistoa siitä [Euroopassa yhteinen huoli työväkivallasta]. Tällainen 

Eurooppatason sopimus työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden kesken [European social 

dialogue: Multi-sectoral guidelines to tackle third-party violence and harassment related to 

work]. Suomessa on tällainen pieni kampanja käyty siitä ja tossa ei nyt ole mitään ehkä 

ihmeellisyyksiä ole mutta joka tapauksessa idea on, että työnantaja- ja työntekijäpuoli yhdessä 

hoitaa näitä asioita.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Me ollaan käytetty muitten tai me osallistutaan muiden selvityksiin [--] ja sitten EU:ssa on 

tällanen työelämän ja elinolojen tutkimuslaitos, Eurofound, joka tekee määrävuosin näitä 

kyselyjä. Tossa nyt on ihan otteita siitä viimeisestä kyselystä vuodelta 2010, jossa tätä on 

selvitetty [5th European Working Conditions survey]. [--] me kuulutaan muutamaan 

eurooppalaiseen työnantajajärjestöön, ja meillä on sitä kautta yhteyksiä Bilbaon 

työsuojeluvirastoon ja että hyödynnetään myös sitä. Aineisto tulee joka tapauksessa 

kansainvälisistä kyselyistä ja lähteistä.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Nää on tavallaan sieltä sosiaalidialogin kautta syntyneitä, ja niitä tehdään 

keskusjärjestötasolla aika paljon, mutta sitten keskusjärjestöltä ne valutetaan 

sosiaalidialogeihin, että saadaan ammattialakohtaista myöskin. On ollut tässä ja tossahan oli 

mukana meidän aloista tosiaan vartijat ja kauppa.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Meillä on Eurooppa-tasolla tätä niin sanottua sosiaalidialogitoimintaa, niin käsittääkseni 

niissä on jo ehkä pidemmänkin aikaa, sekä tuolla terveyspuolen sosiaalidialogissa [--] siinä on 

samassa sosiaalipuoli, et’ sosiaalipuolella ei ole omaa sosiaalidialogia. Eli tää Eurooppa-tason 

työnantaja-työntekijäpuolen välinen keskusteluyhteys tai keskustelufoorumi, ja siellä kyllä 

näitä asioita on käsitelty, ja kun komissio kai jotain tämmösiä papereita on tehnyt.” 

(Työntekijäorganisaatio C.n edustaja) 

”Eurooppa-tason työmarkkinaosapuolet, niin työnantajapuoli kuin järjestötkin, niin on ollut 

huolissaan tästä työpaikkaväkivallan lisääntymisestä, ja sen takia sitten tehtiin tämmönen 

vuoropuhelupaperi tavallaan, eli miten se kolmas osapuoli sitä häiritsee ja käyttäytyy 

väkivaltaisesti, ja mitä voidaan tehdä, eli tämmönen vähän niinku keskustelualoite.” 

(Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Varmaan jotain on, tän ETUCE:n [European Trade Union Committee for Education ] 

toimesta, joka on opetusalan eurooppalainen järjestö.” (Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

"[G] on osallistunut vastaavalla tavalla tässä EU:n sosiaalidialogissa, siis keskusjärjestöjen 

välisissä sosiaalidialogeissa tätä työpaikkaväkivaltaa ja häirintää koskeviin neuvotteluihin.” 

(Työnantajaorganisaatio G:n edustaja)  

EU-tasoisen yhteistyön myötä pohjoismainen yhteistyö työväkivaltaan liittyvissä 

kysymyksissä ei näyttänyt enää juuri nousevan esille vastauksissa. Erään 
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työnantajaorganisaation edustaja nostikin esille yhteisen pohjoismaisen 

työväkivaltaselvityksen puuttumisen. Vaikuttaakin siltä, että EU-yhteistyö on – omasta 

mielestäni osin valitettavasti - ajanut ohi pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

”Joskus on ollut keskustelussa että lähettäis’ tekemään jotain Pohjoismaista, mutta niistä ei oo 

tullu vielä mitään.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

4.5.2 Työmarkkinaorganisaatioiden edustajien näkemyksiä työelämän uhka- ja 

väkivaltatilanteita käsittelevistä tutkimuksista ja selvityksistä 

Useat työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden edustajat nostivat oma-aloitteisesti esille 

näkemyksiään erilaisiin työväkivaltaselvityksiin ja –tutkimuksiin liittyvistä heikkouksista ja 

rajoituksista.  Kyselyiden subjektiivisesta luonteesta ja raportointikulttuurista. Vaikka 

erilaisten työväkivaltaa kartoittaneiden kyselyiden merkitys pääsääntöisesti myönnetäänkin, 

tunnistetaan myös niiden subjektiiviseen luonteeseen liittyvät haasteet. Kyselyiden lisäksi 

tarvitaan – kuten eräs haastateltava asian ilmaisee – erilaista ”täydentävää aineistoa”. 

Erityisesti kansainvälisten raporttien, selvitysten ja tutkimusten vertailtavuuden haasteet ja 

rajoitukset eri maiden kesken tunnistetaan ja tunnustetaan. Keskeisiksi seikoiksi niiden 

osalta nousevat raportointikulttuurin ja kansallisten kulttuurien väitetyt eroavaisuudet. 

Työväkivalta ilmiönä tunnistetaan vastaajien mielestä paremmin Suomessa kuin monissa 

muissa maissa ja siihen suhtaudutaan täällä kielteisemmin. 

”Tässä ehkä ongelmana on sitten se, että tässä kysytään ihmisten mielipiteitä, ja sillä on oma 

merkityksensä. Monissa asioissa hyvinkin tärkeää tietoa saadaan sillä tavalla, mutta tän lisäksi 

pitäisi ehkä myös sitten tutkia myös ihan näitä työsuojelutoiminnan vaaran raportteja tai 

työtapaturmaraportteja, että nää olisi täydentävää aineistoa nää työpaikkatason raportit, ja 

niistä ei koota mitään kansallista yhteenvetoa, mutta jokainen työpaikka kyllä joutuu enemmän 

tai vähemmän tilastoimaan näitä.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Kieltämättä, kuten siinä Eurofoundin tutkimuksessa vähän on keskusteltu niin, että 

raportointikulttuuri on Suomessa avoimempaa kuin muualla. Mut’ jos nyt sitten ei verrata 

Suomea muihin maihin, vaan katsotaan, miten asia on Suomessa kehittynyt, sit’ saadaan kyllä 

todennäköisesti aika hyvä kuva.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Sitten kun meidän vielä työntekijäkaartikin on niin erilaista, et’ toiset on semmoisia, että kun 

niille sanoo pöö, niin ne menee takahuoneeseen itkemään, ne toiset on sit’ semmoisia hyvinkin 

ronskeja ihmisiä, että mehän ei tämmösestä lannistuta.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Me ollaan nähty hirveesti vaivaa meidän omissa kyselyissä, kun me kysytään se, että oletko 

kokenut väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, että me selitetään auki, mitä se väkivallan uhka 

tarkoittaa. Eihän me silti voida olla ihan varmoja, että onko ne ymmärtäneet sen oikein, ja 

siltikin on vaihtelua sen välillä, että mitä asiaa joku kokee uhkaavana ja toinen ei.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Voidaan esittää kysymys, onko absoluuttisten uhkaustapausten määrä noussut 

eksponentiaalisesti, vai onko tää voimakas kasvu, johtuuko se myös siitä, että tää ilmiö 

tunnistetaan entistä paremmin, ja ihmiset on entistä herkempiä havaitsemaan näitä ja mieltää, 

että tää ei ookaan oikein.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

Paremman tilannetiedon tarve. Oikean tilannekuvan saamiseksi kaivataan parempaa ja 

kehittyneempää tilannetietoa. Vaikka erilaiset kyselyt koetaankin subjektiivisiksi, ne 

halutaan kuitenkin säilyttää ja niiden kehittämistä toivotaan erityisesti tutkittavien asioiden 

tarkempien määrittelyjen ja vastauksien erottelukyvyn osalta. Työntekijä- ja 

työnantajapuolen edustajat nostivat esille subjektiivisuuteen liittyvät haasteet siitä, kuinka 

voidaan kyetä erottamaan uhkaavat työtilanteet epämiellyttävistä työtilanteista.   
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”Haluttais´ saada parempaa tietoa siitä, että mikä se tilanne oikeesti on. Mutta että kun 

puhutaan väkivallasta, on hirveän vaikea saada kyselytutkimuksessa eroteltua sitä, että mitä 

ihmiset kokee väkivallaksi, mitä ne kokee uhkailuksi ja mitä ne kokee muuten vaan 

epämiellyttäväks’ työtilanteeks’. Eli tää aina sekottaa ja vaikeuttaa sitä kyselemistä. [--] Enkä 

silti jättäisi pois niitä kyselytutkimuksia, koska kyllä se subjektiivinen näkemys pitää saada ja 

tarkistaa, että se pitää yhtä sitten sen ilmoitetun kanssa. Koska jos ne rupee erkanemaan 

toisistaan, niin silloinhan siinä on joku ongelma jossain.” (Työntekijäorganisaatio B:n 

edustaja) 

”Siitä sitten mennään [ryöstöistä] alaspäin erinäköisiin ja sitten, kun puhutaan uhasta ja 

väkivallasta, niin se on hyvin subjektiivinen, miten kukin sen mieltää. Joku ottaa haistattelun 

jo selkeenä uhkana, että lähteeks’ tää sit’ tästä liikkeelle.   [--] No, sitten tulee tietysti se 

vaikeus, että ku’ puhutaan uhasta ja väkivallasta, niin missä se raja menee, että mikä on mitä. 

Se on tietysti yksi hankaluus tässä asiassa.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Monipuolisempia ja laaja-alaisempia tieteellisiä tutkimuksia työväkivallasta. Eräät 

haastateltavat nostivat esille nykyisten työväkivaltaa käsitelleiden selvitysten ja tutkimusten 

yksipuolisuuden ja kaipasivat monipuolisempia ja laaja-alaisempia tieteellisiä tutkimuksia 

myös rikosoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden näkökulmasta.  

”[--] ehkä vähän yksilöidympää tarkempaa, näähän on aika paljon myöskin ammattiliittojen eli 

terveydenhuoltoalan liittojen kyselytutkimuksia, mutta varmaankin esimerkiksi just toisaalta 

rikosoikeuden näkökulmasta ja sitten toisaalta tästä korvausjärjestelmän näkökulmasta. Ehkä 

tarvittais vähän tieteellisempiä selvityksiä kuin nää kyselytutkimukset.” 

(Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

Tarkempaa tietoa kaivattiin myös tilanteiden alueellisesta kasautumisesta sekä väkivallan 

määrällisestä ja laadullisesta kehityksestä. Myös tutkimusrahoituksen voimakas 

suuntautuminen kerta toisensa jälkeen tietyille toimialoille ja tiettyihin aiheisiin – ja jopa 

eräänlainen vinoutuminen - sekä tutkimuksien tietynlainen yksipuolisuus ja samankaltaisuus 

nousivat vastauksissa esille.  

”Vois’ sanoa ihan eniten sitä todellista määrää. Optulan tutkimuskin antaa vaan tietyn suunnan 

siihen.  [--]. No, sitten tulee tietysti se vaikeus, että ku’ puhutaan uhasta ja väkivallasta, niin 

missä se raja menee, että mikä on mitä. Se on tietysti yksi hankaluus tässä asiassa. No, kyllä 

tossa tuli vähän tossa Optulan tutkimuksessa tää, että missä, onko alueellisia kasautumia, 

vaikuttaako työttömyydet, tällasia, tän tyyppiset asiat, kuin’ paljon niillä. Lähinnä määrällinen 

kehitys ja sitä vasten peilaaminen, mitä muuta yhteiskunnassa on tapahtunut. niin mikä se ois.” 

(Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

”Meill’ on aika paljon tämmöstä mutu-tietoa asiasta, mut’ meillähän ei oo ollut 

julkisrahoitteista tutkimusta asian suhteen. Meillä on erilaisia selvityksiä, mut ett’ tää Optulan 

yritysuhritutkimus, jossa asiaa on kyllä osaltaan, siis osana laajempaa tutkimusta, se ei ollut 

nimenomainen tutkimuskohde siellä, mutta ilman muuta, kun vähittäiskauppa oli tutkittavana 

toimialana, niin tää työväkivalta nousi siellä totta kai esiin. Mut’ et’ tää tutkimus tehtiin 2010, 

tutkimus julkaistiin 2011, ja senkin rahoitti Tekes. Tästä meillähän on todella merkittävä 

vääristymä valtion sektoritutkimuksen voimavarojen suuntaamisessa, et’ onko näin, että 

rikosoikeuden tutkimukseen taitaa hupsahtaa semmoset prameat kaksi promillea 

sektoritutkimuksen määrärahoista.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja)   

”Meitäkin on yritetty houkutella ja meidän jäsenyrityksiä erinäköisiin tutkimuksiin yksityisten 

tutkimuslaitoksen taholta, yliopistojen taholta. Näitä tulee niin paljon, että sitten ne on aika 

samantyyppisiä, ja tietysti mä luulen, että siinä on myöskin se, että ku’ yliopistojen ja 

korkeakoulujen pitää nykyisin hankkia osa rahoista jostain muualta, niin tää vaikuttaa, että tää 

on yks’  [--].” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Yhteistyön ja koordinaation tarve sekä selvitysten julkisuus. Työmarkkinaorganisaatiot 

käyttävät selvityksiä luonnollisesti myös omien intressiensä ajamiseen, julkisuuden 
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tavoitteluun sekä oman aktiivisuuden korostamiseen. Yhteistyön ja koordinaation tarve sekä 

selvitysten julkisuus nousevat myös vastauksissa esille.  

”Kun [E:llä] ei oo ollut mitään, me on teetetty selvitystä Laureassa [ammattikorkeakoulun 

turvallisuusalan koulutusohjelman opiskelijoiden toimesta] hävikistä, se on vuosittain, nyt se 

on tainnut vähän lopahtaa. Me ei luoteta kansainvälisiin systeemeihin, tehty vähän omaa, saatu 

isoilta yrityksiltä varsinkin hyvin luotettavat tiedot, niin se on toiminut. Muuta meillä ei ole 

itsenäistä. Ymmärrän, että joillain järjestöillä on niin sanottu vakiintunut systematiikka, ja ne 

jatkaa sitä, ja tietysti voi sanoa, että järjestöillä on myöskin tietynlainen itsekorostuksen tarve, 

että me tehdään tän tyyppistä asiaa, ja sillä haetaan julkisuutta. Sitä tulee. Se on mun mielestä, 

ehdottomasti koordinaatio olisi tarpeen. Ja sitten vielä, että jos tehdään tämmöstä yleistä 

asioista, mun mielestä turvallisuus ei oo semmonen asia, josta niitten tietojen pitäisi olla 

salaisia, vaan ne pitäisi olla avoimia, ja sitä kautta löytyy kaikki tutkimukset kyseisten liittojen 

nettisivuilta ihan suoraan.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Pitkittäistutkimukset ja tutkimusrahoitus. Myös pitkittäistutkimusten hyödyt trendien 

osoittamisessa nostetaan esille. Huoli tutkimusrahoituksen säilymisestä mainitaan myös 

eräässä haastattelussa, jossa myös toivotaan eri tutkimuslaitosten ja tutkijoiden välistä 

keskustelua erilaisten tulosten osalta.  

”Tilastokeskuksen työolotutkimus, joka on pitkittäistutkimus, et kun ne saa säilytettyä 

rahoituksen, et’ ne pystyy tekemään niitä. Pitkittäistutkimuksen hyvä puoli on se, että näkee 

sen trendin, mihin ollaan menossa. ja toisaalta, että ne tukis myös sitten, jos 

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -tutkimus on tämmönen pitkäaikaistutkimus, niin 

näissähän on tullut esiin se, että ne ei ole ihan yksi yhteen ne tulokset. Silloin toivois’, että 

tämmöiset tutkimuslaitokset ja tutkijat vois’ keskustella, jotta jonkun liiton toimitsijan, tai 

työpaikkatasoa ajatellen, että niitten ei tarvi ihmetellä, kumpaa mä tässä oikein uskon.” 

(Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Tarkempaa analyysia ja suosituksia. Eräs haastateltavista kaipaa tapahtumien tarkempaa 

analyysia samaan tapaan kuin Onnettomuustutkintakeskus antaa turvallisuustutkinnan 

lopputuloksena tutkintaselostuksen. 

”Näissä voisi vielä enemmän olla vähän samaan tapaan kuin onnettomuustutkintalautakunta 

tekee raporttejaan, että se poimii sieltä niitä vaikuttaneita tekijöitä ja antaa sitten ihan 

suosituksia esimerkiksi, minkälaisilla menettelytavoilla näitä tilanteita voisi ennalta estää.” 

(Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

Tilastointiin liittyviä haasteita. Erilaiset tilastointiin liittyvät seikat nousivat pääosaan 

vastauksissa. Työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden edustajien näkemykset 

työväkivaltatilastoinnin haasteista ovat hyvin yhdenmukaisia annetuissa vastauksissa. Muun 

muassa RTN:n väkivaltajaosto (2013) ja Aromaa (2013) ovat nostaneet esille 

työväkivaltatilastointiin liittyvät moninaiset haasteet.  

Poliisin tietojärjestelmiin ja työtapaturmiin liittyvät tilastointihaasteet olivat mukana 

useiden haastateltavien vastauksissa. Poliisin tietojärjestelmiin kaivataan mahdollisuutta 

nykyistä tarkempien tietojen kirjaamiseen. Rikostilastojen osalta toivotaan tarkempia tietoja 

muun muassa siitä, ovatko teot tapahtuneet työhön liittyvissä olosuhteissa tai vapaa-aikana. 

Ryöstörikosten osalta ei rikostilastoista saada esille esimerkiksi liikeryöstöjen osuutta, joka 

on yksi keskeinen indikaattori yritysturvallisuuteen liittyen. Eräs haastateltavista nostaa 

esille tilastoitujen ilmoitettujen ja subjektiivisten koettujen tapausten suuren lukumääräeron 

aiheuttamat ongelmat.  

”Meiltä löytyy tilastoo niistä tilanteista, johon on hälytetty poliisi. Ja sit’ meill’ on tietoo siitä, 

mitä subjektiiviset henkilöt siellä alueella kokee. Mutta se, että siitä välimaastosta meiltä 
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puuttuu. Eli meillä ei ole tietoo siitä, että paljonko niitä lievempiä tilanteita on, johon ei oo 

poliisia kutsuttu, jotka kuitenkin on niitä, joista meidän jäsenet kertoo, että meillä sattuu sitä ja 

tätä ja tota. Mutta kun siitä ei löydy mitään semmosta pätevää tietoa.” (Työntekijäorganisaatio 

B:n edustaja) 

”Vois’ sanoa ihan eniten sitä todellista määrää. Optulan tutkimuskin antaa vaan tietyn suunnan 

siihen, ja sekin oli kallis ja työläs tutkimus. Sitä määrää. Sitten poliisin tietojärjestelmät pitäisi 

taipua siihen, että sinne kirjattais’ tarkemmin. Tällä hetkellä esimerkiks’ liikeryöstöjä on 

vaikeesti saatavissa irti sieltä esimerkiksi. Mutta se, että missä se kohdistuu, onko se kaupassa. 

No, sitten tulee tietysti se vaikeus, että ku’ puhutaan uhasta ja väkivallasta, niin missä se raja 

menee, että mikä on mitä. Se on tietysti yksi hankaluus tässä asiassa. No, kyllä tossa tuli vähän 

tossa Optulan tutkimuksessa tää, että missä, onko alueellisia kasautumia, vaikuttaako 

työttömyydet, tällasia, tän tyyppiset asiat, kuin’ paljon niillä. Lähinnä määrällinen kehitys ja 

sitä vasten peilaaminen, mitä muuta yhteiskunnassa on tapahtunut. niin mikä se ois.” 

(Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

”Eikä me päästä käsiksi tähän ongelmaan, jos ei tiedetä, onko tää tapahtunut vapaa-aikana vai 

työoloissa.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Koska jos ne [kyselytutkimukset subjektiivisista kokemuksista ja tilastot ilmoitetuista 

tapauksista] rupee erkanemaan toisistaan, niin silloinhan siinä on joku ongelma jossain.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatilasto. Tapaturmavakuutuskeskuksen 

ylläpitämää työtapaturmatilastoa ei huolimatta sille annetusta tunnustuksesta välttämättä 

pidetä vielä riittävän herkkänä raportointivälineenä. Lievemmät uhkaustilanteet ja ns. läheltä 

piti –tilanteet, joihin poliisia ei ole kutsuttu, saattavat jäädä usein raportoimatta, mikä 

vaikeuttaa työväkivaltailmiön laajuuden selvittämistä. Yksi haastateltavista muistuttaa 

tutkimushankkeiden useimmiten kuitenkin vain lyhytaikaisesti aktivoivan tiedottamista ja 

raportointia, mikä vain harvoin johtaa pysyvään toimintamallin muutokseen. Eräs vastaaja 

toivoo työmarkkinajärjestöiltä avoimuutta, yhteistyötä ja koordinointia julkisuushakuisen 

itsekorostuksen sijaan.   

”Me tehdään joka tapauksessa seurantaa tilastojen avulla. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 

[nykyisin Tapaturmavakuutuskeskus] tilastointi varmasti kehittyy vielä tulevina vuosina. Jos 

rikostilastoista ei löydy nää, niin sieltä pitää löytyä. Tietenkin siellä on nyt lähinnä ne, jotka 

johtaa työtapaturmaan. Sekään ei ole riittävän herkkä ehkä se TVL:n tilasto. Että tämmöiset 

läheltä piti tai uhkaustilanteet helposti jää raportoimatta. Mut’ me ollaan kyllä kehotettu 

työnantajia raportoimaan myös niistä, koska ne kuitenkin kertoo enemmän tän ilmiön 

laajuudesta.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Tämmösissäkin tutkimushankkeissa, kun näitä raportoidaan, ne tulee hetkellisesti pintaan ja 

tehdään tiedotteita ynnä muuta, et’ sit’ ne työpaikat on niistä mukana, ne hyötyy niistä eniten, 

niillä saattaa jäädä pysyvä toimintamallin muutos, mut’ sit’ ne kaikki muut: ei oo, ai jaa, en oo 

koskaan kuullut tai jotain muuta.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Me ei luoteta kansainvälisiin systeemeihin, tehty vähän omaa, saatu isoilta yrityksiltä 

varsinkin hyvin luotettavat tiedot, niin se on toiminut. Muuta meillä ei ole itsenäistä. 

Ymmärrän, että joillain järjestöillä on niin sanottu vakiintunut systematiikka, ja ne jatkaa sitä, 

ja tietysti voi sanoa, että järjestöillä on myöskin tietynlainen itsekorostuksen tarve, että me 

tehdään tän tyyppistä asiaa, ja sillä haetaan julkisuutta. Sitä tulee. Se on mun mielestä, 

ehdottomasti koordinaatio olisi tarpeen. Ja sitten vielä, että jos tehdään tämmöstä yleistä 

asioista, mun mielestä turvallisuus ei oo semmonen asia, josta niitten tietojen pitäisi olla 

salaisia, vaan ne pitäisi olla avoimia, ja sitä kautta löytyy kaikki tutkimukset kyseisten liittojen 

nettisivuilta ihan suoraan.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Kansainvälisten selvitysten ja tutkimusten vertailun haasteista. Useat haastateltavista 

nostavat esille eri maiden raportointikulttuurien eroavaisuudet ja kulttuurisidonnaisuudet, 

mikä omalta osaltaan vaikeuttaa luotettavien kansainvälisten vertailujen tekemistä. Suomen 
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osalta nostetaan esille avoimuus, avoimempi raportointikulttuuri ja nollatoleranssi, joita 

esitetään syiksi sille, miksi Suomesta raportoidaan enemmän epäasiallista kohtelua ja 

työväkivaltaa kuin esimerkiksi Etelä-Euroopan maista. 

”Kieltämättä, kuten siinä Eurofoundin tutkimuksessa vähän on keskusteltu niin, että 

raportointikulttuuri on Suomessa avoimempaa kuin muualla. Mut’ jos nyt sitten ei verrata 

Suomea muihin maihin, vaan katsotaan, miten asia on Suomessa kehittynyt, sit’ saadaan kyllä 

todennäköisesti aika hyvä kuva.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Mutta Euroopan mittakaavassa hämmästyttää, että Suomi on yleensä siellä ihan huipulla, ja 

tätä voidaan selittää sillä, että se on tämmöinen kulttuurikysymys. Meillä on ok puhua näistä. 

Me ei, me ollaan nollatoleranssi, me ei hyväksytä näitä, ja sen vuoksi myös niitä raportoidaan 

enemmän kuin muualla. Nää kyselyt on kulttuurisesti sidonnaisia myös.” 

(Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Ja kyllä olen ihan samaa mieltä, että se kulttuurista johtuu, koska tuolla jossain latinalaisessa 

maassa se käyttäytyminen työpaikalla, jos sen sä toisit suomalaiseen työkulttuuriin, niin siellä 

olisi heti, että mitä toi on. Meillä on niin valveutunutta porukkaa, että ne tietää, että nyt minun 

koskemattomuuttani loukattiin nyt, jopa katseella.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

4.5.3 Työmarkkinaorganisaatioiden osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan 

valmisteluun 

Useimmat työmarkkinaorganisaatiot olivat haastateltavien mukaan osallistuneet itse tai 

keskusjärjestönsä kautta joko sisäisen turvallisuuden ohjelman tai 

yritysturvallisuusstrategian taikka molempien valmisteluun vähintään lausunnonantajana. 

Vaikutusmahdollisuuksia pyritään myös aktiivisesti hakemaan eri työryhmien jäsenyyksien 

avulla.  

”Mutta sisäministeriöhän aloitti nyt tossa viime syksynä aika semmosen ison pumaskan, 

sisäisen turvallisuuden strategian, jossa on hirveen monta eri työryhmää eri ministeriöiden alla 

ja niin pois päin, ja me käytiin ihan änkeemässä ittemme mukaan ihan kaiken näköiseen.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Ei olla oltu noissa hankkeissa mukana. Jos tulee tarvetta, jos kuullaan jostain, niin heti sanoo, 

ollaanko järjestönä. Meillä on mahdollisuus antaa lausunto, vaikkei olisi pyydettykään. Y:n 

kautta, kun se on keskusjärjestö, saattaa olla.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Vaikka kaikki haastateltavat eivät henkilökohtaisesti ole olleet mukana sisäisen 

turvallisuuden ohjelman tai yritysturvallisuusstrategian valmistelussa, oli kumpikin niistä 

tuttu kaikille henkilöille yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta huolimatta siitä, etteivät asiat 

aina kuuluneetkaan suoraan omiin työtehtäviin. 

”Kyl’ sitä meillä joku, joku tais’ siihen, laittokohan se siihen jotain lausuntoa.” 

(Työntekijäorganisaatio C:n edustaja)  

”Harmillista, ettei X ole nyt paikalla. Mä en valitettavasti tunne tota.” (Työntekijäorganisaatio 

F:n edustaja) 
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4.5.4 Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta 

Työväkivallan laaja kirjo. Haastateltavat kuvailivat osuvasti työväkivaltatilanteita löytyvän 

laidasta laitaan laajalla repertuaarilla ja koko skaalalla. Fyysinen ja henkinen väkivalta oli 

vastauksissa paljolti rinnastettu toisiinsa. Esimerkkeinä mainittiin muun muassa potkiminen, 

töniminen ja lyöminen sekä työntekijään ja tämän perheenjäseniin kohdistuva uhkailu. 

”Että kyllä kaikenlaisia tilanteita, fyysisiä, henkisiä, uhkia, ja tämmöstä epäasiallista käytöstä. 

[--] Jos liikutaan koko skaalalla, fyysinen konkreettinen väkivalta ja sitten tämmönen huono 

käytös, [--] sosiaalisen median käyttö nettikeskusteluineen. [--] kokee, että heidän 

turvallisuutensa on uhattu, että siellä on sellaisia piiloviestejä.” (Työnantajaorganisaatio A:n 

edustaja) 

”Siis tilanteitahan on laidasta laitaan. Niitähän löytyy siis tietenkin ihan hirveesti. [--] Se on 

hyvin moninaista, koska meidän alat on niin, meillähän on 50 työehtosopimusta, niin se on 

aika laaja tää repertuaari, mitä meillä on, ja sen sisään mahtuu hyvin paljon kaikennäköistä.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Se on laidasta laitaan ne väkivaltailmentymät. Kyl’ se varmaan on eniten tätä potkimista ja 

tönimistä ja lyömistä ja ilman mitään kättä pidempää, mut’ et sitten mennään tänne, kun on 

joku ase. [--] uhkaillaan myös omaa perhettä: mä tiedän, missä sä asut; mä tiedän sun perheen; 

mä tiedän, minkälainen auto sulla on - mä räjäytän sen. Siis tämmösiä uhkailuja, tää on sitä 

sanallista uhkailua.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Fyysinen väkivalta ja sen uhka. Fyysinen väkivalta ja sen uhka nousivat lähes jokaisen 

haastateltavan vastauksissa esille. Väkivalta vaihteli suoranaisesta vapaudenryöstöstä eri 

tavoilla tehtyihin pahoinpitelyihin ja suoraan tai peitellysti lausuttuihin uhkauksiin. 

”Että kyllä kaikenlaisia tilanteita, fyysisiä, henkisiä, uhkia, ja tämmöstä epäasiallista käytöstä. 

[--] fyysinen konkreettinen väkivalta ja sitten tämmönen huono käytös [--] uhattu, että siellä on 

sellaisia piiloviestejä.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Et’ kun ne on enemmän tänne fyysisen väkivallan, et’ ne on niitä pahimpia, et’ kyl ne on nää 

aseilla uhkailut, lyömiset, potkimiset, puremiset. [--] Se on laidasta laitaan ne 

väkivaltailmentymät. Kyl’ se varmaan on eniten tätä potkimista ja tönimistä ja lyömistä ja 

ilman mitään kättä pidempää, mut’ et sitten mennään tänne, kun on joku ase” 

(Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Henkinen väkivalta ja sosiaalinen media. Vastauksissa nousivat perinteisen fyysisen 

väkivallan rinnalle - ja jopa sen ohi - erilaiset suulliset tai sosiaalisen median kautta tehdyt 

suorat tai peitellyt uhkaukset sekä myös epäasiallisen nettikeskustelun kohteeksi 

joutuminen. Eroa fyysisen ja henkisen väkivallan välille ei haastatteluvastauksissa juurikaan 

tehdä, ja niiden kummankin lopputulosta haastatteluissa luonnehditaan yhtä vakavaksi. 

Työväkivaltaa luonnehdittiinkin eräässä vastauksessa osuvasti ”työpaikoille päätään 

tunkevaksi yhteiskunnalliseksi lieveilmiöksi”, jota kuvattiin liiketoimintaa ja henkilökuntaa 

häiritseväksi kielteiseksi yhteiseksi asiaksi. 

”Siinähän muun muassa sosiaalinen media on nyt nykyään aika tärkeässä roolissa. Me ei tehdä 

niinkään fyysisen ja henkisen väkivallan välillä eroa, että se lopputulos voi olla yhtä julma 

molemmissa tapauksissa. [--] Että kyllä kaikenlaisia tilanteita, fyysisiä, henkisiä, uhkia, ja 

tämmöstä epäasiallista käytöstä. [--] Jos liikutaan koko skaalalla, fyysinen konkreettinen 

väkivalta ja sitten tämmönen huono käytös, täältä kovimmasta päästä löytyy kyllä tilastojakin, 

mutta sitten on tää sosiaalisen median käyttö nettikeskusteluineen. Se koetaan kyllä raskaaksi, 

jos joku yksittäinen viranhaltija joutuu siihen sen kohteeksi. [--] kokee, että heidän 

turvallisuutensa on uhattu, että siellä on sellaisia piiloviestejä.” (Työnantajaorganisaatio A:n 

edustaja) 
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”Kyl’ sitä niin sanottuu uhkailuu, mut et, sanotaan et’ se henkinen väkivalta, sitä ne pystyy 

vielä jonkun esimerkiks työnohjauksen keinoin, et’ niitten ihmisten toimintakyky säilyy 

työntekijöinä, ja mä luulen, et’ sille on helpommin ehkä jotenkin sitten saatavilla sitä apua ihan 

työpaikkatasolla.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Katsoisin, että tietysti väkivaltahan on sinällään pikkuisen erilainen tämmöinen fysikaalinen 

altiste työympäristömielessä kuin muut, koska sehän ei ole luonnollinen siinä työnantajan 

tuotanto- tai palveluprosessissa syntyvä altiste, vaan se on yhteiskunnallinen lieveilmiö, joka 

tunkee päätään työpaikoille.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

”Kyl’ me [D: n] kanssa on, kyl’hän me yhdessä tunnistetaan, et’ jokainen häiriötapaus, 

jokainen myymälävarkaus, jokainen, kaikki tämmönen tapahtuma, ykskin aina on liikaa. Et 

sinänsä meillä on sama intressi, koska häiriöthän haittaa yksinkertaisesti työnantajan kannalta 

tai omistajan kannalta liiketoimintaa ja henkilökuntaa, Jos häiriintyy tai joutuu 

sairauspoissaoloille, se on kaikki sekä kummallekin osapuolelle kielteinen asia, et’ siinä 

mielessä.”  (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Liikeryöstöt, uhkatilanteet näpistysten yhteydessä, seksuaalinen häirintä ja muu 

häiriökäyttäytyminen. Uhka- ja väkivaltatilanteiden laaja kirjo nousee useissa vastauksissa 

esiin. Häiriökäyttäytyminen esimerkiksi huumeidenkäyttäjien taholta mainitaan useammassa 

vastauksessa. Kaupan alalla näpistystilanteet liikeryöstöjen lisäksi aiheuttavat väkivaltaa ja 

sen uhkaa. Sanallinen epäasiallinen kohtelu ja henkilökohtaisuuksiin menevä huono käytös 

nousevat vastauksissa myös esille. Seksuaalinen häirintä erityisesti majoitus- ja 

ravitsemisalalla sekä rasismi ja väkivalta kiinteistöpalvelualalla mainitaan erään 

työntekijäjärjestön edustajan haastattelussa. Toteutetuissa haastatteluissa ei ollut mukana 

kiinteistöpalvelualan eikä majoitus- ja ravitsemisalan työnantajien edustajaa, jolloin 

haastattelussa ei saanut tietoa siitä, oliko asia noussut esille myös työnantajapuolella. 

”Siis tilanteitahan on laidasta laitaan. Niitähän löytyy siis tietenkin ihan hirveesti. Jos kaupan 

alaa ajattelee, mikä on ehkä mulle se kaikesta tutuin, niin totta kai se menee tämmösestä 

häiriökäyttäytymisestä, mihin liittyy nyt sitten näitä kaikkia huumausaineiden käyttäjiä ja sun 

muuta, ja sitten tietysti näpistelytilanteet, joissa joudutaan puuttumaan sitten näihin 

näpistelyihin. Että nää on niitä semmoisia tyypillisiä, jotka aiheuttaa. Mutta että kyllä meiltä 

toki tulee kentältä ihan sitä semmoista verbaalia epäasiallista kohtelua. Että aina siihen ei liity 

se uhkaus väkivallasta, vaan että muuten vaan haukutaan ulkonäköä ja niin pois päin. Että niitä 

sattuu sit’ myöskin. Mutta jos sitten aattelee majoitus- ja ravitsemusalaa, niin me ollaan 

huomattu meidän omissa kyselyissä, että siellä tuppaa olemaan paljon enemmän sitten taas sitä 

seksuaalista häirintää siltä puolelta, että siellä sitten hotellien kerrossiivoojat joutuu tätä 

kohtaamaan, ja sitten myöskin ravintoloissa nää anniskelevat tarjoilijat, koska ilmeisesti 

alkoholi ja asiakaspalvelutyö aiheuttaa tämmöisen yhteyden. Ja sitten jos ajatellaan taas 

meidän kiinteistöpuolen alaa, jossa on paljon maahanmuuttajataustaista väkeä tekemässä töitä, 

niin he kyllä ikävä kyllä joutuvat sitten kohtaamaan sitä rasismia tuolla, koska liikkuvat 

julkisilla paikoilla, ja tiedän siis entisestä työstä, koska mä olen entinen työsuojelutarkastaja, 

niin tiedän, että esimerkiksi tietyt siivousalan yritykset ovat joutuneet miettimään tarkoin, että 

milloin voi edes laittaa esimerkiksi metroja siivoamaan semmoset selvästi ulkomaalaisen 

näköiset. Että juhlapyhien aattona ei kannata heitä laittaa, että sit’ sattuu kaikennäköisiä 

puukotuksia sun muita. Että näin raakaa tää on sitten tää meidän kansa. Se on hyvin 

moninaista, koska meidän alat on niin, meillähän on 50 työehtosopimusta, niin se on aika laaja 

tää repertuaari, mitä meillä on, ja sen sisään mahtuu hyvin paljon kaikennäköistä.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

Vastaukset ovat luonnollisesti hyvin samankaltaiset kaupan alan työntekijöitä ja työnantajia 

edustavien haastateltavien vastauksissa. Liikeryöstöjen lisäksi myös näpistykset nousivat 

vastauksissa esiin potentiaalisina uhkatilanteina. Erilaisten uhka- ja väkivaltatilanteiden kirjo 

nousee esille myös kaupan työnantajapuolen edustajan vastauksessa samaan tapaan kuin 
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työntekijäorganisaation edustajalla. Häiriökäyttäytyjien poistamiset ja niihin liittyvät 

ongelmat nousevat esille työnantajapuolen edustajan vastauksessa.  

”Se mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin kaupassa väkivallasta pahemmasta päästä on ryöstöjä, 

joita tapahtuu - mitä niitä on - kauppoihin kohdistuvia vähän kolmisensataa per vuosi. Siitä 

sitten mennään alaspäin erinäköisiin ja sitten, kun puhutaan uhasta ja väkivallasta, niin se on 

hyvin subjektiivinen, miten kukin sen mieltää. Joku ottaa haistattelun jo selkeenä uhkana, että 

lähteeks’ tää sit’ tästä liikkeelle.  Sit’ kaupassa tapahtuu lukuisa määrä erilaisia 

myymälävarkauksia ja näpistyksiä. Niistähän jokainen, tai no käytännössä jokainen saattais’ 

olla tietynlainen uhkaava tilanne, mutta osahan näistä on hyvin rauhallisia. Sitten on nää niin 

sanotut - miten mää nyt sanoisin – sekopäinteot, joita tässä maassaki’ riittää, niitten 

[tekijöiden] mahdollinen poistaminen ja siihen liittyvä ongelmatiikka. [--] Ne on niitä lähinnä 

semmoisia haistatteluja. [--] Siis sanallinen asiaton käyttäytyminen, huonot käytöstavat. Se on 

yksi semmonen selkee. Päihtyneet asiakkaat tietysti tietyissä tapauksissa.” 

(Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Työntekijöihin kohdistuvat rikosilmoitukset ja kantelut. Yhdessä haastattelussa nousi esille 

eräiden ammattiryhmien työntekijöihin kohdistuvat aiheettomat rikosilmoitukset ja kantelut. 

Osa niistä liittyy työtehtävien hoidon yhteydessä tapahtuneeseen väitettyyn (liiallisen) 

väkivallan käyttöön. Osa niistä ei taasen liity millään tavalla väkivaltaan tai 

voimankäyttöön, vaan niissä esitetään muita perusteettomiksi osoittautuvia epäilyjä 

työntekijän syyllistymisestä rikokseen työtehtävän hoidon yhteydessä. Haastateltava 

rinnastaa tällaiset aiheettomat kverulatiiviset ja tarkoitushakuiset rikosväitteet henkiseksi 

väkivallaksi. 

”Kävin vähän noita meidän oikeusapuasioita läpi [--] joissa konkreettisesti on joku oikeusjuttu 

vireillä. Ja väkivaltatilanteitahan meillä on tavallaan niitä, joissa meidän jäsen on 

asianomistajana, mutta [--] ehkä erityisesti viime vuosina on vähän lisääntynyt tämmöinen, 

jossa meidän jäsen on epäiltynä tai syytettynä, että on menetellyt väkivaltaisesti työssä. Ja itse 

asiassa nää alkaa meillä olla jo vähän ongelmallisempia. [--] mutta tyypillinen ehkä, mistä 

näitä ymmärrettävästi tulee, on mielisairaanhoitajat.  [--] koulukodeissa, tulee puukkoa reiteen 

välillä [--] putkavartijoita, siis säilöönottotilojen vartijoita, niillä on joskus joko sillai, että he 

itse ovat itse kohteena, tai sitten myöskin se ongelma, että tulee helposti syytteitä taltuttaessaan 

asiakasta on käyttänyt liikaa väkivaltaa ja niin edelleen. [--] junien konduktöörit [--] kun 

yrittää esimerkiksi poistaa asiakasta, jolla ei ole lippua, niin siitä syntyy kahakka. 

Sosiaalipuolella [--] perhetyöntekijä, joka meni hakemaan lapsia [--] niin perheen isä oli sitten 

pistänyt pyssyn sen ohimoille [--] Ehkä eniten ne meillä on tavallaan näitä sekä oikeusjuttuja 

siitä, että työntekijä joutuu sitten oikeudessa, jos syyttäjä nostaa syytteen, niin paitsi joko 

yhtymään syyttäjän rangaistusvaatimukseen, mutta ennen kaikkea, jos haluaa sitten kivusta ja 

särystä korvausta, niin ne on nää mielisairaanhoitajat, jotka meillä ehkä näissä on tää 

tyypillisin. [--] Näissä ei oo selkeetä ryhmää, nää tulee yksittäistapauksina. Mutta meillä ei ole 

tietoa, kuinka paljon niitä käytännössä on, koska kaikki eivät tietysti johda mihinkään 

oikeudenkäyntiin, ja sitten osa voi olla, vaikka on oikeudessa, niin jos työnantaja on maksanut 

sairasajan palkat ja ne on kunnossa, niin sitten välttämättä työntekijää ei tavallaan tarvita siinä 

oikeudenkäynnissä.” (Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

”Kun meidän jäseniä on paljon semmoisissa ammateissa, joissa taas ne jäsenet helposti 

joutuvat itse epäilyksenalaiseksi tai syytteeseen [--] kun asiakas selvästi, tai sanotaan aika 

selvästi, esittää perusteettomia epäilyksiä, että työntekijä on syyllistynyt rikokseen [--] 

ammatti, joka ei liity väkivaltatilanteeseen, mutta liittyy tämmöseen, minkälainen 

työntekijöiden asema asiakaspalvelussa, esimerkiksi ulosottomiehet [--] ne on tosi herkässä, 

että vähän väliä on käräjillä, kun joku asiakas syyttää, että joku omaisuus, joka on ollut 

puolison tyttären omistuksessa, on väärin ulosmitattu ja tämmösiä aivan järjettömiä juttuja. [--] 

Häntä [velallista] on ulosmitattu vaikka kuin’ monta kertaa, joka kerta kun siltä ulosmitataan 

velkoja, se nostaa rikosjutun ulosottomiestä vastaan ja luettelee siellä kaikki   
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kätkentärikoksesta, kavallukset ja petokset ja kaikki. [--] Tää on tietysti vähän toki eri tilanne 

kuin nää väkivaltatilanteet, mut’ että ammatteihin liittyy. Tässä kohdassa se on ihan selvää 

sellasta [henkistä väkivaltaa], mut’ on hirveen vaikee taas lähtee tällasta tahoa vastaan 

esimerkiks’ meidän nostamaan jotain ihmeellistä häirintäkannetta, et’ ne on hankalia tilanteita 

sit’ kun on hankalia asiakkaita.” (Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

Uhkailua hoitoalalla esiintyy myös työntekijöiden perheenjäseniä ja muita läheisiä 

kohtaan. Työympäristön suunnittelu nousee esille uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumista 

koskevassa terveydenhuoltoalalle sijoittuvassa vastauksessa. Biologiset vaaratekijät 

nousevat erityisesti hoitoalalla yhdeksi vaaratekijäksi tavanomaisen henkisen ja fyysisen 

väkivallan lisäksi. 

”Yksi sairaanhoitaja siellä parkkipaikalla, niin sinne auton takakonttiin tavallaan suljettiin ja 

pidettiin panttivankina, niin minkälaisia traumoja tavallaan ihmiselle jää siitä, vaikkei hän sais’ 

mitään fyysistä vammaa.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Et’ kun ne on enemmän tänne fyysisen väkivallan, et’ ne on niitä pahimpia, et’ kyl ne on nää 

aseilla uhkailut, lyömiset, potkimiset, puremiset. Sit’ tulee nää biologiset vaaratekijät, nää 

huumeidenkäyttäjät, sekakäyttäjät, ja sit nyt kun näitä muuntohuumeita on vaikka kuinka 

paljon markkinoilla. [--] Se on laidasta laitaan ne väkivaltailmentymät. Kyl’ se varmaan on 

eniten tätä potkimista ja tönimistä ja lyömistä ja ilman mitään kättä pidempää, mut’ et sitten 

mennään tänne, kun on joku ase. [--] Johonkin [--] lehteen esimerkiks haastateltaisiin jotain, 

niin ei nää ihmiset halua, koska sit’ tulee tää, että uhkaillaan myös omaa perhettä: mä tiedän, 

missä sä asut; mä tiedän sun perheen; mä tiedän, minkälainen auto sulla on - mä räjäytän sen. 

Siis tämmösiä uhkailuja, tää on sitä sanallista uhkailua. [--] Sairaalan käytävällä oli ollut joku 

patsas tai pysti tai olikohan kukkavaasi, se oli sillä saanut tai sitä oli käyttänyt työvälineenä 

[pahoinpitelyyn]. Vaikka sanotaan, että onpa aika tylsän näköisiä jotkut sairaalan tilat, mut’ et’ 

ei siellä kauheen paljon sais’ ylimääräistä olla. Et’ siinä mielessä työympäristön miettiminen. 

Esimerkiks [--] ensiapupoliklinikalle kun menee, niin siellä on ihan pleksit, että ihmiset saa 

olla siellä kopissaan, ei ainakaan heti heidän kimppuun hyökätä.”  (Työntekijäorganisaatio D:n 

edustaja) 

Kouluväkivallan osalta tavanomaisempia ja arkipäiväisempiä tapahtumia ovat konfliktit 

oppilaiden ja huoltajien kanssa. Fyysisen väkivallan tai sen uhan lisäksi esiintyy henkistä 

painostusta, häirintää, kiusantekoa ja ilkivaltaa. Valtaosa siitä on oppilaiden aiheuttamaa 

mutta toisinaan myös oppilaiden huoltajat tai vanhemmat syyllistyvät siihen esimerkiksi 

painostaakseen opettajaa. Osa teoista saattaa täyttää vainoamisen tunnusmerkistön. 

Merkittävä osa henkisestä painostuksesta tapahtuu internetin välityksellä.  

”Jos nyt pahimmista aloitetaan, josta tietysti moni asia sai alkunsa, niin ne on nää 

ampumistapaukset, mut’ samalla pitää sitten kuitenkin muistaa, että nehän edustaa kuitenkin 

lukumääräisesti, siis onneksi, äärimmäisen harvinaisia asioita. Se, mikä on käytännössä paljon 

yleisempää, on tämmöset arkipäiväisemmät konfliktit oppilaiden tai oppilaiden huoltajien 

kanssa. Et’ sehän on yks’, että osa oppilaista on väkivaltaisia, ja tietysti, mitä lähempänä 

aikuisikää ollaan, tai kun ei olla enää ihan alakouluiällä, niin se fyysinen uhka on jo 

työntekijän eli opettajan kannalta pahempi. Ja sitten, jos tämmöistä käyttäytymistä harjoittaa 

tää oppilaan huoltaja tai vanhempi, niitä toisinaan tulee. Ja sitten on paljon sellaista, että ei 

välttämättä oo fyysistä uhkaa, mutta on tämmöstä häirintää tai kiusantekoa tai kotiin soittelua 

tai nettiin kirjoittelua tai semmosta. Mutta että tämmöinen häirintäkin, siinähän on tietysti aina 

se, tietysti vähän riippuen tekijästä, että muuttuuko se jossain vaiheessa väkivallalla 

uhkaamiseksi tai väkivallaksi, jos näyttää siltä, että tämmösellä henkisellä painostamisella ei  
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päästä toivottuun tulokseen sen tekijän kannalta. Näitä on paljon, ja nimenomaan netin 

välityksellä tapahtuvaa on huomattavankin paljon. [--] Sitäkin on tai epäilyksiä sellasesta, että 

jos esimerkiks’ opettajan auto joutuu ilkivallan kohteeksi. No ainakin silloin, jos se on koulun 

parkkipaikalla, niin epäilykset kohdistuu johonkin koulun oppilaaseen. Ja sitten on ollut 

esimerkiksi tämmöistä, että postilaatikko on käyty hajottamassa tai jotain vastaavaa, mutta että 

niissä on juuri se ongelma, että aina ei pystytä yhdistämään sitä siihen ammattiin, että kyllähän 

tämmöstä sattuu muillekin.” (Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

Epäasiallinen ja aggressiivinen käytös. Kentältä tulleet yhteydenotot ilmentävät 

työnantajaorganisaation edustajan mukaan erityyppisen epäasiallisen yhteydenpidon ja 

häiriköinnin, aggressiivisen käytöksen ylipäätään sekä uhkailun lisääntyneen työpaikoilla. 

Fyysisten väkivallantekojen määrä on kuitenkin pysynyt hänen näkemyksensä mukaan 

jotakuinkin muuttumattomana, mutta uhkaava käytös on hänen käsityksensä mukaan 

kuitenkin lisääntynyt kyseisenä aikana. 

”Nyt täytyy sanoa, että suurimmaksi osaksi meille tulee tietysti toisen käden tietoa, elikkä ne 

käytännön toimijat, joiden kanssa me ollaan yhteyksissä, elikkä yritysedustajat, 

ammattiyhdistysliikkeen edustajat, ammattiliitot, niin hehän tuo meille kaikennäköistä tietoa 

kentällä tapahtuvista asioista. Mutta varsinaiset suorat yhteydenotot väkivaltatilanteista tai 

väkivallan uhkatilanteista on sitten harvinaisempia, eli kyllä ne on sitten jälkeenpäin 

havaintoja siitä, mitä tuolla kentällä tapahtuu. Tyypillisesti tietysti nää, mistä kuulee, niin 

liittyy esimerkiksi tuolla pankeissa tapahtuvaan asiakkaiden aggressiiviseen käytökseen, sen 

lisääntymiseen yleensä. Se tendenssi, mikä näkyy näissä yhteydenotoissa ja mitä kuulee, on tän 

uhkaavan käytöksen lisääntyminen, erityyppisen epäasiallisen yhteydenpidon ja häiriköinnin ja 

uhkailun lisääntyminen. Varsinaisten väkivallantekojen se määrä, jos sitä nyt mitenkään 

kvantitatiivisesti…, meillä ei millään tavalla tilastoida, mutta oma tuntuma asiaan on, että 

niiden kuuden seitsemän vuoden aikana, jonka aikana on itse asian kanssa ollut tekemisessä, 

niiden määrä ei ole oikeastaan muuttunut. Mutta tää uhkaava käytös nostaa päätä. Sotepuoli 

tietysti on yks’ semmonen, joka nousee esiin, ja oikeestaan sitten totta kai toi Mara-puoli, 

lähinnä tietysti noi ravitsemusliikkeet, että nää ne suunnilleen on. Totta kai sitten on muitakin 

aloja, missä sitten näitä insidenttejä tulee, mutta tossa on nyt noi päällimmäiset.” 

(Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

Julkisen liikenteen turvattomuuteen ja pysäköinninvalvontaan liittyvät erilaiset sanalliset 

uhkailut ja lievät pahoinpitelyt sekä työturvallisuusongelmat ja niiden tekniset ratkaisukeinot 

nousevat esille eräässä haastattelussa.  

”Kyllä se [julkinen liikenne isoissa kaupungeissa] on ongelma-alue ilman muuta, jossa 

hyvinkin teknisillä ratkaisuilla voidaan päästä hyviin tuloksiin, esimerkiksi että kuljettaja ei 

myisi lippuja, silloin ei olisi rahaa siellä tai että yövuoroilla olisi joku vartija siellä, ainakin 

lähtöpisteessä, jossa jo ongelmat saattaa syntyä. Sitten [on] tällaisia teknisiä turvajärjestelyjä 

siellä bussissa. Näitä pysäköinninvalvojia uhataan myös, mutta yleensä se jää siihen 

sanalliseen uhkailuun, mutta jonkin verran on kyllä sit’ ollut lehdistössä lieviä tönäisyjä ja 

pahoinpitelyjä.”  (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

4.5.5 Rikosoikeudellisen lainsäädännön asianmukaisuudesta ja sen mahdollisista 

muutostarpeista 

Lainsäädännön parempaa vaikutusanalyysia ja tutkimus- ja tilastotietoa. Maamme 

rikosoikeudellista lainsäädäntöä pidetään haasteltavien vastauksissa pääosin asianmukaisena 

ja riittävänä työväkivaltaan liittyvissä tilanteissa. Erityisesti vuonna 2011 voimaantullut 

lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskeva rikoslain 21 luvun 16 §:n muutos 

(13.5.2011/441) otetaan tyytyväisyydellä vastaan. Samalla kuitenkin useissa työnantaja- ja 

työntekijäorganisaatioiden edustajien vastauksissa kaivataan toteutetun lainsäädännön 

parempaa vaikutusanalyysia, tutkimustietoa ja tilastotietoa. 
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”Ja sitten tän tilanteen selvittämisen, kun rikoslaki muuttui viimeksi, niin kyllä me pidettiin 

hyvänä, että tää olisi virallisen syytteen alainen tällanen työntekijään kohdistuva väkivalta, 

koska tää työntekijä on kuitenkin siinä suorittamassa työnantajan hänelle määräämää tehtävää. 

Tää on tietenkin aika uutta. Se taisi astua silloin ´11 voimaan tää muutos. Mä en oo nähnyt nyt 

mitään vaikuttavuustutkimuksia siitä. Oikeastaan olis hyvä tietää, mihin tää on johtanut. 

Varmaan nyt jo yks saattaa, tää astui voimaan 11, niin vuoden ´11 tilastoista voisi jo löytyä, 

’12 tilastoista varmasti löytyy jo. Et kyl näitä tilanteita sen verran paljon on.” 

(Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Esimerkiks’ se viimeisin lainsäädäntömuutos, eli se, että nää lievätkin työväkivaltatilanteet 

tuli yleisen syyttäjän alle, niin mun mielestä se on jäänyt vähän huomiotta, eli tavallaan sen 

vaikutus ei ole näkynyt kentällä niin kuin sen olisi pitänyt. [--] Epätietoisuus, mä luulen, että 

siihen ei osata vedota. Edelleenkin näitä tapahtuu näitä lieväksi katsottavia väkivaltatilanteita 

työpaikoilla, joihin ei kerta kaikkiaan vaan tehdä ilmoitusta, ei kutsuta poliisia, ei millään 

tavalla reagoida siihen, että. [--] Joo ja se [sisäisen turvallisuuden tiedottamiskampanja] on 

jäänyt vähän sudeks’. [--] Ne [lievät pahoinpitelyt] hukkuu, ei me olla ainakaa’ nähty mitään. 

Ne olis’ poliisilta sitten saatavissa, jos olisi, mutta kysytty ollaan, mutta että näin se on.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”[--] sanotaan, että jos laki olis vaikka viis vuottakin ollut voimassa, niin sen jälkeen tulis 

jotain tutkimustietoa siihen, onks ne muutokset riittäviä. Hirveen äkkiä ei kyllä muutoksia 

kyllä tehdä, että ei niitä nyt joka vuosi ruveta kyllä pykäliä muuttamaan, sehän on ihan selvä 

asia, kyllä niitten täytyy kantaa vähän pidemmälle. [--] Mun mielestä nyt pitäisi antaa tietysti 

jonkun aikaa [kulua], kun toi rikoslain muutos on mun mielestä aika nuori. Eli ensin vähän 

antaa ajan vähän kulua ja katsoa, että miten se toimii. [--] Ei me todellisuudessa edes 

tiedetäkään, kuin’ paljon poliiseille yleensä tehdään näitä ilmoituksia. [--] Kylhän silloin, jos 

niit’ rikosilmoituksia tehdään, niin kyl ne jossain tilastoissa on ylhäällä. En mä edes osaa 

sanoa, kuin tää uudistettu laki [lievän työtekijään kohdistuvan pahoinpitelyn syyteoikeudesta] 

on [vaikuttanut].” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Sakon muuntorangaistuksen poistaminen. Näpistyksiä koskevaa rikosoikeudellista sääntelyä 

toivotaan tarkistettavan erityisesti työnantajapuolen puheenvuoroissa. Sakon 

muuntorangaistuksen poiston yhteys lain kunnioituksen puutteeseen nousi myös 

vastauksissa esille. Näpistystilanteissa tapahtuvien kiinniottotilanteiden yhteyttä väkivalta- 

ja uhkatilanteiden syntyyn korostetaan muutamissa vastauksissa. 

”Varsinaisesti me ollaan oltu huolissaan lainsäädännössä sakon 

muuntorangaistuskysymyksestä, joka meidän mielestä kuitenkin jonkinnäköisen piikin 

aiheutti, välinpitämättömyyttä siihen myymälävarkauksia kohtaan, ja sitä kautta voi poikia 

myöskin tämmöisiä uhkaavia tilanteita.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Yhteisölähestymiskielto ja yhdyskuntaseuraamus. Vaikka työntekijäpuolellakin nostetaan 

esille näpistyksiin ja rangaistusmääräyksiin liittyvä epäkohta, suhtaudutaan siellä 

työnantajaorganisaatiota epäilevämmin muuntorangaistuksen palauttamiseen ja ehdotetaan 

yhdyskuntaseuraamuksen määräämismahdollisuuden parempaa selvittämistä. Myös 

yhteisölähestymiskieltoon näytetään suhtautuvan jonkin verran epäilevämmin 

työntekijäpuolella, joskin vastaus edustaa yhden työntekijäorganisaation edustajan 

haastattelussa esille noussutta näkemystä. 

”Meiltähän nousi aika voimakkaasti tämmöisistä pienten liikkeiden ketjuista, nousi se tarve, 

siitä oli kova huoli ja on ollut iso huuto siitä, kun se rangaistusmääräysmenettely muutettiin 

muutama vuosi takaperin, että tää on nyt oikeasti huonontanut tilanteita siellä työpaikoilla. 

Siellä on semmonen tunne, että nää näpistelijät ja häiritsijät kun otetaan kiinni ja soitetaan 

poliisi, ja poliisi vie, ja ne on tunnin päästä takaisin siellä jatkamassa samaa toimintaa. Ja ne on 

jättänyt täysin ilman suojaa siellä. Me ollaan linjattu tästä, että mitä me ollaan mieltä, koska 

toisaalta me taas ymmärretään sitä, ettei tuomioistuimia voi kuormittaa näillä asioilla, me 

oltaisiin kovasti sillä kannalla, että kannattaisi tätä yhdyskuntaseuraamusta tutkia paremmin, 

että saatais’ siellä paremmin kiinnittää, että välttämättä se muuntorangaistuksen palauttaminen 
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semmoisenaan ei ehkä ole hyvä, mutta ehkä jotain siitä välistä, pitäisi löytää joku 

kompromissi. Me ollaan otettu tähän kantaa. Samoin tää yrityslähestymiskielto, niin kyl’ me 

niin ku’ siinä piilee vaaroja, että mää on tän joskus sillee esittänyt, esimerkiksi näin, että onko 

sillä myyjän turvallisuudella mitään merkitystä, että ottaako se turpaansa kassalla vai ovella. 

Jos ei sitä lähestymiskieltoa toteuteta niin, että siellä on joku muu kuin se myyjä sitä 

panemassa toimeen, niin silloin se ei auta silloin mitään.” (Työntekijäorganisaatio B:n 

edustaja) 

Laittoman uhkauksen syyteoikeus ja uhkailuilmiön kehittyminen. Haastatellut näyttävät 

työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden puolella suhtautuvan varsin pidättyvästi ajatukseen 

siitä, että laiton uhkaus säädettäisiin virallisen syytteen alaiseksi silloin, kun uhkaus 

kohdistuu työtään tekevään henkilöön. Näkökulmaa perusteltiin muun muassa 

näyttöongelmilla sekä uhkakokemuksien ”laajalla skaalalla” ja niiden subjektiivisella 

luonteella. Uhkailuilmiön kehittymisen seurantaa pidettiin kuitenkin tärkeänä.  

”Tää on sellainen ilmiö, johon lainsäädännöllä on vähän vaikeampi puuttua. Näytön hankinta 

voi olla hankalaa. Monet uhkailijat osaa käyttäytyä sillä tavalla, ettei jää mitään. Esimerkiksi ei 

kirjoiteta sähköpostilla. Jos puhelimessa sanoo jotain, niin eihän siitä jää mitään merkintää. [--] 

Luulen, että noihin epäasiallisen käytöksen ja uhkailun tilanteiden vähentämiseen tarvitaan 

myös muita. Tarvitaan perusturvaa lainsäädännöstä ja kieltoja, mutta niiden poistaminen 

edellyttää sitten ihan myös muita toimenpiteitä, viestintää ja koulutusta. [--] Hyvä ajatus ehkä 

sinänsä, mutta voi olla vaikea toteuttaa sitten. Täytyy seurata sen uhkausilmiön kehittymistä.” 

(Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Tää ei oo ihan täysin ongelmaton. Tiedän, että aika paljon paineita on sen suuntaan, että 

tämmöinen esitys tulisi tehdä, ja tässä yritysturvallisuusstrategiassa, joka laadittiin osana 

sisäisen turvallisuuden ohjelman kolmatta vaihetta ja josta pääkohdat tähän ohjelmaan 

nostettiinkin, niin tääkin asia on siellä. [--] Kysymyksessä on kuitenkin enemmän tai 

vähemmän selvii tapauksia lukuun ottamatta tämmöinen subjektiivinen kokemus, ja se, että ne 

olis’ virallisen syytteen alaisia nää teot, niin ei välttämättä sitten oo esimerkiksi ihan 

näyttökysymystenkään puolelta ihan ongelmattomia. Se on asia ainakin, jonka selvittämistä on 

esitetty ja hyvä näin, mut’ mä en osaa siihen sanoa henkilökohtaisesti hyvin vahvasti, että 

tulisko näin säätää tai tulisko jättää säätämättä. Se on asia, joka vaatii mun mielestä 

pohdiskelua.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

”Tavallaan se, että mikä koetaan uhkaukseksi ja miten se ymmärretään laittomaksi, siitä on 

niin laaja skaala olemassa alueella, että kyllä mä tässä sanoisin, ei ne välttämättä tiedä, että 

mikä on laiton uhkaus. Missään tapauksessa ei, kyllä tää meidän kanta ja kommunikointi täältä 

päin on nimenomaan sitä, että tätä ei saa sietää. En tiedä, auttaisiko se sen enempää kuin nyt ne 

lievät väkivaltatilanteetkaan, kun nekin on jääny’ vähän huonoksi. Mutta totta kai ne kuuluu 

tavallaan samaan kastiin, sillä on niin hienoinen ero, tuleeko fyysistä kosketusta vai ei, koska 

se voi olla joskus verbaali uhkailu, voi olla niin hurjaa, ettei siinä mitään fyysistä tarvitse olla, 

kyl mä tavallaan nyt jo rinnastan niitä.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

Rikosoikeuden ultima ratio ja lainsäädännön vaikutusten seuranta. Yleisesti ottaen voidaan 

vastauksien perusteella arvioida, ettei rikoslainsäädäntöä yksinään nähdä ratkaisuna 

työväkivaltaan. Vastaajat nostavat keskeisinä toimenpiteinä esille erityisesti 

työturvallisuuslain edellyttämät toimenpiteet sekä asiakkaille suunnattavan viestinnän. Myös 

tilanteen ja muuttuneen lainsäädännön vaikutusten seurantaa pidetään merkityksellisenä 

työnantaja- ja työntekijäpuolella.   

”Tällä hetkellä kyllä mun mielestä tää on sopivalla tasolla. Tää vuonna 2011 tehty muutos tuo 

kyllä turvaa siihen, että kaikki nää, jos nää tapaukset vaan tulee työnantajan tietoon, niin sitten 

menee myös poliisin ja syyttäjän harkintaan. Ne ongelmien ratkaisut löytyy muusta kuin 

lainsäädännöstä. Turvallisuusjärjestelyissä ja suunnittelussa ja sitten henkilöstön  
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koulutuksessa, tiedotuksessa ja sitten vielä kolmantena asiakkaiden, kuntalaisen, kansalaisen, 

tieto siitä, miten toimitaan siinä asiakastilanteessa, olisi vielä tärkeämmät ratkaisut. [--] 2011 

muutos on niin tuore, että tätä pitää nyt seurata, ettei oo isompaa tarvetta edetä tällä alueella.” 

(Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Se oli hyvä, että ne [lievät pahoinpitelyt] tuli yleisen syytteen alle, että siinä ei ole enää sitten 

sitä mahdollisuutta, että joku työntekijä esimerkiksi ei haluaisi että hänen asiaansa vietäisi 

eteenpäin. Että sen pystyy viemään joka tapauksessa, eikä häntä pystytä uhkailemaan 

luopumaan siitä. Mutta siitä huolimatta jotenkin tää ilmoitusmäärä ei vastaa sitä, mikä me 

tiedetään, että siellä kentällä kuitenkin on.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Mun mielestä se on kyllä jokseenkin kunnossa se lainsäädäntöpuoli. Ongelmahan on sitten 

siinä, että sen lainsäädännön soveltaminen käytännössä ei aina mene ihan niin kuin pitäisi. Mä 

en nyt puhu ihan tosta rikosoikeudesta, vaan mä puhun esimerkiks’ työturvallisuuslaista ja 

siihen liittyvästä velvollisuudesta, että työnantajan on selvitettävä ja arvioitava vaaroja ja 

riskejä ja varauduttava niihin. Että jos kaikki toimis’ täysin lain mukaan työelämässä, niin tää 

olis’ kunnossa, mutta että ne menettelyt ei välttämättä oo ihan lain tasalla. Ja käsittääkseni 

rikosoikeuden puolella niin siellähän on kriminalisoitu kunnianloukkaus, laiton uhkaus, 

väkivallanteot. Nyt 2011:han tuli tämä, mikä oli meidän kannalta erittäin hyvä uudistus, että 

lievä pahoinpitely tuli virallisen syytteen alaiseksi silloin, kun se tapahtuu työn takia. Niin mää 

näkisin, ettei tässä lainsäädännön puolella ole isompaa ongelmaa [--] Kyllä ne niihin 

[laittomiin uhkauksiin] suhtautuu vakavasti. Se on ilmeisesti ollut ihan tietoinen päätös heiltä 

sen jälkeen, kun nämä ampumistapaukset tuli.” (Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

Rikosoikeuden rajoitteista. Rikosprosessuaalista käsittelyä ei välttämättä aina nähdä 

soveltuvaksi toimintamalliksi tietyillä toimialoilla tilanteissa, joissa tekijät ovat ymmärrystä 

tai täyttä ymmärrystä vailla. Vahingonkorvaus- ja tapaturmavakuutusoikeudelliset 

kysymykset koetaan usein itse rikosoikeudellisia seuraamuksia merkityksellisemmiksi. 

Tarkasteltaessa haastateltavien vastauksia, jotka liittyvät vakuutuskorvauksiin, on hyvä 

muistaa, että uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015), joka astui voimaan 

1.1.2016, kumosi useita lakeja, kuten tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja ammattitautilain 

(1343/1988).  

”Meillähän on pikemminkin just sanotaan esimerkiksi hoiva-alalla, ihmiset, joiden kanssa 

tämmöisiä asioita on joutunut keskustelemaan, pikemminkin kokee ongelmaksi sen, että jos 

sanotaan esimerkiksi tämmöisiä henkilöitä, jotka on täyttä ymmärrystä vaille hoidokkeja, heitä 

joudutaan sitten, näitä tilanteita joudutaan käsittelemään rikosprosessuaalisessa järjestyksessä, 

niin työntekijät eivät yleensä koe sitä kovin mielekkääksi. [--] heidän on vaikea nähdä sitten, 

että se pitää rikosprosessin kautta mennä. [--] meillä on enemmän sit’ se, mitkä on ne 

menettelytavat, että se työntekijä saisi, jos hänelle, jos siinä on sitten tapahtunut 

vammautumista tai henkistä tämmöistä, joka monta kertaa on vielä se vaikeampi, että voi tulla 

pelkotiloja työntekijälle siihen, niin miten näissä sitten työntekijät kokee, että he saa 

oikeudenmukaista korvausta tai jotain vastaantuloa yhteiskunnalta tai työnantajalta sitten, niin 

ne on ehkä kuitenkin meillä ollut, mistä enemmän on keskusteltu kuin se, että siellä 

tunnusmerkistöpuolella esimerkiksi olisi jotain aukkoja.” (Työntekijäorganisaatio B:n 

edustaja) 

”Tätä asiaa me ollaan yritetty sillee taustalla, ei mitään virallisii lausumia, 

tapaturmavakuutuslain uudistuksen yhteydessä me yritettiin [--] semmosta viestiä, että sitä 

voitais’ katsoa, olisiko tapaturmavakuutuslain kautta mahdollista helpottaa niitä tilanteita, ettei 

työntekijän tarvitsisi esimerkiksi kivusta ja särystä korvausta saadakseen mennä käräjöimään 

omia asiakkaitaan, eli hoidokkeja vastaan [--]” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Tässä on ongelma meidän kohdalla, että nää syyntakeettomat potilaat. Mut’ eihän se tarkoita, 

että jos se on syyntakeeton, ja jos [työntekijälle] tulee siitä tapaturman seurauksena joku vika 

vamma, niin kyllähän tapaturmavakuutuslain nojalla saa korvauksia. Tää tapaturmavakuutus ei 

vaadi [poliisille ilmoittamista], tää menee ihan omaa reittiään. Nää täytyy erottaa tavallaan. 

Rikoslaki on oma asiansa, ja vaatiiks tää uhri jotain korvauksia vai ei. Se on ihan oma 

asiansa.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 
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”Joo, no siellä on ihan sama periaate, että ei ne ongelmat oo, siis onhan siellä ongelmiakin, 

mutta ei lainsäädännössä niinkään. Sanotaan, että esimerkiksi väkivaltatilanteiden henkiset 

seuraukset, niin ei se ongelma siinä oo, etteikö ne vois’ olla tapaturma-

ammattitautilainsäädännön mukaan korvattavia, vaan se ongelma on lääketieteellinen yhteys 

tai sen puuttuminen. Esimerkiks’ tämmöset voimakkaan traumakokemuksen jälkeiset henkiset 

ongelmat, niin niitä korvataan tietty aika ja sen jälkeen katsotaan, että syy-yhteys katkeaa. 

Näitä on ollut näiden joidenkin vakavien tapausten yhteydessä, että opettaja on joutunut 

työkyvyttömyyseläkkeelle. [--] Se on, koska siinä saattaa käydä niinkin, että diagnoosi 

muuttuu kesken kaiken psyykkisissä ongelmissa. Siinä vaiheessa, kun se ongelma menee 

lääketieteelliseksi, niin se on sitten meille jo vähän vaikeeta. [--] Ei, tää oli ihan yksittäinen 

selkee, vakava tapahtuma, jonka jälkeen tuli sitten pitkä sairasloma psyykkisistä syistä, mutta 

siihen liittyy sitten juuri tää diagnoosin vaihtuminen. Se meni tapaturma-asioiden 

korvauslautakunnassa äänestykseen, että miten on, mut’ päätyivät sitten kuitenkin 

suosittelemaan hylkyä, joka sitten tulikin, ja hylky piti niin sanotusti. Hän sai työeläkkeen 

puolelta työkyvyttömyyseläkkeen, koska katsottiin, että hän on työkyvytön, mutta että hän ei 

saanut sitä tapaturmavakuutuksen puolelta, eli katsottiin, että se ei ollut semmoisessa syy-

yhteydessä tähän tapahtumaan, että se olis’ tullut työtapaturmana korvattavaksi [--] Mä olisin 

ajanut sen korkeimpaan oikeuteen siinä mielessä kun vakuutusoikeus hylkäsi, mutta hän ei 

jaksanut enää siitä riidellä, ja vasten jäsenen tahtoa ei tietenkään riitauteta mitään.” 

(Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

Työnantajan asemasta. Työnantajan asianomistajan asema, oikeus estää pääsy tilaan sekä 

hakea lähestymiskieltoa työväkivalta- ja uhkailutilanteissa nousivat esille muutamissa 

vastauksissa. Näkemykset työnantajan asianomistajan asemasta ja oikeudesta hakea 

lähestymiskieltoa menivät osittain ristiin eri vastaajien kesken riippumatta siitä, edustivatko 

haastateltavat työnantaja- tai työntekijäorganisaatiota. Eräänlaista pidättyvyyttä ja 

varovaisuutta ajatukselle työnantajan oikeudelle oli havaittavissa työnantajien edustajien 

vastauksissa.   

”Mä sanoisin periaatteessa kyllä, et tietysti nää tietyt yksityiskohdat tässä pääsyoikeudessa.  

Mut’ semmoinen kysymys voisi olla, et’ jossain uhkailutilanteessa, henkilöä uhkaillaan, 

annettais’ sille yritykselle valtuus, mahdollisuus toimia sen yksilön puolesta, et niinku 

yritykselle, jolloin se kyseinen henkilö ei niinku, sanotaan, lisäleimautuisi tai tule syyllistetyksi 

siitä enempää ku’ on tarpeen ja hankaloiteta uhrin asemaa.” (Työnantajaorganisaatio E:n 

edustaja) 

”Toinen asia on sitten laittoman uhkauksen saattaminen virallisen syytteen alaiseksi silloin, 

kun se tapahtuu työn yhteydessä. Tää ei oo ihan täysin ongelmaton. Tiedän, että aika paljon 

paineita on sen suuntaan, että tämmöinen esitys tulisi tehdä, ja tässä 

yritysturvallisuusstrategiassa, joka laadittiin osana sisäisen turvallisuuden ohjelman kolmatta 

vaihetta ja josta pääkohdat tähän ohjelmaan nostettiinkin, niin tääkin asia on siellä. Et’ nyt sit’ 

tietysti niin, jos ajatellaan tätä uhkailmiön kasvua ja ehkä tietynnäköisten, voidaan esittää 

kysymys, et’ onko absoluuttisten uhkaustapausten määrä noussut eksponentiaalisesti, vai onko 

tää voimakas kasvu, johtuuko se myös siitä, että tää ilmiö tunnistetaan entistä paremmin, ja 

ihmiset on entistä herkempiä havaitsemaan näitä ja mieltää, että tää ei ookaan oikein. 

Kysymyksessä on kuitenkin enemmän tai vähemmän selvii tapauksia lukuun ottamatta 

tämmöinen subjektiivinen kokemus, ja se, että ne olis’ virallisen syytteen alaisia nää teot, niin 

ei välttämättä sitten oo esimerkiksi ihan näyttökysymystenkään puolelta ihan ongelmattomia. 

Se on asia ainakin, jonka selvittämistä on esitetty ja hyvä näin, mut’ mä en osaa siihen sanoa 

henkilökohtaisesti hyvin vahvasti, että tulisko näin säätää tai tulisko jättää säätämättä. Se on 

asia, joka vaatii mun mielestä pohdiskelua.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

”Mä en tiedä ihan oikeesti, et’onks ne lainsäädännöllisiä aukkoja, et’ onks meidän 

kriminalisoinneissa jotain vikaa. Et’ nää on niinkun aika hienoja, et’ sitten meidän pitää ruveta 

puhumaan seuraamusjärjestelmästä, sen tehokkuudesta, toimivuudesta, 

ennaltaehkäisevyydestä, mut’ et’ kyllähän meillä nää teot on kriminalisoitu jo tällä hetkellä. 

Lähinnä käydään keskustelua siitä, että, just nimenomaan tästä asianomistajuudesta, eli koska 

yksittäiset työntekijäthän ei erilaisten selvitysten mukaan, mitä itsekin hyvin tiedät, niin koe 

hirveen houkuttelevaks’ sitä, että he itse joutuis’ asiaa viemään omissa nimissä eteenpäin. 
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Silloin siihen on mietitty erilaisia vasteita. Yks’ on ollut työnantajan asianomistajuus, jonka 

oikeusministeriö on suoralta kädeltä tyrmännyt. Toinen, mikä meni läpi, on lievän 

pahoinpitelyn saattaminen virallisen syytteen alaiseksi. Sit’ meillä on tää uhkailupuoli, onks 

siellä aukkoja, niin kun mä totesin, asia on selvittämisen arvoinen, mut’ en osaa sanoa, et’ 

pitäiskö se kuitenkaan ratkaista tää asia virallisen syytteen alaiseksi saattamalla, [--] Mä kyllä 

vastaisin tähän nyt pitkän johdannon jälkeen niin, et’ kyl’ lainsäädännölliset puitteet tän 

ongelman hallintaan varmaankin on kohdallaan.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

”Mut’ mää en oikeestaan nää semmosta lainsäädännöllistä hopeeluotia, joka tähän tehois’, ellei 

sitten uskottais’, että esimerkiks’ väkivallantekojen seuraamusjärjestelmän merkittävä 

ankaroittaminen sit’ tepsisi, mutta nyt mennään aika paljon tänne kriminologian puolelle, joka 

ei ole mun erityisalaa. Mää en uskalla ottaa siihen kantaa.” (Työnantajaorganisaatio G:n 

edustaja) 

4.5.6 Muun lainsäädännön asianmukaisuudesta ja mahdollisista muutostarpeista  

Työturvallisuuslain nojalla annettavasta valtioneuvoston asetuksesta. Työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen edustajien näkemykset erosivat eniten tässä kysymyksessä. Useat 

työntekijäorganisaatioiden edustajat nostivat vastauksissaan esille erityisesti työn vaarojen 

selvittämistä ja arviointia käsittelevässä työturvallisuuslain 10 §:n 4 momentissa säädetyn 

mahdollisuuden antaa valtioneuvoston asetuksella ”tarkempia säännöksiä selvityksen ja 

arvioinnin laatimisen kirjallisesta tai muusta todennettavissa olevasta muodosta, sisällöstä ja 

asian käsittelystä työpaikalla huomioon ottaen työnantajan toimiala, toiminnan luonne ja 

niihin liittyvät haitat ja vaarat sekä työpaikan koko.” Perusteina tälle erityiselle 

asetuksenantotarpeelle nostettiin työntekijäorganisaatioiden edustajien vastauksissa muun 

muassa yksintyöskentelyn aiheuttama lisäriski väkivaltaan sekä erilaisten mittareiden ja 

välineiden tarjoaminen työnantajille väkivallan ja sen uhkan mittaamiseksi. 

Työturvallisuuslain 10 §:ää pidettiin myös liian yleisellä tasolla olevana, jonka alle 

tarvittaisiin erityistä asetusta. 

”[Työturvallisuuslain] kymppipykälä ja sitten sinne väkivalta-asetuksen alle, niin kun sitä 

pykälän alle asetusta, joka huomioisi, koska siinä pitäisi saada yhdistettyä se 

yksintyöskentelyn aiheuttama lisäriski väkivaltaan. Ainahan se ei vaikuta se yksintyöskentely 

väkivaltaa lisääväksi, mutta että kyllähän se kuitenkin yksi niistä ihan selkeesti kohottavista 

riskeistä on. Se pitäisi huomioida paljon paremmin. [--] Sen takia mäkin oon siitä 

kymppipykälästä puhunut, että se tulisi luontevasti mukaan sinne riskinarviointiin. 

Työnantajan on - onhan se nytkin itse asiassa -velvollisuus huomioida se väkivallan uhka, 

mutta että se tulisi selkeemmin. Ja sitten että tarjottais’ jonkunnäköisiä mittaristoja ja jotain 

välineitä työnantajalle, että miten hän mittaa sen, että kuinka suuri se väkivallan uhka on hänen 

työpaikassaan.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”SAK nostanut sen, että tää ei oo tää väkivaltapykälä työturvallisuuslaissa, ei ole riittävä vielä, 

että se on liian yleisellä tasolla. Siihen alle tarvittaisiin se asetus vielä.” 

(Työntekijäorganisaatio B:n edustaja)  

”Mehän jossain vaiheessa yritettiin saada työturvallisuuslakiin väkivaltapykälän alle asetus, 

jossa olisi pakotettu työnantajia kirjaamaan ja luovuttamaan myöskin nämä tilastointinsa 

meille, jotta me tiedettäisi, että koska heillähän kuitenkin lain mukaan on velvollisuus seurata 

näitä väkivaltatilanteita ja niin poispäin. Mutta että mikään yritys, mikään meidän, meidän 

palvelualojen yrityksethän eivät halua antaa näitä julkisuuteen. Tähän mennessä ainoastaan 

yksi ketju on suostunut meille näyttämään suurin piirtein lukuja, että mihin suuntaan ollaan 

väkivaltatilanteissa menossa, mutta että meillä on huutava pula semmosesta hyvästä tilastosta 

olemassa koko ajan.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Työturvallisuuslaki on se yksi tietysti. Jos nyt tän vuoden [2013] loppuun se TTN:n asettama 

jaosto saa jonkinnäköisen asetusluonnoksen, et’ se menee nyt omaa rataansa.” 

(Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 
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Erään työnantajaorganisaation edustaja katsoo työturvallisuuslain nykyisten säädösten 

riittävän ja muistuttaa työväkivallan liittyvän useiden erilaisten säädösten kattamille alueille. 

Hän pitää erityisesti asetustason sääntelyä huonona ratkaisuna, joka toisi enemmän ongelmia 

kuin ratkaisisi - olipa se sitten kaikkia toimialoja yleisesti tai tiettyä toimialaa erityisesti 

koskeva. Hän muistuttaa työturvallisuuslain sisältävän muitakin perustavampaa laatua olevia 

säännöksiä lain 27 §:n väkivallan uhkaa koskevan pykälän lisäksi.     

”Täähän on monia eri normistoja koskeva kysymys. [--] kysymys työturvallisuusasiasta silloin, 

kun väkivalta tai sen uhka näyttäytyy työpaikalla. [--] riskienhallinnan keinot tulee määritellä 

yrityksissä, ja lainsäätäjän asia on kiinnittää asiaan huomiota ja luoda ne puitteet, asettaa 

tavoitteet, joihin työnantajan tulisi pyrkiä, ja me katsotaankin, että se, mitä asiasta tuolla 

työturvallisuuspuolella tällä hetkellä työturvallisuuslaissa säädetään, niin sinällään riittää. Me 

ei olla oikeastaan pystytty näissä monta vuotta jatkuneissa keskusteluissa tunnistamaan 

sellaisia hyviä, esimerkiksi asetustason ratkaisuita, jotka ei sit’ tois’ enemmän ongelmia kuin 

ne mahdollisesti ratkaisis’. [--] kovin paljon tää kysymys tuntuu pyörivän sen 

työturvallisuuslain 27 pykälän asetuksenantovaltuuden ympärillä, niin tää on vaan yks’ 

yksittäinen säädös työturvallisuuslaissa, joka koskee väkivallan uhkaa. Et’ siellä on, mä voisin 

sanoa, että vieläkin elementäärisempiä säädöksiä tän asian hallintaan, esimerkiksi työnantajan 

yleinen huolehtimisvelvoite, joka on kaiken kattava, ja samoin vaarojen selvittämistä ja 

arviointia koskeva säädös, samoin työntekijöiden opetusta ja ohjausta koskeva säädös, 

rakenteellista turvallisuutta koskevat säädökset. [--] kovin tämmösistä detaljikysymyksistä 

puhutaan silloin.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja)  

Työnantajaorganisaation edustaja nostaa myös esille näkemyksen liian yksityiskohtaisesta 

toimialakohtaisesta sääntelytavoitteesta ja pitää mahdottomana päästä tyhjentävään, 

yksityiskohtaiseen sääntelyyn. 

”Mä itse nään täysin mahdottomana väkivaltailmiön tarkemman normeeramisen asetustasolla 

niin, että se todellakin puris’ tähän ilmiöön, koska siinä, missä työturvallisuuslaki on 

tämmönen yleinen raami, joka asettaa tavoitteet, niin jos me puhutaan asetuksesta, niin asetus 

asettaa yleensä myös sitten lattian lisäksi katon. Elikkä tää tarkoittais’ sitä nähdäkseni, että 

ministeriössä pystyttäis’ tekemään tyhjentävästi jotain toimialaa koskeva riskinarviointi, 

millaisissa tilanteissa työnantajan tulis’ millaisillakin riskinhallintatoimenpiteillä niin kun 

taklata tää ongelma. [--] On puhuttu siitä, että voidaanko säätää yksi yleinen tarkempi asetus 

kaikkia toimialoja koskien. No aika pian nekin, jotka on semmoista esittänyt, niin perääntyy 

vaatimuksesta, kun niille sanoo, että sopiko sama asetus vaikkapa sote-puolelle, jossa potilasta 

pitää hoitaa, pitää ottaa fyysinen kontakti, ja pankkipuolelle, jossa voidaan tiettyyn rajaan asti 

eristää rakenteellisilla suojaustoimenpiteillä asiakas asiakaspalvelijasta. No vastaus on sitten: 

no ei voida, mutta mitäs sitten. No sitten säädetään alakohtaisesti tarkemmin. No sit’ mä 

kysyn, että soveltuuko sitten tonne, otetaan sitten työnimellä sote-puolen työväkivalta-asetus ja 

säädetään tavallaan sitten tyhjentävästi tällä kertaa niistä toimenpiteistä, joihin työnantajan 

pitää ryhtyä tän ongelman hallitsemiseksi, niin soveltuuko samat säädökset todellakin [--] 

ensiapuasemalle ja [--] yksityissairaalaan. En usko. [--] Taas kerran, mikä on se lainsäätäjän 

tyhjentävä vaste, joka toimii molemmissa paikoissa. [--] Mä uskon henkilökohtaisesti, että tällä 

hetkellä lain ja varsinkin sen nykylain pohjalta laadittujen työsuojeluvalvontaohjeiden linjaus 

on aika lähellä sitä oikeeta. [--] Eli mun mielestä täähän on siis viranomaisvalvontaa, joka 

perustuu nykyisiin normeihin. [--] Nää ongelmat, mihin törmätään tyhjentävällä sääntelyllä, ne 

on nähdäkseni suurempia kuin ratkaisut, joihin sillä voitais’ päästä.” (Työnantajaorganisaatio 

G:n edustaja) 
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Oikeuksien ja velvollisuuksien kollisio. Useissa työnantaja- ja työntekijäorganisaation 

edustajien vastauksissa nostetaan työväkivallasta keskusteltaessa esille myös eri osapuolten 

erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, kuten perusoikeudet, asiakkaan ja potilaan oikeudet, 

palveluvelvoitteet sekä poistamisoikeus, pääsyn estäminen ja porttikielto.  

”Ja ehkä julkisella sektorilla on se perustilanne siellä taustalla, että meidän täytyy palvella 

kaikkia kansalaisia. Sairaaloiden täytyy pitää ovet auki 24 tuntia vuorokaudessa, ja on 

oppivelvollisuus niin oikeus myös tulla sinne koululle, ja kansalaisilla, oppilailla ja asiakkailla 

on tiettyjä subjektiivisia oikeuksia. joita meidän pitää käsitellä. Mutta sitten kunnat ovat ikään 

kuin tähän liittyen asettaneet tiettyjä pelisääntöjä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä siinä 

palvelutilanteessa ja tää on hyvin tärkeä, että asiakkailla on tiedossa myös, että on tiettyjä 

velvoitteita. [--] Lähinnä tää asiakasinfo koskettaa niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka 

liittyy siihen kyseiseen asiakastilanteeseen.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja tää lepositeiden käyttö. Mielenterveyspuolella on 

säädetty siitä. Kritiikkiä tullut, että menetelmää käytetään muuallakin. Eettinen lisäkuormitus 

ihmisille, mitä muuta voi tehdä, kun on hyvin levoton potilas ja vähän henkilökuntaa.” 

(Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

”Kyl se on lähinnä tää tämmönen porttikielto, poistamisoikeus, pääsyn estäminen, tän 

tyyppiset, koska ne ihmiset, jotka näihin yleensä syyllistyy, ne on kohtuullisen samoja kerta 

toisensa jälkeen.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

Julkisella ja yksityisellä sektorilla työnantajan oikeudet ja velvollisuudet eroavat 

merkittävästi toisistaan esimerkiksi julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa vaikkapa 

asiakasvalinnan osalta. Sama pätee myös työntekijöiden asemaan virkamiesten ja muiden 

työntekijöiden välillä. 

”Kun ei voi sitten käännyttää ketään pois. [--] Menet pankkiin tai menet kauppaan tai mihin 

tahansa, niin sit’ voidaan sanoa, että sua ei palvella enää, poistu ja jollet poistu, niin vartija 

paikalle ja se taluttaa sut ulos, mut’ ku tulee joku vertavaluva, raaja poikki tai jotain muuta, ja 

se räyhää ja riehuu ja on vaikka mitä, niin hoidettava se on.”  (Työntekijäorganisaatio D:n 

edustaja)  

Yhdessä työnantajaorganisaation edustajan vastauksessa nostettiin esille - ja epäiltiin - 

tasapainon ja yhteisten näkemysten löytämistä eri tahojen oikeuksien välillä, kun niitä 

mietitään samalla hallinnonalalla eri työryhmissä. 

”Jos meillä on samalla hallinnonalalla porukka, joka miettii potilaan oikeuksia, ja sitten meillä 

on samalla hallinnonalalla kuitenkin porukka, joka sitten miettii potilasta hoitavan 

henkilökunnan oikeuksia, niin että saadaanks se sitten tasapainoiseen tilanteeseen.” 

(Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

Joissakin vastauksissa nostetaan esiin myös eri perusoikeuksien yhteentörmäys ja niiden 

toteuttamiseen liittyvät tulkinnat, joiden katsotaan osin jopa vaikeuttavan työväkivallan 

torjuntaa. Eräässä vastauksessa epäiltiin implisiittisesti lainsäätäjän ja viranomaisten kykyä 

pystyä yhtäaikaisesti usean perusoikeuden samanaikaiseen toteuttamiseen. 

”Se saattaa olla niin koukeroinen, että mihin asti, millä tavalla jossain lainsäädännöllä 

pystyttäis’ joku tekeen, ja kuka ois ehkä tarpeeks’ rohkee tekemään semmosta lainsäädäntöä, 

jossa vedettäis’ oikein tiukaks’, koska sit’ tullaa tähän, miten nyt sanois’, ihmisten vapauteen 

liikkua ja perusoikeuskysymyksiin ja tän tyyppisiin asioihin. Ne [kysymykset] siellä 

hankaloittaa osittain tätä asiaa.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 
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”Sehän ei oo täysin ongelmatonta kaikilla kouluasteilla. Meidän alkuperäinen ajatushan lähti 

perusopetuksesta, mutta että ministeriö meni pitemmälle ja on ulottamassa sitä myös toiselle 

asteelle.   [--] No, siinä tullaan sitten jo, epäilen, että sinä voitais’ kohdata vähän tämmöisiä 

perusoikeusongelmia, jos ruvettais’ aikuisten laukuille menemään niin sanotusti.” 

(Työntekijäorganisaatio F:n edustaja) 

”Törmätään perusoikeuksiin, ja jos perusoikeuksissa sen yksilön itsemääräämisoikeus ja 

yksityisyyden suoja ja nää, jotka meillä ihan liikaa korostuu tällä hetkellä, laitetaan toisten 

ihmisten hengen ja terveyden eteen, niin ei se mun mielestä tervettä ole, mutta et’ mä näkisin, 

et’ täss’ on ehkä enemmänkin kysymys niin kun vääristä tulkinnoista ja painotuksista. Meillä 

tää perusoikeuskeskusteluhan on itse asiassa hyvin epätasapainoista, et’ siellä on tietyt 

perusoikeudet, joiden esiin vetäminen lopettaa kaiken liikkeen, ja muiden perusoikeuksien ei 

tarvitse toteutua samaan aikaan. Lainsäätäjän velvoitteena ja myös käsittääkseni viranomaisten 

velvoitteena on sen jälkeen taata mahdollisimman monen perusoikeuden yhtäaikainen 

toteutuminen.”  (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

4.5.7 Ministeriöiden toiminnasta ja työnjaosta työväkivaltakysymyksissä 

Ministeriöiden erilaiset menettelytavat ja siiloutuminen. Muutamissa vastauksissa nostettiin 

esille ministeriöiden (OM, SM, STM ja TEM) erilaiset menettely- ja toimintatavat 

esimerkiksi kuulemisiin ja työryhmäjäsenyyksiin liittyen. Kolmikantaperiaatteen 

puuttuminen joidenkin ministeriöiden toimintamalleista ja joidenkin 

työntekijäorganisaatioiden edustajien mielestään kokema ”valikoiva” kutsuminen 

työryhmien jäseniksi nousivat epäkohtina esille vastauksissa.  Työväkivaltaan liittyvissä 

kysymyksissä nostettiin myös esille ministeriöiden ”siiloutuminen” ja ministeriöiden välisen 

koordinoidun yhteistyön ja kokonaisvaltaisen näkemyksen puute. Myös lainvalmistelun 

erilaiset kohteet vaikuttavat lainvalmistelun tapaan.   

”Yleisesti mä sanoisin, että ammattiyhdistysliikettä kuullaan liian huonosti näissä, että hyvin 

helposti ohitetaan ja jätetään ulkopuolelle. Esimerkiksi viime vuonna oli valmisteilla [--].  Joku 

työryhmä työskenteli, ja se lähinnä [--] Siis vinkumalla ja vääntämällä saatiin joku lausunto 

sinne antaa, mutta että varsinaiseksi jäseneksi työryhmään ei mielellään oteta, vaikka siellä 

sitten istuu se meidän vastapartneri [--] Että kyllä tää on vähän nootin paikka noille 

ministereille välillä. Me saadaan tsempata aika paljon sitä, että meitäkin kuullaan näissä 

asioissa, että se on, se on vähän ikävä.” (Työntekijäorganisaatio B:n edustaja) 

”Rikoslainsäädännöstä ei ole, eihän järjestöö yleensä semmosissa kuunnella ja sitten... [--] ne 

kun on nyt viime aikoina ollut niin isoja ne rikoslainsäädännön kokonaisuudistukset, että on 

tavallaan ehkä ymmärrettävää, että niissä ei sitten ole mahdollista kaikkia mahdollisia tahoja 

kuunnella.” (Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

Koordinoidun ja poikkihallinnollisen yhteistyön puute. Työväkivaltaan liittyvissä 

kysymyksissä nostettiin myös esille ministeriöiden ”siiloutuminen” ja niiden välisen 

koordinoidun yhteistyön ja kokonaisvaltaisen poikkihallinnollisen näkemyksen puute sekä 

yhteydenpidon vähäisempi säännöllisyys joihinkin ministeriöihin. Myös lainvalmistelun 

erilaiset kohteet vaikuttavat lainvalmistelun tapaan. Eräässä vastauksessa nostettiin esille 

myös epäily sääntelyketjun toimivuudesta ja mahdollisesta keskenään ristiriitaisesta 

ministeriöiden sääntelystä.   

”Se toimii ihan hyvin, [--] mut’ et’ tää lähtökohta, et’ meillä on eri hallinnonalat jaettu 

ministeriöissä siiloihin, on tietysti haasteellinen, ja totta kai jokainen hallinnonala katsoo sitä 

oman hallinnonalansa näkökulmasta, sisäministeriö poliisitoimen näkökulmasta, 

oikeusministeriö lähinnä tämmösenä, sanoisinko oikeuspoliittisena kysymyksenä ja 

perusoikeuksia yhteen sovittavana tai tiettyjä perusoikeuksia painottavana kysymyksenä ja 

tavallaan ehkä lainsäädäntöteknisenäkin kysymyksenä. STM:ssä on tää työsuojelullinen 

näkökulma, ja okei, anteeksi, oikeusministeriössä totta kai lainsäädännöllinen lähtökohta on se, 
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että tää on rikoslain alaan kuuluva asia ja mietitään sitä kokonaisuutta, STM:ssä taas 

työsuojelullista. Elikkä ministeriöiden lähtökohdat on erilaiset, ja tavallaan se addressaatti 

niille normeille, mitä siellä valmistellaan, on eri. SM ja oikeusministeriö kai miettii tätä asiaa 

vähän tuolta poliisi- ja oikeushallinnon näkökulmasta ja STM sitten tietysti 

työnantajavelvoitteiden ja työsuojeluvalvonnan näkökulmasta. Totta kai voi ajatella, että kun 

ongelma on [--] yhteiskunnallinen ilmiö, joka tunkee työpaikoille, niin on toisaalta vaikea 

nähdä, että tää oiskaan muuten kuin poikkihallinnollisesti hallittavissa jotenkin. Et’ se, että 

koko työväkivaltaan puututtais’ pelkästään, se koteloitais’ pelkästään 

työturvallisuuskysymykseksi, niin eihän se ole kovin hyödyllistä. Että mites tää 

seuraamuspuoli, ei sitä voida erottaa tästä kysymyksestä, kriminaalipoliittinen puoli, siis koko. 

Voidaanhan me mennä OKM:n puolelle varhaiskasvatuksesta alkaen siis koulutus, koko 

järjestelmä.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

”[Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta] TTN on siis STM:n alainen 

neuvottelukunta ja nimenomaan työsuojelua valmisteleva, työsuojelusäännöksiä valmisteleva, 

ja se perustuu tähän ILO:n kolmikantaperiaatteeseen tämä meidänkin osallistuminen siihen. 

Vastaavaa kolmikantavalmistelua - siis valtio, työnantajat, työntekijät osallistuu - niin ei ole 

oikeusministeriön eikä opetus- ja kulttuuriministeriön alueella, että ainoastaan TEM:min ja 

STM:n. Nää yhteydet sinne muihin ministeriöihin menee kyllä ihan tiettyjä reittejä pitkin, 

mutta ne ei ole niin säännöllisiä.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Jää huomaamatta vaan asioita, toimiiks se sääntelyketju. Toisaalta ehkä siellä voi esittää sen 

kysymyksen, että onko joku toinen ministeriö säätänyt jotain sellaista, joka estää toisen 

ministeriön hallinnonalan näkemyksen ja niitten suojaustoimenpiteiden toteuttamisen.”  

(Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

4.5.8 Haastateltavien muita ajatuksia työväkivallan tiimoilta 

Moni haastateltavista nosti oma-aloitteisesti haastattelun eri vaiheissa esille muita 

ajatuksiaan työväkivallan hallitsemiseksi. 

Asiakas-, kansalais- ja kuntalaisinfot. Useat haastateltavista nostivat esille 

informaatioon, kampanjointiin ja koulutukseen liittyvät seikat, kuten palveluja käyttäviin 

erilaisiin ryhmiin kohdistuvan tiedonvälityksen. 

”Luulen, että noihin epäasiallisen käytöksen ja uhkailun tilanteiden vähentämiseen tarvitaan 

myös muita. Tarvitaan perusturvaa lainsäädännöstä ja kieltoja, mutta niiden poistaminen 

edellyttää sitten ihan myös muita toimenpiteitä, viestintää ja koulutusta.  [--] Ne ongelmien 

ratkaisut löytyy muusta kuin lainsäädännöstä: turvallisuusjärjestelyissä ja suunnittelussa ja 

sitten henkilöstön koulutuksessa, tiedotuksessa ja sitten vielä kolmantena asiakkaiden, 

kuntalaisen, kansalaisen, tieto siitä, miten toimitaan siinä asiakastilanteessa, olisi vielä 

tärkeämmät ratkaisut.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Lähinnä tää asiakasinfo koskettaa niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyy siihen 

kyseiseen asiakastilanteeseen. Jos asiakas menee hakemaan toimentulotukea, niin hänelle 

kerrotaan pääsäännöt, ja hän voi itse orientoitua siihen, ettei epärealistisesti kuvittele saavansa 

nyt vähän kaikkea. [--] Mutta sitten kunnat ovat ikään kuin tähän liittyen asettaneet tiettyjä 

pelisääntöjä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä siinä palvelutilanteessa ja tää on hyvin 

tärkeä, että asiakkailla on tiedossa myös, että on tiettyjä velvoitteita. Kun meet sairaalaan, niin 

ei saa rähinöidä, ei saa sitten fyysisesti koskettaa, no, hyökkäävässä mielessä henkilökuntaa. 

No, koulumaailmassa on paljon erikoisia tilanteita syntynyt, jossa lähinnä vanhemmat 

käyttäytyy huonosti. Että ne puolustaa huonosti käyttäytyviä lapsiaan ja käyttää siinä apuna 

jopa lakimiehiä ja omien oikeuksiensa toteuttamisessa. Ja sitten opettajia vainotaan. No, se on 

ehkä lähinnä ton työntekijäjärjestön asia kertoa näistä tilanteita, mutta me ollaan kuitenkin 

siinä työnantajan edustajina selvittämässä näitä.” (Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 



89 
 

Tiedotus- ja koulutuskampanjat. Monet haastatelluista työmarkkinaosapuolista ovat 

yksinään tai yhteistyössä muiden työmarkkinaosapuolien ja myös muiden alan toimijoiden 

kanssa tehneet eri alustoille ja kohderyhmille tarkoitettuja työväkivallan torjuntaan liittyviä 

tiedotus- ja koulutuskampanjoita. Tällaisia kampanjoita on toteutettu muun muassa kaupan 

alalla ja terveydenhoitoalalla. Kaupan alalla työmarkkinaosapuolet ovat yhdessä toteuttaneet 

eri toimijoille räätälöitävissä olevan verkkokoulutusmateriaalin. Vastauksessa nostetaan 

esille myös työpaikoille kehitetty ns. KAURIS-menetelmä, jolla pyritään asiakasväkivallan 

ja uhkatilanteiden torjumiseen ja varautumiseen. (Saarela, Isotalus, Salminen, Vartia & 

Leino 2009)  

”Suomessa on tällainen pieni kampanja käyty siitä ja tossa ei nyt ole mitään ehkä 

ihmeellisyyksiä ole mutta joka tapauksessa idea on, että työnantaja- ja työntekijäpuoli yhdessä 

hoitaa näitä asioita. Et’ tää ei oo pelkästään työnantajan vastuulla, eikä ainakaan oo sen 

yksittäisen työntekijän vastuulla, joka sillä kaupan kassalla joutuu kuulemaan, vaan että 

tehdään yhdessä työtä ja tuetaan sitä työntekijää. Lähinnä noin sen pitäis toimia.” 

(Työnantajaorganisaatio A:n edustaja) 

”Et kyl’ tätä selvitystyötä ja tutkimustyötä kyl’ on, ja kun kerran se tilanne näytti pahenevan, 

niin meillähän lähdettiin tekemään kampanja, julistekampanja, joita lähetettiin sitten tosiaan 

ihan ympäri Suomea työpaikoille, eli tämä isompi juliste on tarkoitettu ihan julkisesti 

nähtäville. Kaikki kuntalaiset, jotka palveluita hakee, ne voi nähdä sen, ja sit’ tää pienempi on 

tavallaan henkilöstölle kohdentuva, että heillä on oikeus väkivallattomaan työpaikkaan, ja 

halutaan tietysti, ei syyllistää ketään, ei niitä työntekijöitä itsekään, ja viestii enemmän 

työnantajallekin, että asioissa voidaan tehdä jotain [--] Ja se mikä mut yllätti tyystin, niin oli 

se, että me laitettiin se [Älä riko hoitajaasi -kampanja] Facebookiin. Olikohan se toukokuusta 

syyskuuhun, niin ensimmäisen muutaman viikon aikana siellä oli jo yli 20.000 Tykkää-

klikkausta, ja sit’ kun ne sivut suljettiin, siellä oli yli 36.000.”  (Työntekijäorganisaatio D:n 

edustaja) 

”Sanotaan sellaisia kuin ohjelmia tai ohjelmiin tai käytänteitä, mitä on olemassa. 

Kauppakeskuksilla oli aikoinaan hyvä turvallisuus, [--] et’ semmoisia päivitettäis’, ja niitä 

yritettäis’ aktivoida jatkuvaan käyttöön. On tämmöisiä, palvelutyöpisteiden 

turvallisuussuunnittelun opas, SM taustalla, tässähän oltiin mukana. Et’ näitähän on vaikka 

kuinka paljon. Ja KAURIS Työterveyslaitoksella - Kaupan riskit, NN oli kaupan edustajana 

silloin mukana, että tän tyyppisiä. [--] Sithän me tehtiin B:n kanssa tämmönen Uhkaava 

asiakas -verkkokurssi. Se on 15 minuuttia, ni’ sen on käyny’ läpi. Meidän sivuilta, B:n sivuilla 

erikseen, [eri kaupoilla/kaupparyhmillä] niillä on täsmälleen sama, mut’ niill’ on oma logo 

siellä.” (Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 

”Mut en mä tiedä, mitä sen kanssa voi tehdä, koska meillä on niin selvä [työturvallisuuslain 

10] pykälä, et’ kyl se vaan on sitä kouluttamista ja tiedottamista ja sen [työturvallisuuslain 

kymppi]pykälän esille ottamista jatkuvasti, ja viime kädessä sit tietysti viranomaiset voi niin 

puuttua siihen.” (Työntekijäorganisaatio D:n edustaja) 

Yhteisen portaalin käyttäminen tiedon hallinnassa. Eräässä vastauksessa pohdittiin 

mahdollisuutta laajempaan tiedon jakamiseen ja saamiseen Huoltovarmuuskeskuksen 

HUOVI-portaalin sivuilta, joilla tuetaan huoltovarmuuskriittisten toimijoiden varautumista 

vakaviin häiriöihin, sekä annetaan esimerkiksi ohjeita, koulutusta ja työkaluja kehittämään 

riskien- ja jatkuvuudenhallintaa. (Huoltovarmuuskeskus 2015)   

”Nythän tuolla on semmoinen Huovi-portaali [--] että voisko siellä olla, tonne 

Huoltovarmuuskeskuksen sivuille pitäis’ päästä kaikkien, jotkut tämmöset yleiset.” 

(Työnantajaorganisaatio E:n edustaja) 
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Työväkivallan käsitteleminen poikkihallinnollisena kysymyksenä. Eräässä vastauksessa 

nostettiin esille, ettei työväkivallan käsitteleminen yksinomaan työturvallisuuskysymyksenä 

ole ”kovin hyödyllistä”, vaan ilmiötä tulee käsitellä ”poikkihallinnollisena kysymyksenä” 

yhteistyössä eri ministeriöiden hallinnonalojen kesken. Toisaalta useista vastauksista käy 

myös ilmi, ettei rikosoikeutta nähdä suinkaan ensisijaisena eikä ainoana ratkaisuna 

työväkivaltakysymyksissä. Rikosoikeus halutaan nähdä viimeisenä keinona, ultima rationa. 

Myös se, etteivät kaikki ministeriöt noudata työmarkkinaorganisaatioiden omaksumaa 

kolmikantamallia lainsäädäntövalmistelutyössä, aiheuttaa joidenkin vastausten mukaan 

jonkinasteista hankaluutta työelämäväkivaltailmiötä käsiteltäessä. 

”Kun kyseessä on yhteiskunnallinen ilmiö, joka tunkee työpaikoille, niin on toisaalta vaikea 

nähdä, että tää oiskaan muuten kuin poikkihallinnollisesti hallittavissa jotenkin. Et’ se, että 

koko työväkivaltaan puututtais’ pelkästään, se koteloitais’ pelkästään 

työturvallisuuskysymykseksi, niin eihän se ole kovin hyödyllistä.” (Työnantajaorganisaatio 

G:n edustaja) 

”Ja on tietysti vähän erikoista, että jos esimerkiks’ pelkästään rikosoikeudellisilla 

toimenpiteillä ruvettas’ tarttumaan tähän, kun henkilö täyttää viistoista, että eihän se näinkään 

ole. Kyllähän meidän täytyy sitten katsoa taas, että mitä tapahtuu esimerkiksi tuolla OKM:n 

hallintoalalla, ja millaisii keinoja siellä on. Samoin STM:llähän on hallittavanaan tää koko 

sote-puoli. Niin ei sitä voi ihan pelkästään työsuojelullisten näkökulmalla työsuojeluosastolta 

ratkaista. Meillä on potilaan oikeudet, ehkä pitäisi ruveta puhumaan potilaan velvollisuuksista, 

ja sitten toisaalta hoitohenkilökunnan edellytykset, aineelliset ja muut edellytykset, hoitaa sitä 

tehtäväänsä.” (Työnantajaorganisaatio G:n edustaja) 

Työnantajan ja ammattijärjestöjen roolien täsmentäminen työväkivaltatapauksissa. Eräässä 

työntekijäorganisaation edustajan vastauksessa nostettiin esille tarve työnantajan ja 

työntekijäorganisaatioiden roolien täsmentämisestä työväkivaltatilanteiden jälkiselvittelyissä 

esimerkiksi oikeudenkäyntiprosessin yhteydessä. Haastateltava katsoo, että 

työntekijäorganisaatioiden hoidettavaksi on tullut asioita, jotka hänen mukaansa kuuluisivat 

työnantajan hoidettaviin.  

”Ja se on semmonen, mitä ollaan ihan lakimiesten kesken vaan keskusteltu, että tää näyttäytyy 

vähän kummalliselta, että työnantajakin usein sanoo, että ota yhteyttä omaan ammattiliittoon, 

vaikka ammattiliiton perustehtävä on työnantajan ja työntekijän välisiä konflikteja ja sitä 

sopimustoimintaa kehittää ja niin edelleen. Ja nyt me joudutaan sitten vastaamaan ikään kuin 

sellaisista asioista, jotka minun mielestäni pitäisi olla työnantajan vastuulla: huolehtia, pitää 

huolta niistä työntekijöistä, ja jos tulee oikeusprosessia, niin vastata siitä tavallaan siitä 

työntekijän avustamisen järjestämisestä siinä, tai mahdollisesti jopa niin, että siellä olis’ sitten 

työnantaja kuultavana, jos se on työssä tapahtunutta väkivaltaa. Toki varmaan 

todistelutarkoituksessa joka tapauksessa joudutaan työntekijää kuulemaan. Siinä tulee 

kummallinen tunne työntekijöillekin, että miksi he ovat yksin siinä, kun he ovat 

työsuorituksessa sitä tämmöseen konfliktitilanteeseen joutuneet. [--] Oon itse joskus esittänyt, 

että miksei yritettäis’ miettiä, että olisko työehtosopimuksiin otettavissa jotain täntyyppisiä 

asioita, mutta se on luultavasti vielä vaikeempi tie, mut’ se on must’ jo vähän 

periaatteellinenkin kysymys, että jos työtekijä työssään joutuu selkeen, esimerkiksi 

pahoinpitelyn kohteeksi, niin sehän on siihen työhön liittyvää, eikä työntekijän ikään kuin 

henkilökohtaiseen henkilöön liittyvää, ja sen takia siinä pitäis’ työnantajalla olla jotain roolia 

ja vastuuta siinä, että miten siten asiaa sitten hoidetaan. Ei se toki ole helppoa miettiä, mutta 

näin kuitenkin mun mielestä on.” (Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

Vakuutusoikeudelliset kysymykset. Toisena esimerkkinä haastateltava nostaa esille 

vakuutuskorvauksien hakemiseen liittyvät erilaiset menettelytavat ja työnantajan epäselvät 

roolit niissä. Koska vakuutuskorvauksilla on joissakin työväkivaltatapauksissa uhrin 

kannalta hyvin huomattava taloudellinen merkitys, asiaan liittyvät esimerkiksi 
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hakemusprosessuaaliset kysymykset on syytä nostaa laajempaan yhteiskunnalliseen 

tarkasteluun nykytilanteen objektiiviseksi kartoittamiseksi sekä työväkivallan kohteeksi 

joutuneen uhrin oikeusturvan varmistamiseksi. Tarkasteltaessa haastateltavien vastauksia, 

jotka liittyvät vakuutuskorvauksiin, on hyvä muistaa, että uusi työtapaturma- ja 

ammattitautilaki (459/2015), joka astui voimaan 1.1.2016, kumosi useita lakeja, kuten 

tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja ammattitautilain (1343/1988).  

”Mut’ sitten on tää korvausmenettely, ja toisaalta sitten kolmantena se työnantajan rooli 

tämmösissä rikosjutuissa, väkivalta ja niiden selvittelyissä. Se on musta ehkä se keskeinen, 

mitä olis aiheellista miettiä, että miksi työnantaja ei siinä kuviossa oo millään lailla mukana, 

vaan työntekijä joutuu koko joskus raskaankin rikosprosessin käymään läpi ikään kuin 

yksityishenkilönä. [--] Esimerkiksi meillä on ainoo, jonka mä tiedän, työnantaja, joka on 

näissä, on tuo X, he on joskus, tai nytkin meillä oli semmonen, jossa oli parikin [--], niin 

työnantaja kustantaa heille asianajajan. Mut’ se on ainoo, minkä mie oon kuullu’, että 

työnantaja tulee vastaan ja jopa sillei oma-aloitteisestikin. Mutta ei oo semmosta, että oltaisi 

esimerkiksi työnantajan kanssa, työnantajajärjestön kanssa käynnistetty jotain tällasta 

keskustelua, niin ei oo. … Ja sitten, kun nää hajautuu meillä vähän eri ammateille, eri julkiselle 

sektorille, valtio, kunta, yksityinen, niin ei oikein sitten löytynyt semmosta riittävän painavaa 

tilannetta lukuun ottamatta sitä tapaturmalakia, jossa vähän yritettiin keskustelua, että ois ollu’ 

aihetta ottaa työnantajapuoleen yhteyttä. Tää on sitten niin iso kysymys joku tämmönen 

työnantajaorganisaation rooli jossain rikosprosessin kytkennässä, että sitä pitäis’ kyllä sitten 

jotenkin pystyä vähän enemmän miettimään, ei se etene, jos mennään vaan, että tämmöstä 

pitäis’ vähän miettiä. [--] Ymmärtääkseni [työnantajan lakisääteinen vakuutusturva] ei kata, 

koska he ei, he aina käskevät kääntymään. Et’ tapaturmalaki kattaa sen sairaus, ja jos sä haluat 

kivusta ja särystä saada, niin sun on mentävä käräjille. Ja pysyvästä haitasta 

tapaturmavakuutuslaki, se on siellä, et’ sitä saa sitä kautta, mutta niitäkään ei työnantaja 

koskaan niitä, jos he eivät ole saaneet ensimmäisen hakemuksen perusteella esimerkiksi 

pysyvästä haitasta tai siitä on liian pieni korvaus, ei työnantaja tee valituksia, vaan se on me 

sit’, jotka tehdään valituksia, ja sehän on silloin tavallaan työntekijän itsensä kustantama, 

koska meidän palkat maksetaan jäsenmaksuista.” (Työntekijäorganisaatio C:n edustaja) 

Työväkivaltatietojen luovuttaminen. Eräs haastateltu työntekijäorganisaation edustaja nosti 

esille aiemman ehdotuksen työnantajien velvollisuudesta luovuttaa anonymisoidut 

työväkivaltatilastot joko työntekijäorganisaatioiden tai neutraalimpien tahojen, kuten 

työsuojeluviranomaisten käyttöön.  

”Mehän jossain vaiheessa yritettiin saada työturvallisuuslakiin väkivaltapykälän alle asetus, 

jossa olisi ihan niinku pakotettu työnantajia kirjaamaan ja luovuttamaan myöskin nämä 

tilastointinsa meille, jotta me tiedettäisi, että koska heillähän kuitenkin lain mukaan on 

velvollisuus seurata näitä väkivaltatilanteita ja niin poispäin. Mutta että mikään yritys, mikään 

meidän, meidän [--] alojen yrityksethän eivät halua antaa näitä julkisuuteen. Tähän mennessä 

ainoastaan yksi ketju on suostunut meille näyttämään suurin piirtein lukuja, että mihin 

suuntaan ollaan väkivaltatilanteissa menossa, mutta että meillä on huutava pula semmosesta 

hyvästä tilastosta olemassa koko ajan.”  

”Yksi meidän [työehtosopimusneuvottelu]työryhmistä on ollut [E:n kanssa] tähän 

työväkivaltatilanteiden määrän seuraamiseen. Jotain pitää keksiä. Me ollaan yritetty puhua, 

että jos vaikka nää suurimmat ketjut luovuttais’ niitä tilastoja meille. Ei niitä tartte antaa meille 

tunnistettavasti, ei me aiota niitä käyttää sillee, että heti juostais’ medialle kertomaan, että tämä 

työnantaja on huono työnantaja, kun se ei suojele työntekijöitään, vaan että mekin haluttais’ 

nähdä, missä se trendi menee, koska on raivostuttavaa ja tuskastuttavaa mennä mutu-

tuntumalla. Että se mitä meidän jäsenet kertoo, ei pidä yhtä, mitä poliisi antaa tilastoja meille, 

että me tarvittais’ sieltä välistä jotain.”  
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”Se pitää olla ilman muuta neutraali paikka. Mehän yritettiin sitä miettiä silloin, kun sitä 

asetusta pohdittiin, että voisiko se olla työsuojeluviranomaiset. Kun niillehän pitää ilmoittaa 

vakavista työtapaturmista. Et’ jos tulis’ työnantajalle velvollisuus tietyntasoisista 

väkivaltatilanteista, häiriötilanteista, uhkatilanteista tehdä tilastoo, jonka luovuttavat sitten 

viranomaisille, on se sitten viranomainen tai Työturvallisuuskeskus tai mikä tahansa. 

Ongelmahan on se, että kukaan viranomainen ei halua lisää töitä. Mut’, että vois’ olla hyvä. 

Me oltais’ todella tyytyväisiä, jos me saatais’ joku neutraali taho, jolta me voitais’ kysyä, että 

paljonko on kaupan alan työväkivaltatilanteet nyt nousseet vuodessa.”  (Työntekijäorganisaatio 

B:n edustaja) 
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V KATSAUS TYÖELÄMÄN UHKA- JA VÄLIVALTATILANTEISIIN VOIMASSA 

OLEVAN OIKEUDEN NÄKÖKULMASTA 

5.1 Rikoslajikohtaista lainsäädännön ja oikeuskäytännön tarkastelua 

Kun puhutaan työväkivallasta, huomio saatetaan kiinnittää vain fyysiseen väkivaltaan, 

vaikka työväkivalta on ilmiönä laaja ja moninainen. Miten rikoslainsäädäntö ja muu 

lainsäädäntö ovat sitten seuranneet työväkivaltailmiöön liittyviä yhteiskunnallisia ja muita - 

esimerkiksi teknologisia - muutoksia? Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä työssäni myös 

yleisellä tasolla kartoittamaan, kuvailemaan ja analysoimaan työväkivaltaan ja sen uhkaan 

liittyviä erilaisia ilmenemismuotoja ja tekotapoja.  

Tutkimuksessa käydään tämän vuoksi myös läpi rikoslain ja järjestyslain säädöksiä 

työelämän uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvistä eri kriminalisoinneista ja niitä koskevaa 

oikeuskäytäntöä. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, miten rikoslain ja järjestyslain 

muutoksia koskevissa lainvalmisteluasiakirjoissa – lähinnä hallituksen esityksissä ja 

eduskunnan valiokuntien lausunnoissa ja mietinnöissä – on käsitelty ja huomioitu 

työväkivaltaan ja sen uhkaan liittyviä seikkoja. Tarkastelun kohteeksi on otettu ne rikoslain 

(RL) ja järjestyslain (JärjL) säännökset, jotka sääntelevät tyypillisiä työväkivaltaan ja sen 

uhkaan liittyviä rikoksia ja rikkomuksia. Tarkasteluun ei ole kuitenkaan otettu mukaan RL 

34 a luvun terrorismirikoksia, vaikka ne saattavat kohdistua myös työtään tekeviin 

henkilöihin. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä työrikoksia sääntelevää RL:n 47 lukua 

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan. RL:n 15 luvussa säädetään rikoksista 

oikeudenkäyttöä vastaan, ja erityisesti sen 9 §, joka sääntelee oikeudenkäytössä kuultavan 

uhkaamista, saattaa tulla sovellettavaksi myös tilanteissa, jolloin työntekijä toimii 

todistajana tai on asianosaisena työtehtäviin liittyvässä oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, 

poliisitutkinnassa tai muussa viranomaismenettelyssä. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle 

oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä 

seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 6/1997 vp, 40.) todetaankin, että 

muuna kuultavana voi olla esimerkiksi työnantaja, ”jota kuullaan työssä aiheutetun vahingon 

korvaamista koskevassa asiassa." Eduskunnan lakivaliokunta on kyseistä hallituksen esitystä 

koskevassa mietinnössään (LaVM 3/1998 vp, 12.) huomauttanut väkivallan ja uhkausten 

merkityksestä oikeudenkäyttöön kuulumattomana ja moitittavana vaikuttamiskeinona, jolla 

on haitallisia vaikutuksia rikosten ilmoitusalttiuteen ja selvittämisasteeseen.  

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen KKO:2012:57 oikeudenkäytössä 

kuultavan uhkaamisesta ja kiinnittänyt ratkaisussaan huomiota siihen, onko uhkaus tullut 

kuultavan tietoon, koska tietoisuus uhkauksesta saattaa aiheuttaa sen, että uhkauksen kohde 

muuttaa lausuntonsa sisältöä tai luopuu sen antamisesta.  

A oli lähettänyt tulevassa oikeudenkäynnissä kuultaville X:lle ja Y:lle uhkauskirjeet, joilla oli 

tarkoitus vaikuttaa heidän lausuntojensa sisältöön. Koska X ja Y eivät olleet saaneet 

uhkauskirjeitä, A ei ollut rikoslain 15 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 

uhkauksella yrittänyt vaikuttaa oikeudenkäytössä kuultavaan eikä oikeudenkäytössä kuultavan 

uhkaamisen tunnusmerkistö täyttynyt. 

KKO on kiinnittänyt ratkaisussaan huomiota siihen, onko uhkaus tullut lausunnonantajan 

tietoon ja perustellut ratkaisuaan muun muassa seuraavalla tavalla: ”[--] rikoslain 15 luvun 9 

§:n 1 momentin sanamuotoa ”oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää 
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estää toista antamasta lausuntoa”, on edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen tulkittava 

niin, että rangaistavuus edellyttää uhkauksen tulemista lausunnonantajan tietoon. Vasta 

tietoisuus uhkauksesta voi johtaa siihen, että kohdehenkilö uhkauksen vuoksi joko luopuu 

lausunnon antamisesta oikeudessa tai muuttaa lausuntonsa sisältöä. Jos uhkauksen saanut siitä 

huolimatta antaa lausuntonsa sen sisältöä muuttamatta, teko on jäänyt yritykseksi siinä 

mielessä kuin kyseisessä säännöksessä tarkoitetaan. Tällainen yritys on rangaistava. Sen sijaan 

kysymyksessä ei säännöksen mukaan ole rangaistava teko, jos uhkaus ei ole saavuttanut 

kohdettaan eikä siten ole voinut vaikuttaa tämän tahdonmuodostukseen.”  

Ennakkopäätöksen KKO:2012:57 perustelut ovat varsin samankaltaiset kuin 

ennakkopäätöksessä KKO:2013:50, jossa nettikirjoituksessa uhatut kaksi ministeriä eivät 

itse olleet tietoisia heihin kohdistuneesta laittoman uhkauksen sisältäneestä kirjoituksesta. 

Tätä valtioneuvoston jäseniin ja eduskunnan henkilökuntaan kohdistunutta laitonta uhkausta 

ja sen syyteoikeutta, sananvapautta ja rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta koskevaa 

ennakkopäätöstä käsitellään tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. 

Rikoksista viranomaisia vastaan. RL 16 luvussa säädetään rikoksista viranomaisia 

vastaan. Säännöksillä turvataan viranomaistoimintaa, ja lukuun onkin sijoitettu myös 

sellaisia säännöksiä, jotka turvaavat viranomaisia henkilönä ja virkaan liittyviä tehtäviä 

suorittaessaan erilaisissa vastarinta- ja vastustamistilanteissa väkivaltarikoksia koskevien 

säännösten lisäksi. (HE 6/1997 vp, 50, 55) Työväkivaltaan ja sen uhkaan liittyvät erityisesti 

virkamiehen väkivaltainen vastustaminen (RL 16:1), virkamiehen vastustaminen (RL 16:2) 

ja haitanteko virkamiehelle (RL 16:3). Lakanen (1999) ja Lappi-Seppälä ym. (2009) toteavat 

virkamiehen vastustamista koskevien säännösten kuitenkin suojaavan ensi sijassa 

valtiovallan auktoriteettia.   

Virkamiesten erityistä rikosoikeudellista suojaa käsitellään tässä työssä myös 

alaluvussa 5.1.1.2. Lähestymiskiellon rikkomista (RL 16:9 a) koskeva säännös liittyy 

välillisesti myös väkivallan uhkan torjumiseen työpaikalla. Lähestymiskieltoa ja ehdotettua 

yhteisölähestymiskieltoa käsitellään alaluvuissa 5.6.1–5.6.3 ja 6.3. 

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja virkamiehen vastustaminen. RL 16:1:n 

nojalla tuomitaan virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta se, joka käyttää tai uhkaa 

käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen 

vallan käyttöä sisältävän virkatoimen, muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sellaisen 

virkatoimen johdosta sitä suorittavaa virkamiestä vastaan tai käyttää väkivaltaa virkamiestä 

tai häneen 15 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevaa henkilöä vastaan 

kostaakseen sellaisen virkatoimen. Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan 

RL 16:1.2:n nojalla myös se, joka menettelee edellä mainitulla tavalla sitä kohtaan, joka 

virkamiehen pyynnöstä tai suostumuksella avustaa virkamiestä julkisen vallan käyttöä 

sisältävässä virkatoimessa. 

Lakivaliokunta (LaVM 3/1998 vp, 13) kiinnitti huomiota siihen, että teon 

tarkoituksena on saattanut olla virkatoimen kostaminen. Jotta tällainen kostamisteko olisi 

hallituksen esityksen mukaan ollut rangaistavissa virkamiehen väkivaltaisena 

vastustamisena, sen olisi tullut kohdistua virkamieheen. Valiokunta ei pitänyt tätä 

hallituksen esityksessä ollutta linjausta onnistuneena, vaan ehdotti säännöksen muuttamista 

siten, että teko voi kohdistua virkamiehen lisäksi henkilöön, joka on häneen RL 15:10.2:ssä 

tarkoitetussa suhteessa. Tällaisia RL 15:10.2:ssa tarkoitettuja henkilöitä ovat virkamiehen 

nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan 
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ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon virkamiehellä on vastaavanlainen 

parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde.  

Lakivaliokunta huomautti mietinnössään (LaVM 3/1998 vp, 13) virkamiehen 

väkivaltaista vastustamista koskevan hallituksen esityksen (HE 6/1997 vp) 

rangaistussäännöksen olevan soveltamisalaltaan huomattavan laaja ja kattavan 

moitittavuudeltaan hyvin erilaisia tekoja, minkä vuoksi se ehdottikin tunnusmerkistön 

porrastamista kahteen törkeysluokkaan, virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen (RL 

16:1) ja virkamiehen vastustamiseen (RL 16:2), jolloin niiden rangaistusasteikot ovat 

suhteutettavissa tarkemmin teon törkeysasteeseen. Säännöstä muutettiinkin eduskunnassa, ja 

tekijä tuomitaan RL 16:2:n nojalla puolestaan rangaistukseen virkamiehen vastustamisesta, 

jos virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen 

vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien 

asianhaarojen vallitessa tehty. 

Virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja virkamiehen vastustamista koskevaa 

oikeuskäytäntöä 

Korkein oikeus on antanut useita virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskevia 

ratkaisuja eri oikeuskysymyksiin liittyen. Majanen (2009) katsoo kysymyksen 

asianomistajuudesta aiheuttaneen ongelmia virkamiehen väkivaltaista vastustamista 

koskevissa tapauksissa ja pohtii, onko asianomistajan määrittely liian suppea 

oikeuskäytännössä. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa heijastuu oikeudellinen näkemys, 

jonka mukaan virkamiehen väkivaltainen vastustaminen kohdistuu ”ennen kaikkea 

virkamiehen ”taustalla” olevaan valtiovaltaan”. (Ks. tästä muun muassa Lakanen (1999, 17)) 

Korkein oikeus on virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja pahoinpitelyä 

koskevassa ennakkopäätöksessään KKO:1975-II-71 ottanut kantaa rikosten yhtymiseen, 

lainkonkurrenssiin ja ideaalikonkurrenssiin. Tapauksessa työvuoron päätyttyä siviilipuvussa 

kotimatkalla ollutta poliisikonstaapelia oli pahoinpidelty hänen ryhtyessään opastamaan 

juuri sattuneen rikoksen asianomistajaa. Syytetty, joka oli ennen pahoinpitelyä saanut tietää 

asianomistajaa opastaneen henkilön olevan poliisi ja käsittänyt hänen olevan 

virantoimituksessa, tuomittiin rangaistukseen yksin teoin tehdyistä virkamiehen 

väkivaltaisesta vastustamisesta ja pahoinpitelystä. 

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:1978-II-32 katsottiin, ettei 

poliisimiehellä, joka korvausvaatimusta esittämättä vaati syytetylle rangaistusta virkamiehen 

väkivaltaisesta vastustamisesta, ollut asianomistajan oikeutta. 

Korkein oikeus katsoi virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja lievää 

pahoinpitelyä koskevassa ennakkopäätöksessään KKO:1986-II-1 rikoslain 21:7:ssä 

rangaistavaksi säädetyn lievän pahoinpitelyn sisältyvän virantoimituksessa olevan 

virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. 

Korkein oikeus on virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja laitonta uhkausta 

koskevassa ennakkopäätöksessään KKO:1999:54 ottanut kantaa siihen, onko henkilöä 

pidettävä asianomistajana ja sisältyykö laiton uhkaus väkivaltaiseen vastustamiseen. 

A:n syyksi oli käräjäoikeudessa virallisen syyttäjän sekä B:n asianomistajana ajamasta 

syytteestä luettu virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, koska A oli vaatinut virkamies B:tä 

ryhtymään tiettyyn virkatoimeen ja tehostanut vaatimustaan sanallisten uhkausten lisäksi 
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puukolla uhkaamalla. B:n valituksesta hovioikeus kovensi A:n rangaistusta. Kysymys siitä, 

oliko B:tä pidettävä asianomistajana 

KKO on todennut ratkaisussaan virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen olevan 

viranomaiseen kohdistuva rikos, jonka syyteoikeus kuuluu viralliselle syyttäjälle. Siten 

edellytyksenä B:n asianomistaja-asemalle virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen osalta 

olisi, että tuon rikoksen tunnusmerkistö sisältäisi jonkin toisen, B:hen kohdistuvan rikoksen 

tunnusmerkistön. KKO katsoo -toisin kuin hovioikeus - ettei laiton uhkaus sisälly 

väkivaltaiseen vastustamiseen, koska virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ei edellytä 

uhkaukselta sitä, että uhatulla olisi perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä 

henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa. Edellytyksenä 

sille, että B:n valitus hovioikeuteen olisi ylipäätään koskenut laitonta uhkausta, on puolestaan 

se, että syytteen tosiasiakuvaus on sisältänyt laittoman uhkauksen tunnusmerkistön. 

Virallisen syyttäjän syytteen mukaan A on työvoimatoimiston tiloissa harjoittanut väkivaltaa 

virkatehtäviään suorittanutta toimistonjohtaja B:tä ja kahta muuta toimiston virkamiestä 

vastaan uhkaamalla heitä esille ottamallaan puukolla lähietäisyydeltä ja tökkien puukolla heitä 

kohti lausuen samalla sanallisia uhkauksia. Syytteessä ei ole kuitenkaan katsottu, että puukolla 

uhkaaminen olisi tapahtunut sellaisissa olosuhteissa, että B:llä olisi ollut perusteltu syy omasta 

tai toisten puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa 

vaarassa. Teonkuvausta ei ole myöskään tältä osin käräjäoikeuskäsittelyn aikana syyttäjän tai 

B:n toimesta täydennetty. Rangaistusvaatimukseen sisältyvä teonkuvaus ei siten täytä 

laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä. Näin ollen hovioikeus ei olisi tuon rikoksen osalta 

saanut ottaa asiaa B:n valituksesta tutkittavaksi. Siten hovioikeuden ei olisi pitänyt myöskään 

koventaa A:lle tuomittua rangaistusta. 

Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO:1998:159 ratkaissut rangaistavaa tekoa, 

laillisuusperiaatetta ja virkamiehen väkivaltaista vastustamista oikeuskysymyksinä koskevan 

asian perustellen ratkaisuaan rikosoikeudellisella laillisuusperiaatteella nojaten 

hallitusmuodon 6 a §:n säännökseen tapauksessa, jossa henkilö A oli tehnyt ruumiillista 

väkivaltaa ravintolassa sen järjestysmiehelle B, joka oli toiminut majoitus- ja 

ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ravintolan 

järjestyksenvalvojana. KKO oli ottaen huomioon hallitusmuodon 6 a §:n säännöksen 

katsonut, ettei syytetyn A syyksi voitu lukea rikoslain 16 luvun 1 §:ssä rangaistavaksi 

säädettyä virkamiehen väkivaltaista vastustamista, koska laissa ei ollut säännöstä, jonka 

perusteella B:n olisi voitu katsoa olleen tuossa lainkohdassa tarkoitettu järjestysmies. KKO 

ei pitänyt asetuksessa ollutta viittaussäännöstä riittävänä. 

KKO on perustellut ratkaisuaan seuraavasti: 

"B on toiminut yökerhossa majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 10 §:n 2 

momentissa tarkoitettuna poliisin hyväksymänä järjestyksenvalvojana. Mainitun säännöksen 

mukaan siinä tarkoitetuista järjestyksenvalvojista on soveltuvin osin voimassa, mitä 

järjestyksenvalvojista erikseen säädetään. Viittausta on tulkittu siten, että ravintolan 

järjestysmiehen on katsottu saavan rikosoikeudellista suojaa rikoslain 16 luvun 1 §:n nojalla. 

Tämä ilmenee muun muassa hallituksen esityksestä oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä 

järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten 

uudistamiseksi (HE 6/1997). Esityksessä on todettu majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun 

asetuksen 10 §:n 2 momentin olevan erityissäännös, jossa siinä tarkoitetut järjestysmiehet on 

rinnastettu rikoslain 16 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin virkamiehiin rikosoikeudellisen suojan 

kannalta (s. 51, 58 ja 115). 

Teon rangaistavuutta on kuitenkin tarkasteltava rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen 

keskeiset kohdat sisältävän, 1.8.1995 voimaan tulleen hallitusmuodon 6 a §:n perusteella. Sen 

mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon 

perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Lailla tässä yhteydessä 

tarkoitetaan eduskuntalakia. Sanotun perusoikeussäännöksen esitöiden (PeVM 5/1994 s. 8) 

perusteella rangaistava menettely voi poikkeuksellisesti perustua myös lakia alemmantasoiseen 
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säädökseen tai määräykseen, mutta siihen on oltava täsmällinen valtuutus laissa. 

Laillisuusperiaate edellyttää myös rikostunnusmerkistön täsmällisyyttä. Vuoden 1999 alussa 

voimaan tuleva rikoslain 17 luvun 6 §, jossa säädetään järjestystä ylläpitävän henkilön 

vastustamisesta, täyttää nämä vaatimukset majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 

10 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestysmiehen osalta.” 

"Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n 3 momentin viittaussäännöksen mukaan 

sanotussa laissa tarkoitettuun järjestysmieheen kohdistetusta väkivallasta ja uhkauksesta sekä 

haitanteosta järjestysmiehelle rangaistaan niin kuin rikoslain 16 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään. 

Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 2 §:n mukaan julkinen huvitilaisuus on julkinen juhla, 

konsertti, näytäntö, näyttely, näytös, iltama, kilpailu ja muu niihin rinnastettava julkinen 

tilaisuus, johon yleisö pääsee, riippumatta siitä, peritäänkö tilaisuudessa pääsymaksu. Julkisiin 

huvitilaisuuksiin on haettava viranomaisen lupa tai niistä on tehtävä viranomaiselle ilmoitus. 

Julkisista huvitilaisuuksista annetussa laissa ei säädetä, että majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 

annetun asetuksen mukaiseen järjestyksenvalvojaan sovellettaisiin sanotun lain säännöksiä. 

Tässä tapauksessa kysymys on ollut yökerhoravintolasta, jossa on ollut ravintolatarjoilun 

lisäksi tanssia ja mahdollisesti viihde-esityksiä sekä muuta ajanvietettä. Ravintolassa ei 

kuitenkaan ole ollut muuta kuin normaaliin yökerhotoimintaan liittyvää ohjelmaa eikä 

ravintolassa ole ollut tilaisuutta, jonka joku muu kuin ravintolatoiminnasta yleensäkin 

vastannut taho olisi järjestänyt. Tämän vuoksi ei voida katsoa, että B toimiessaan kyseisen 

ravintolan järjestyksenvalvojana samalla olisi toiminut julkisista huvitilaisuuksista annetussa 

laissa tarkoitettuna järjestysmiehenä. 

Laissa ei siten ole säännöstä, jonka perusteella voitaisiin katsoa B:n olleen järjestysmiehenä 

sellaisessa asemassa, että A:n häneen kohdistama väkivalta olisi rikoslain 16 luvun 1 §:n 

nojalla rangaistava. Ottaen huomioon hallitusmuodon 6 a §:n säännös ei majoitus- ja 

ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 10 §:n 2 momentin viittaussäännös ole tässä suhteessa 

riittävä."" 

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön on perustuttava lakiin. 

Julkisen vallan käyttöön liittyy kysymys myös rikosoikeudellisesta suojasta. Lakanen (1999, 

62) kyseenalaistaa, miksi RL 16:1-3:n säännöksiin virkamiehen väkivaltaisesta 

vastustamisesta, virkamiehen vastustamisesta ja haitanteosta virkamiehelle otettiin 

tulkintavaikeuksia aiheuttanut käsite "julkisen vallan käyttö" ja katsoo, ettei säännöksellä 

pyritty "kovin merkittävään soveltamisalan kaventamiseen."  

Korkein oikeus on ottanut virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja julkisen vallan 

käyttöä koskevassa ennakkopäätöksessään KKO:2008:78 kantaa siihen, mitä on julkisen 

vallan käyttö.  

A oli uhkaamalla käyttää väkivaltaa vaatinut terveyskeskuslääkäriä uusimaan hänen 

lääkemääräyksensä. Lääkemääräyksen antamista ei pidetty julkisen vallan käyttöä sisältävänä 

toimena. A:n ei siten katsottu menettelyllään syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen 

vastustamiseen. (Ään.) 

Korkein oikeus on erottaessaan julkisen vallan käytön ja viranhoidossa tapahtuvan muunlaisen, 

tosiasiallisen toiminnan viitannut tuomionsa perusteluissa hallituksen esitykseen laiksi potilaan 

asemasta ja oikeuksista todeten, "että terveydenhuollossa ei ole yleensä kysymys 

hallintotoiminnasta ja hallintopäätöksistä, vaan terveydenhoitohenkilöstön suorittamista 

tosiasiallisista toimenpiteistä (HE 185/1991 vp s. 18). Asia on toinen, jos kysymys on potilaan 

määräämisestä hänen tahdostaan riippumattomaan hoitoon."  

 

Korkein oikeus on päätynyt ratkaisuun äänestyksen jälkeen, ja vähemmistöön jääneet katsoivat 

lääkärin käyttäneen julkista valtaa, koska "lääkäri lääkemääräystä antaessaan päättää lain ja 

asetuksen nojalla lääkemääräyksen saajan oikeudesta ja rikoslaissa tarkoitetuin tavoin käyttää 

julkista valtaa. Merkitystä ei ole sillä, toimiiko lääkäri tällöin virkasuhteessa vai 

työskenteleekö hän yksityisen palveluksessa, koska edellä selostetuin tavoin ratkaisevaa on se, 

onko henkilölle laissa tai asetuksessa annettu sellainen tehtävä, joka käsittää julkisen vallan 

käyttämiseksi katsottavia toimia."  
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Korkeimman oikeuden ratkaisua on pidettävä tiukkana linjauksena siihen, mitä voidaan 

katsoa julkisen vallan käytöksi terveydenhuollossa. Äänestyksen jälkeen syntynyt 

ennakkopäätös ei perustelujen osalta anna mielestäni täysin selkeää linjaa siitä, miten 

julkisen vallan käyttöä olisi jatkossa arvioitava terveydenhuollossa. Tapausselosteesta ei 

valitettavasti käy ilmi, millaisesta lääkemääräyksestä on ollut kyse, ja onko kyseessä ollut 

lääkelain (395/1987) 83 §:ssä säädetyn lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen 

Fimean antaman lääkeluettelon tarkoittamasta myyntiluvallisesta pääasiallisesti 

keskushermostoon vaikuttavasta lääkevalmisteesta tai huumausaineita ja psykotrooppisia 

aineita sisältävästä lääkevalmisteesta. Jos kyseessä on ollut huumausaineita ja 

psykotrooppisia aineita sisältävästä lääkevalmisteesta ja kieltäytymisestä sitä koskevan 

lääkemääräyksen antamisesta, on korkeimman oikeuden ratkaisu mielestäni varsin altis 

kritiikille.  Paaso (2001, 59-61, 65-72) on väitöskirjassaan "Potilaan tiedonsaantioikeus 

terveydenhuollossa" ottanut kantaa julkisen vallan käyttämisen rajoihin terveydenhuollossa. 

Hän nostaa esille hoitosuhteen vallankäytöllisen luonteen mielenterveyslain (1116/1990) 11 

§:n 2 momentin (tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen) ja 12 §:n 1 momentin 

(pakkohoidon jatkaminen) mukaisissa pakkotoimissa ja tuolloin voimassa olleen ja 

sittemmin kumotun tartuntatautilain (583/1986) 16 §:n 1 momentin tarkoittamissa 

tutkimusta, varotoimenpiteitä ja asianmukaiseen hoitoon ohjaamista koskevissa 

määräyksissä. Paaso (2001, 66) myös katsoo JulkL:n soveltamisalan laajenevan tietyissä 

tilanteissa esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 22 §:n 

(Taudinmäärityksestä ja oikeudesta määrätä lääkkeitä) 2 momentin tarkoittamiin 

lääkemääräyksiin. Hän myös huomauttaa terveydenhuollon erityislainsäädännön olevan 

”välittömiltä tavoitteiltaan hyvin heterogenista” (kursiivi Ilpo Paaso), ja sen tavoitteet ovat 

Paason mukaan erilaisia; lääkelain 57 §:n tavoitteenahan on muun muassa turvallinen 

lääkkeiden käyttö. (Paaso 2001, 61) Tällaisten lääkkeiden väärinkäytön ja levittämisen 

estäminen on mielestäni yksi osa lääkkeiden turvallista käyttöä. 

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan. RL 17 luku sisältää säännöksiä rikoksista 

yleistä järjestystä vastaan. Luku koostuu hyvin erilaisia rikoksia koskevista säädöksistä, joita 

ovat esimerkiksi julkinen kehottaminen rikokseen, mellakka ja väkivaltainen mellakka, 

yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu, valtionrajarikos, laittoman 

maahantulon järjestäminen, uskonrauhan rikkominen, hautarauhan rikkominen, 

eläinsuojelurikos, uhkapelin järjestäminen, rahapelirikos, arpajaisrikos, rahankeräysrikos ja 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat rikokset.  

Muutamat luvussa säännellyistä rikoksista liittyvät työväkivaltaan ja sen uhkaan. 

Tällaisia ovat RL 17:6, joka sääntelee järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista, ja RL 

17:13, joka sääntelee ilkivaltaa. Työterveyslaitos (2014) ja Työturvallisuuskeskus (2014) 

katsovat liikenteeseen liittyvän työn ja vartiointialan olevan maassamme työväkivallan 

riskitoimialoja, joilla uhka- ja väkivaltatilanteita esiintyy keskimääräistä enemmän. Näiden 

toimialojen työväkivaltaan liittyvät tilanteet, joita koskevista rikoksista on säädetty RL 17 

luvussa, nousivat esille myös tämän tutkimuksen teemahaastatteluissa (ks. tarkemmin 

alalukua 4.5.4 ´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´).   

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen (RL 17:6). Hallituksen esityksessä 

Eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia 

rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 6/1997 vp, 115) 
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huomautetaan, ettei aiemmassa rikoslainsäädännössä julkista valtaa käyttävien virkamiesten 

rikosoikeudellista suojaa väkivaltaista ja muuta vastustamista vastaan johdonmukaisesti oltu 

erotettu muiden järjestystä ylläpitävien henkilöiden suojasta, ja kun osa näistä tahoista on 

ollut suojattu erityislainsäädännön säännöksin, ovat muiden kuin julkista valtaa käyttävien 

virkamiesten rikosoikeudelliset suojelusäännökset tämän johdosta olleet epäjohdonmukaiset. 

(HE 6/1997 vp, 55) Lakivaliokunta on mietinnössään (LaVM 3/1998 vp, 15) kiinnittänyt 

huomiota asiaan. Myös rikosoikeuskomitea (KM 1976:72, 217) on suhtautunut kriittisesti 

pyrkimyksiin laajentaa virkamiesten rikoslaissa tarkoitettua suojaa ammattiryhmiin, jotka 

joutuvat tekemisiin esimerkiksi järjestystä häiritsevien henkilöiden kanssa. 

Toteutettujen lainmuutosten myötä järjestysmiehillä aiemmin ollut vahva 

rikosoikeudellinen suoja heikkeni virkamiehelle kuuluvasta rikosoikeudellisesta suojasta, 

joskin järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen (RL 17:6) on edelleen virallisen 

syytteen alainen rikos syyteoikeutta koskevan RL 17:25 säännöksen mukaan. RL 17:6 

rangaistussäännöksen mukaan järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta tuomitaan se, 

joka käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä 

ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää tai 

muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista. RL 17:6:n rangaistussäännös sisältää 

toissijaisuuslausekkeen. Järjestystä ylläpitävällä henkilöllä tarkoitetaan tässä pykälässä 

järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetussa laissa (472/1977) tarkoitettua 

kuljettajaa, häneen rinnastettavaa henkilöä taikka heitä kuljettajan tai häneen rinnastettavan 

henkilön pyynnöstä avustavaa matkustajaa; joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetussa 

laissa (469/1979) tarkoitettua matkalippujen tarkastajaa ja tarkastuksessa apuna olevaa 

järjestyksenvalvojaa; sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (1085/2015) 

tarkoitettua vartijaa ja järjestyksenvalvojaa. 

Ilkivalta (RL 17:13). Ilkivaltaan syyllistyy RL 17:13:n mukaan se, joka metelöimällä 

tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa huomattavaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä 

muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä 

tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa, aiheuttaa huomattavaa häiriötä lähettämällä 

viestejä tai soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun 

vastaavaan paikkaan taikka käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin tai muun 

laitteen hätäjarrua tai hälytintä aiheuttaa ilkivaltaisesti väärän hälytyksen. Rangaistukseksi 

ilkivallasta voidaan tuomita ainoastaan sakkoa. Ilkivaltaa koskeva rangaistussäännös sisältää 

toissijaisuuslausekkeen, jolloin säännöstä sovelletaan ainoastaan, jollei teosta ole muualla 

säädetty rangaistusta. Jos ilkivallalla ei ole rikottu yleistä järjestystä, syyttäjä ei saa RL 

17:25 syyteoikeussäännöksen nojalla nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta 

syytteeseen pantavaksi. 

Ilkivaltaa koskevaan säännökseen tehtiin hallituksen esityksen (HE 19/2013 vp, 35.) 

pohjalta muutos, jolloin puheluiden soittamisen lisäksi säännöksessä mainitaan myös 

viestien lähettäminen. Rangaistavuus ilkivaltana edellyttää häiriön aiheuttamista tahallaan ja 

että viestejä tai soittoja on useita, ja ne aiheuttavat huomattavaa häiriötä. Esityksessä (HE 

19/2013 vp, 55) korostetaan myös yksityiselämän suojaa suhteessa häiritsevään viestintään, 

työskentelyrauhaan sekä yksityisyyden ja rauhan suojaan. Ilkivallan ja julkisrauhan 

rikkomisen välistä suhdetta käsitellään jäljempänä yksityisyyden, rauhan ja kunnian 

loukkaamista sääntelevän RL 24 luvun säännösten tarkastelun yhteydessä. 
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Samassa yhteydessä rikoslakiin lisättiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva 

rangaistussäännös (RL 24:1 a), jolloin siihen syyllistyy se, joka häirintätarkoituksessa 

toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan tälle 

huomattavaa häiriötä tai haittaa. Säännös laajensi merkittävästi häirintäviestinnän 

rangaistavuutta. Hallituksen esityksessä (HE 19/2013 vp, 31) todetaan, että "[s]äännös 

laajentaisi häirintäviestinnän rangaistavuutta kotirauhaa häiritsevästä puhelin- ja 

matkapuhelinhäirinnästä muihinkin viestintävälineisiin, eikä rangaistavuus olisi enää sidottu 

siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä."  

 
Korkein oikeus katsoi ennen RL 24:1 a:n muutosta tekemässään kotirauhan rikkomista 

koskevassa ennakkopäätöksessään KKO:2008:86, ettei tekstiviestien lähettäminen täyttänyt 

kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. (Ään.).  

Korkein oikeus katsoi päätöksensä perusteluissa, ”ettei tekstiviestien häiritsevän lähettämisen 

ole lakia säädettäessä nähty rinnastuvan hallituksen esityksen perusteluissa mainittuihin 

esimerkkeihin, vaan että sellaisen menettelyn on tarkoitettu ainakin tuossa vaiheessa jäävän 

säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin ilmaiseman laillisuusperiaatteen mukaan rikokseen 

syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan 

säädetty rangaistavaksi. Näin ollen rangaistussäännöksen sanamuotoa on epäselvissä 

tapauksissa tulkittava suppeasti ja syytetyn eduksi. 

Korkein oikeus katsoo, ettei tekstiviestien lähettämistä voida pitää kotirauhan rikkomista 

koskevassa rikoslain 24 luvun 1 §:n 2 kohdassa nimenomaisesti mainittuja metelöimistä, 

esineiden heittämistä tai puheluiden soittamista vastaavana tekotapana.” 

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista (RL 21 luku). RL 21 luku sääntelee henkeen 

ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Luvun rangaistussäännöksistä työväkivaltatilanteisiin 

saattavat tulla sovellettavaksi lähinnä tappoa (RL 21:1), murhaa (RL 21:2), 

pahoinpitelyrikoksia (RL 21:5-6; 21:7) ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan 

rikoksen valmistelua (RL 21:6 a) koskevat säännökset. Lievää pahoinpitelyä koskevasta 

syyteoikeusjärjestelystä, jossa on liittymäkohta työväkivaltaan, säädetään RL 21:16:ssa. 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen 

toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi (HE 94/1993 vp, 

87.) muistutetaan, että henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten "rangaistusasteikkojen 

tarkoituksena on edelleenkin korostaa hengen ja terveyden suojaa ja väkivallan 

tuomittavuutta." Esityksessä (HE 94/1993 vp, 100) pidetään aiempia henkeen ja terveyteen 

kohdistuvien rikosten syyteoikeusjärjestelysäännöstöjä mutkikkaana. Esityksessä ei 

kuitenkaan kiinnitetä huomiota työpaikalla esiintyvään työntekijöihin kohdistuvaan 

väkivaltaan ja sen uhkaan.  Sanktioankaruuden lisäksi esityksessä olisi mielestäni ollut 

aiheellista käsitellä myös sanktiovarmuuden merkitystä erityisesti lievempien 

väkivaltatilanteiden ja väkivallan uhkan torjunnassa. Monimutkaiset ja asianomistajan 

ratkaistavaksi jätetyt syyteoikeusratkaisut eritoten väkivallan uhkaan liittyvissä tilanteissa 

alentavat sanktiovarmuutta merkittävästi.  

Tappo (RL 21:1) ja murha (RL 21:2).  Taposta tuomitaan RL 21:1:n mukaan se, joka 

tappaa toisen. Tapon yritys on rangaistava. Jos tappo tehdään RL 21:2:n mukaan vakaasti 

harkiten, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai 

tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai 

turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, 

rikoksentekijä on tuomittava murhasta. 
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Työntekijöihin kohdistuvat henkirikokset ovat olleet Suomessa suhteellisen 

harvinaisia. Krimon vuoden 2016 henkirikoskatsauksen mukaan työtehtävissä on 

ajanjaksolla 2003–2014 surmattu maassamme yhteensä 20 henkilöä. Luvuissa ei ole mukana 

koulusurmissa kuolleita koululaisia ja opiskelijoita. (Lehti 2016, 18) Vuosina 1990–1998 

maassamme sattui 17 työväkivaltakuolemaa.  

Lakivaliokunta on esittänyt huolensa muiden kuin yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden erityistehtävissä työskentelevien virkamiesten suojasta ja otti kantaa 

hallituksen esitystä HE 94/1993 vp koskevassa mietinnössään (LaVM 22/1994 vp, 11) 

työtään tekevien virkamiesten rikosoikeudelliseen suojaan. Valiokunta huomautti henkeen ja 

terveyteen kohdistuvia rikoksia koskevassa osiossa muun muassa virkamiehen tappamista 

koskevien ankaroittamisperusteiden ehdotetun supistamisen jättävän perusteettomasti suojan 

ulkopuolelle sellaiset virkamiehet, joilla ei ole erityistehtävänään yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitäminen, mutta jotka "työssään voivat joutua väkivallan kohteeksi ja 

joiden rikosoikeudellisen suojan tarve on yhtä suuri." Eduskunta muuttikin tämän johdosta 

murhaa koskevan RL 21 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohtaa ja lisäsi ankaroittamisperusteiden 

joukkoon sen seikan, että virkamies tapetaan virkatoimen vuoksi. Lakanen (1999, 21) toteaa, 

että murhaa koskeva rangaistussäännös tuli tältä osin pitkälti vastaamaan aiemmin voimassa 

olleen rikoslain sisältöä.  

Pahoinpitely (RL 21:5), törkeä pahoinpitely (RL 21:6) ja lievä pahoinpitely (RL 21:7). 

Pahoinpitelystä tuomitaan RL 21:5:n mukaan se, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa 

taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai 

saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan. Pahoinpitelyn yritys on 

rangaistava. Törkeästä pahoinpitelystä tuomitaan RL 21:6:n nojalla, jos pahoinpitelyssä 

aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, rikos 

tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai käytetään ampuma- tai teräasetta taikka 

muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä ja rikos on myös kokonaisuutena 

arvostellen törkeä. Törkeän pahoinpitelyn yritys on rangaistava. Jos pahoinpitely, huomioon 

ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden 

vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena 

arvostellen vähäinen, rikoksentekijä tuomitaan RL 21:7:n nojalla lievästä pahoinpitelystä.

 Pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistö rakentuukin pääosin kahden perustekomuodon 

varaan: yhtäältä ruumiillisen väkivallan tekemisellä toiselle ja toisaalta vahingoittamalla 

toisen terveyttä tai aiheuttamalla kipua toiselle muuten kuin ruumiillista väkivaltaa 

tekemällä. Vamman tai sairauden aiheuttamisen lisäksi nostetaan rangaistavuuden piiriin 

hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp, 95) myös toisen terveyden vahingoittaminen, 

jolloin rangaistavuuden piiriin tulevat myös teot, joiden seuraukset ilmenevät 

mielenterveyden häiriöinä tai mielisairauksina. On aiheellista todeta, että tämän työn 

yhteydessä toteutettujen työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastatteluissa nousi eri 

tavoin aiheutettu ´henkinen väkivalta´ esille hyvin monessa vastauksessa (ks. tarkemmin 

alalukua 4.5.4 ´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´).   

Työväkivallasta on haasteellista saada kansallisesti ja eri toimialat tasapuolisesti 

kattavaa väestötason tietoa. Tietyiltä toimialoilta, joilla työväkivallan riski on huomattavan 

korkea, ei riskialttiutta saada ilmi yksinomaan väestötason tutkimuksissa. Vuoden 2015 
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kansallista rikosuhritutkimusta koskevassa katsauksessa (Danielsson & Kääriäinen 2016, 7) 

huomautetaankin miesvaltaisella vartiointialalla ja poliisissa riskin joutua väkivallan uhriksi 

olevan huomattavan korkea mutta "[n]äiden alojen riskialttius ei kuitenkaan näy väestötason 

tarkasteluissa, koska alalla työskentelevien henkilöiden lukumäärä on huomattavasti 

pienempi kuin sosiaali- ja terveysalalla." Leino (2013) on tutkinut väitöskirjassaan 

poliisipartiotyötä tekevien poliisien ja yksityisten vartiointiliikkeiden vartijoiden työssään 

kokemaa väkivaltaa ja sen vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin. Leinon mukaan useat 

heistä - poliiseista jopa 44 % ja vartijoista 15 % - oli kokenut fyysisistä väkivaltaa vähintään 

kerran kuukaudessa työssään. Työväkivallan yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa myös senkään 

takia, ettei tuomioistuintilastossa ole eritelty pahoinpitelyrikosten uhria eikä tekopaikkaa 

(HE 78/2010 vp, 3).   

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu (RL 21:6 a). RL 

21:6 a säätää rangaistavaksi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen 

valmistelun. Teosta tuomitaan se, joka tapon, murhan tai surman tai törkeän pahoinpitelyn 

tekemistä varten pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa 

hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä 

rikoksessa, sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman jonkin mainitun 

rikoksen tekemisestä tai palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista mainitun rikoksen 

tekemiseen taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen. Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on 

ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti 

luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman 

toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa, rangaistussäännöstä ei kuitenkaan 

sovelleta. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun 

kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 141/2012 vp) ehdotettiin RL:iin 

lisättäväksi säännökset tapon, murhan, surman, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin 

ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelun ja niiden tekemisestä sopimisen 

kriminalisoimisesta. Esityksessä (HE 141/2012 vp, 7) todettiin törkeiden rikosten 

valmistelun säätämisellä rangaistavaksi suojattavan lähinnä joko kansainvälisten 

sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai muita kuin yksilöllisiä oikeushyviä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaan sekä valtion toimintojen suojaamiseen tai 

siihen rinnastettavan infrastruktuurin, kuten liikenne-, raha- tai maksujärjestelmien 

turvaamiseen liittyvät valmistelukriminalisoinnit. Rangaistavuuden alan laajentamista ei 

voida esityksen mukaan perustella maatamme koskevilla empiirisillä henki- ja 

ryöstörikostutkimuksilla, vaan muutostarpeet perustuvat enemmänkin vakaviin 

yksittäistapauksiin ja järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan sekä 

oikeudenmukaisuuskysymykseen ja suojattavalle oikeushyvälle aiheutettuun vaaraan. (HE 

141/2012 vp, 7-9) Lakivaliokunta on mietinnössään muistuttanut, että vaikka törkeiden 

rikosten valmistelua koskevat tapaukset saattavat jäädä vähäisiksi, "ei [se] vähennä 

kriminalisoinnin tarvetta tai perusteltavuutta". (LaVM 8/2013 vp, 3) Törkeiden rikosten 

valmistelun kriminalisoinnin kohdalla on syytä pitää mielessä niiden liittyvän erittäin 

vakavan työväkivallan uhkaan, koska esimerkiksi törkeät ryöstöt, terroriteot ja joukkosurmat 

kohdistuvat usein myös työtään tekeviin henkilöihin.  
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Lakivaliokunta on mietinnössään ottanut kantaa myös internetissä tapahtuviin 

tekoihin, vaikka hallituksen esityksessä ei olekaan käsitelty niitä. Valiokunta (LaVM 8/2013 

vp, 6) korostaa, että valmistelusäännöksiä tulee soveltaa suppeasti ja katsoo, ettei hallituksen 

esityksessä ehdotettuja törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia koskevia säännöksiä 

ole "lähtökohtaisesti tarkoitettu sovellettaviksi esimerkiksi internetiin lisättyihin sekaviin 

kirjoituksiin tai kirjoituksiin, jotka on lisätty sinne ajattelemattomasti tai uhoamismielessä. 

Sama koskee soveltuvin osin muitakin kuin internetiin lisättyjä kirjoituksia." 

Syyteoikeudesta (RL 21:16) henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa. RL 21 luvun 

sääntelemät henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ovat lievää pahoinpitelyä lukuun 

ottamatta virallisen syytteen alaisia. Hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp, 15) todettiin 

merkittävimmän periaatteellisen kysymyksen henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten 

osalta olevan, pidetäänkö pahoinpitelyrikoksia virallisen syytteen alaisina vai 

asianomistajarikoksina. Pohdintaa käytiin erityisesti perheväkivallan ja muiden 

lähiomaissuhteiden sekä julkisen ja yksityisen tapahtumapaikan osalta. 

Syyteoikeusjärjestelyistä ei esityksessä kuitenkaan käyty keskustelua sen osalta, 

kohdistuuko teko työtään tekevään henkilöön. Lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 

22/1994 vp, 14) arvioitiin muun muassa esityksen pahoinpitelyrikosten 

syyteoikeussäännöksen sisältöä ja katsottiin, että ”[v]ähäiset rikokset voisivat olla 

mahdollisimman pitkälle asianomistajarikoksia, jolloin ne jäisivät asianosaisten kesken 

sovittaviksi asioiksi.” Valiokunta oli lievän pahoinpitelyn syyteoikeudesta hallituksen 

esityksen kannalla eikä katsonut merkitystä olevan ”sillä seikalla, tapahtuuko rikos 

yksityisellä tai julkisella paikalla." Täten työntekijään työpaikalla tai työtehtävissä 

kohdistuneet lievät pahoinpitelyt jäivät asianomistajarikoksiksi tässä vaiheessa. 

Valiokunta ehdotti lakiin lisättäväksi erityistä toimenpiteistä luopumissäännöstä, ns. 

vapaan tahdon pykälää (RL 21:17) "joka sallii virallisen syyttäjän jättää syytteen nostamatta 

pahoinpitelystä, mikäli asianomistaja sitä haluaa. […] Toimenpiteistä luopumisen 

edellytyksenä on asianomistajan vapaa ja harkittu pyyntö, ettei häneen kohdistuneesta 

pahoinpitelystä nosteta syytettä. Asianomistajan on tehtävä päätöksensä vapaaehtoisesti, 

ilman minkäänlaista painostusta ja tietoisena päätöksensä oikeudellisista vaikutuksista. 

Virallisen syyttäjän tulee kuitenkin näissäkin tapauksissa nostaa syyte, mikäli erittäin tärkeä 

yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii." (LaVM 22/1994 vp, 15) 

Toimenpiteistä luopumissäännös RL 21:17:ssä osoittautui sittemmin ongelmalliseksi 

ja epäonnistuneeksi ja kumottiin sittemmin. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi 

lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n 

kumoamisesta. (HE 144/2003 vp, 14) todetaan RL 21:17:llä tilastojen mukaan olleen suuri 

merkitys syyttämättäjättämispäätösten perusteina, ja asianomistajan pyynnön painoarvon 

olleen merkittävämpi kuin mitä eduskunta tarkoitti lakia säätäessään huolimatta valtakunnan 

syyttäjän antamasta syyttämättä jättämistä koskevasta yleisohjeesta.   

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta 

(HE 78/2010 vp, 5-6, 13) ehdotettiin rikoslakia lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa 

säännöstä muutettavaksi niin, että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt 

olisivat virallisen syytteen alaisia ja että henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistettu 

lievä pahoinpitely olisi myös virallisen syytteen alainen. Esityksessä todetaan, ettei 
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rikoslaissa ole - toisin kuin eräiden virkamiesasemassa tai eräissä työtehtävissä toimivien 

osalta - erityissääntelyä sen tilanteen varalle, että teko olisi kohdistunut työtehtäviään 

suorittavaan henkilöön. Esityksessä muistutetaan virkamiesasemassa olevien työntekijöiden 

saavan myös erityistä suojaa virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja virkamiehen 

vastustamista koskevilla RL:n säännöksillä, koska kyseisten tekojen katsotaan kohdistuvan 

julkiseen valtaan. Tämän vuoksi ne ovat aina virallisen syytteen alaisia ja koskevat paitsi 

järjestystä ja turvallisuutta ylläpitäviä virkamiehiä myös kaikkia julkista valtaa käyttäviä 

virkamiehiä. Kaikkia julkisen sektorin työtehtäviä ei kuitenkaan pidetä julkisen vallan 

käyttämisenä, jolloin ne jäävät virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskevien RL:n 

säännöksien soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lakivaliokunta katsoi mietinnössään (LaVM 21/2010 vp, 3-4) työpaikkaväkivaltaan 

liittyvän syyteoikeuden muutosta puoltavia erityispiirteitä, kuten että 

”[r]angaistusvaatimuksen esittämistä ei siten ole perusteltua eikä kohtuullista jättää 

työntekijästä riippuvaiseksi, kun väkivalta tai sen uhka liittyy työhön ja tapahtuu 

työtehtävien hoitamisen aikana." Valiokunta katsoi myös, ettei ole perusteltua muuttaa 

virallisen syytteen alaiseksi lievää pahoinpitelyä, jonka tekijänä on työpaikan henkilöstöön 

kuuluva. Säännös tulee sen mukaan rajata työpaikkaväkivallan tyyppitilanteisiin, joissa 

tekijä on työyhteisön ulkopuolinen henkilö, koska esitetyt perusteet "eivät samalla tavoin 

sovellu henkilöstön sisäisiin riitoihin niissäkään tilanteissa, joissa teko liittyy uhrin 

työtehtäviin." Työpaikan henkilöstö -ilmaisua tulkitaan valiokunnan mukaan laaja-alaisesti 

myös silloin, kun tekijä ja uhri työskentelevät fyysisesti samassa työpaikassa, mutta eri 

työnantajien palveluksessa. (LaVM 21/2010 vp, 4-6) Valiokunnan esittämät perusteet 

työntekijään kohdistuvan lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden osalta pätevät mielestäni myös 

työtehtäviään hoitaviin henkilöihin kohdistuviin laittomiin uhkauksiin.  

Lievän pahoinpitelyn syyteoikeusmuutosta pidettiin tämän tutkimuksen yhteydessä 

tehtyjen työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastatteluvastauksissa hyvänä muutoksena 

mutta sen vaikutuksista ei ole saatu kaivattua tietoa (ks. tarkemmin alalukua 4.5.4 

´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´). 

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta (RL 24 luku). RL 24 luku sisältää 

säännökset yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta. Tämän luvun käsittämiä 

rikoksia, jotka voivat suoraan tai välillisesti liittyä työväkivaltaan tai sen uhkaan, ovat 

kotirauhan rikkominen (RL 24:1), viestintärauhan rikkominen (RL 24:1a), törkeä kotirauhan 

rikkominen (RL 24:2), julkisrauhan rikkominen (RL 24:3), törkeä julkisrauhan rikkominen 

(RL 24:4), salakuuntelu (RL 24:5), salakatselu (RL 24:6), yksityiselämää loukkaava tiedon 

levittäminen (RL 24:8), törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8 a), 

kunnianloukkaus (RL 24:9) sekä törkeä kunnianloukkaus (RL 24:10).  

RL 24 luvun säännökset liittyvät keskeisesti työväkivallan uhkaan, sillä tämän 

tutkimuksen yhteydessä toteutetuissa työväkivaltaa ja sen uhkaa käsittelevissä useiden 

työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastatteluissa nousi esille useita esimerkkejä 

työntekijöihin kohdistuvasta viestintärauhan ja kotirauhan rikkomisesta, vainoamisesta, 

yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnialoukkauksesta (ks. tarkemmin 

alalukua 4.5.4 ´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´). 

RL 24 luvun rikokset jaetaan kolmeen pääryhmään, eli kotirauharikoksiin, 

salakuunteluun ja -katseluun sekä kunnian ja yksityiselämän loukkaamisiin. (HE 184/1999 
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vp) Fränden (2012, 145) mukaan kotirauha kuuluu yksilöllisten oikeushyvien ryhmään. 

Tarkasteltaessa asiaa oikeushyvien suojeluperiaatteen näkökulmasta havaitaan, että 

oikeushyvät, jotka suojaavat kotirauhaa ja julkista kotirauhaa, ovat (osittain) erilaiset. 

Hallituksen esityksessä muistutetaan, ettei kotirauhan sisältöä voida tarkoin määritellä ja 

todetaan kotirauhan merkitsevän ”fyysistä turvallisuutta, yksityiselämää koskevien tietojen 

salassapitoa sekä suojaa ulkopuoliselta häiriöltä ja tarkkailulta." (HE 184/1999 vp, 6.) 

Esityksessä korostetaan teknisen kehityksen lisänneen mahdollisuuksia puuttua ihmisten 

yksityisyyteen, minkä vuoksi yksityisyyden suojan tarve on kasvanut vastaavasti. Vaikka 

julkisrauhan piirissä ovatkin liikehuoneistot, tuotantolaitokset ja toimistot sekä muut 

vastaavat rakennukset, esitys korostaa viranomaisten työrauhan turvaamista. Julkisen 

kotirauhan suoja puolestaan on pääosin ollut olemassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

sekä viranomaisten työrauhan turvaamiseksi. (HE 184/1999 vp, 5-6)  

Kotirauhan rikkominen (RL 24:1) ja törkeä kotirauhan rikkominen (RL 24:2). 

Kotirauharikosten teonkuvaukset edellyttävät, että häiriö tapahtuu kotirauhan suojaamassa 

paikassa. Kotirauhan suojaamat paikat määritellään RL 24:11:ssä, jonka mukaan kotirauhan 

suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten 

hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja 

asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.  

RL 24:1 rangaistussäännöksen mukaan kotirauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka 

oikeudettomasti tunkeutuu tai menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan 

paikkaan. Kotirauhan rikkomisesta tuomitaan myös se, joka kätkeytyy tai jää sellaiseen 

paikkaan tai rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla 

vastaavalla tavalla. Törkeästä kotirauhan rikkomisesta tuomitaan RL 24:2:n nojalla, jos 

kotirauhan rikkomisessa rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten 

aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän 

tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai 

vahingoittaa omaisuutta taikka rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden 

vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy 

pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa ja kotirauhan rikkominen on myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

Rikoslakiin tehdyllä 1.1.2014 voimaan tulleella uudella viestintärauhan rikkomista 

koskevalla rangaistussäännöksellä (RL 24:1 a, 13.12.2013/879) laajennettiin 

häirintäviestinnän rangaistavuutta siten, ettei teon rangaistavuus ole enää siitä riippuvainen, 

että puhelu tai viesti vastaanotettaisiin kotirauhan piirissä. Samassa yhteydessä muutettiin  

myös kotirauhan rikkomista koskevaa rangaistussäännöstä kumoamalla toisen kotirauhan 

oikeudetonta häiritsemistä puheluilla tai matkapuhelimeen lähetettäviä viestejä koskeva 

kohta, koska nämä tekomuodot siirrettiin viestintärauhan rikkomista koskevaan RL 24:1 a:n 

rangaistussäännökseen.   

Julkisrauhan rikkominen (RL 24:3) ja törkeä julkisrauhan rikkominen (RL 24:4). RL 

24:3:n mukaan julkisrauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka oikeudettomasti tunkeutuu 

taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, 

tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai 

sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle 

puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on 
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asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty. Julkisrauhan rikkomisesta tuomitaan myös 

se, joka kätkeytyy tai jää edellä tarkoitettuun paikkaan. On huomattava, että julkisrauhan 

rikkomisesta voidaan tuomita vain, jos teoista on aiheutunut vähäistä suurempi haitta. Kun 

pohditaan haitan vähäisyyttä, voidaan Fränden ja Wahlbergin mukaan ottaa huomioon muun 

muassa se, onko tilanteessa jouduttu sen lopettamiseksi turvautumaan johonkin 

erityistoimiin sekä oikeudenloukkauksen kesto ja tekijöiden lukumäärä. (Frände, Matikkala, 

Tapani, Tolvanen, Viljanen & Wahlberg, M. 2010, 281) 

Törkeästä julkisrauhan rikkomisesta tuomitaan RL 24:4:n mukaan, jos julkisrauhan 

rikkomisessa rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai 

muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai 

osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai 

vahingoittaa omaisuutta taikka rikoksen kohteena on eduskunnan, tasavallan presidentin tai 

valtioneuvoston taikka vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön valtuuskunnan tai 

edustuston käytössä oleva rakennus tai huoneisto ja julkisrauhan rikkominen on myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

Hallituksen esityksellä pyrittiin aiemmin voimassa olleiden säännöksiin liittyvien 

tulkintaongelmien ratkaisemiseen, rangaistavuuden rajojen tarkistamiseen sekä säännösten 

kirjoitustavan ja systematiikan selkeyttämiseen ja nykyaikaistamiseen. Siinä nostettiin esille 

aiemmin voimassa olleen julkisen kotirauhan sääntelyn epäyhtenäisyys sekä erot 

rangaistusten ankaruudessa julkisen ja yksityisen kotirauhan rikkomisen välillä. Esityksessä 

myös huomautettiin liiketilojen kotirauhan suojan olevan ongelmallinen, ja rajanveto-

ongelmia aiheuttavan kotirauhan ulottuvuus erilaisissa pihapiireissä. (HE 184/1999 vp, 11–

12) Esityksessä ehdotettiin aiemmin voimassa olleet julkista kotirauhaa ja virastorauhaa 

koskevat säännökset korvattavaksi luvatonta tunkeutumista koskevilla 

rangaistussäännöksillä, jotka suojaisivat paitsi virastoja myös muun muassa liikehuoneistoja, 

tuotantotiloja ja toimistoja sekä muita vastaavia rakennuksia. Lakivaliokunnan mietinnössä 

katsottiin kuitenkin, etteivät hallituksen esityksessä ehdotetut rikosnimikkeet (luvaton 

tunkeutuminen ja törkeä luvaton tunkeutuminen) ole onnistuneita, eivätkä ne vastaa 

pykälissä kuvattuja tekotapoja. Valiokunta ehdottikin rikosnimikkeiden muuttamista 

julkisrauhan rikkomiseksi ja törkeäksi julkisrauhan rikkomiseksi.  

Eräät teot näyttävät täyttävän useamman RL:n sääntelemän rikoksen 

tunnusmerkistön (lainkonkurrenssi), minkä vuoksi hallituksen esitys (HE 184/1999 vp, 13) 

käsitteli myös julkisrauhan rikkomisen, ilkivallan ja yleistä järjestystä vastaan tehtyjen 

rikosten välistä rajanvetoa. Lakivaliokunta (LaVM 6/2000 vp) katsoi häiriön aiheuttamisen 

muun muassa metelöimällä virastoissa, liikkeissä ja toimistoissa olevan rangaistavaa 

ilkivaltana. Valiokunta katsoi, ettei jokamiehen kiinniotto-oikeuden puuttuminen silloin, kun 

virastorauhaa häiritään metelöimällä (jolloin teko on rangaistavissa ainoastaan 

sakkorangaistuksella rangaistavana ilkivaltana) vaikuta heikentävästi virastossa 

työskentelevien rauhaan. Jos virastossa metelöivä ei poistu tällöin asianmukaisen 

poistumiskehotuksen jälkeen, voidaan häntä rangaista luvattomasta tunkeutumisesta, jolloin 

myös jokamiehen kiinniotto-oikeus on käytettävissä. Muutamat lakivaliokunnan jäsenet 

olisivat kuitenkin halunneet sisällyttää mietinnössä olevassa vastalauseessaan metelöinnin 

yhtenä tekomuotona julkisrauhan rikkomisen teonkuvaukseen. (LaVM 6/2000 vp, 3-4, 10–
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11) Lakivaliokunnan näkemys ratkaisuksi tuntuu mielestäni jonkin verran keinotekoiselta ja 

monimutkaiselta juridiselta keinolta työntekijöiden työskentelyrauhan turvaamiseksi. 

Sillä, onko julkisrauhan suojaamassa tilassa ketään paikalla, ei Fränden ja 

Wahlbergin (Frände ym. 2010) mukaan ole vaikutusta teon rangaistavuuteen. Julkisrauhan 

suojaan ei myöskään vaikuta se, omistetaanko tila vai hallitaanko sitä vuokrasopimuksen 

nojalla. Julkisrauhan suoja ulottuu myös esimerkiksi liikehuoneiston aukioloajan 

ulkopuolelle. (Frände ym. 2010, 273-281) 

Mitä tarkoitetaan oikeudettomalla rakennukseen tunkeutumisella? Kuuluvatko 

ainoastaan rakennuksen sisäosat julkisrauhan suojan piiriin? Helsingin HO on antanut 

ratkaisun julkisrauhan rikkomista koskevassa tapauksessa (Helsingin HO:2013:8), jossa 

oikeuskysymyksinä käsiteltiin paitsi julkisrauhan rikkomista myös rikosoikeudellista 

laillisuusperiaatetta ja tunnusmerkistön tulkintaa.  

A, B ja C ovat syytteen mukaan yhdessä ja yksissä tuumin 31.3.2011 oikeudettomasti 

tunkeutuneet Helsingissä Finlandia-taloon ja saamistaan poistumiskäskyistä ja -kehotuksista 

piittaamatta jääneet sinne. A, B ja C ovat mukanaan tuomillaan tikapuilla kiivenneet Finlandia-

talon katolle ja jääneet sinne noin pariksi tunniksi ripustaakseen Finlandia-talon seinälle 

ydinvoimaa vastustavan plakaatin. Menettelyllään he ovat jättäneet noudattamatta Finlandia-

talon turvallisuusvastaavan ohjeiden perusteella heille välitettyä pyyntöä ja poliisin käskyä 

tulla pois katolta välittömästi. 

HO toteaa, että laillisuusperiaate ei myöskään välttämättä vaadi tunnusmerkistön suppeaa 

tulkintaa, kunhan tulkinta vain ei ole selvästi ristiriidassa sanamuodon kanssa. Käsillä olevassa 

tapauksessa vastaajat ovat menneet rakennuksen katolle mukanaan tuomiensa tikapuiden 

avulla. HO toteaa, että jo pelkästään tämä voidaan katsoa sellaiseksi menettelyksi, jossa 

kysymys on tunkeutumisesta. Ilman tikapuita katolle meneminen ei olisi onnistunut tai ainakin 

olisi huomattavasti hankaloitunut. 

Mikään seikka ei HO:n mukaan viittaa siihen, että julkisen rakennuksen jokin osa on ollut 

tarkoitus lainsäädännössä jättää suojan ulkopuolelle. Ei ole yleiskielen vastaista rinnastaa 

rakennuksen kattoa sen muihin tiloihin esimerkiksi maanpäälliseen terassiin. HO toteaa, että 

säännöksessä on erikseen mainittu suojattuna alueena aidattu piha. Tässä tapauksessa ei tosin 

ole kyse aidatusta pihasta. Kuitenkin tilanteessa, jossa henkilö ensin tunkeutuu julkisen 

rakennuksen aidatulle pihalle ja menee sieltä rakennuksen katolle, on selvästi kysymys koko 

menettelyn osalta julkisrauhan rikkomisesta. HO:n näkemyksen mukaan laillisuusperiaatteen 

vastaista ei ole katsoa julkisen rakennuksen kattoa säännöksessä tarkoitetuksi suojatuksi 

alueeksi. 

Vastaajat ovat olleet rakennuksen katolla noin kahden tunnin ajan. HO katsoo tähän nähden 

sekä huomioon ottaen myös vastaajien menettelyn kokonaisuutena ja tarkoitusperänsä teon 

aiheuttaneen vähäistä enemmän haittaa. HO katsoo, että vastaajat ovat syyllistyneet 

julkisrauhan rikkomiseen tunkeutumalla oikeudettomasti syytteessä kuvatulla tavalla 

Finlandia-talon katolle ripustaakseen rakennuksen seinälle plakaatin. Lainvoimainen (Ei 

valituslupaa 21.3.2014) 

Salakuuntelu. RL 24:5 sääntelee salakuuntelua. Salakuuntelusta rangaistaan sitä, joka 

oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa keskustelua, puhetta tai 

yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka 

tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa. RL 24:11:ssä määritellään kotirauhan 

suojaamat paikat, joita ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten 

hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja 

asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen. 

Hallituksen esityksessä (HE 184/1999 vp, 26) korostettiin, että RL 24:11:n 

määritelmäsäännöksellä suljettiin säännöksen 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle ns. 
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julkisen kotirauhan piiriin kuuluvat alueet (esimerkiksi virastot), joita kuitenkin koskee 1 

momentin 2 kohdan säännös. 

Salakuuntelusta rangaistaan RL 24:5:n mukaan myös sitä, joka muualla kuin 

kotirauhan suojaamassa paikassa oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa 

salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa 

olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan. 

Salakuuntelun yritys on rangaistava. 

Hallituksen esityksessä (HE 184/1999, 11) korostetaan salakuuntelun ja -katselun 

kohdistumista ihmisten yksityisyyteen ja nostetaan esille lakivaliokunnan aiempi näkemys 

siitä, ettei salakuuntelua ja -katselua koskevia rangaistussäännöksiä tule rajata vain 

kotirauhan suojaamaan alueeseen tai siellä oleskeleviin henkilöihin, koska tämä rajaus 

supistaisi liikaa säännösehdotusten soveltamisalaa. Esityksessä todetaan, ettei lain muutos 

salakuuntelun osalta asiallisesti merkitsisi muutosta voimassa olevaan oikeuteen nähden. 

Mikäli katselemisen tai kuvaamisen lisäksi kuunnellaan tai tallennetaan myös ääntä, 

sovelletaan salakatselusäännöksen ohella myös salakuuntelusäännöstä. (HE 184/1999 vp, 

18, 30)  

Salakuunteluna rangaistavaa on paitsi teknisellä laitteella tapahtuva kuunteleminen 

myös tallentaminen sillä. Teknisen laitteen ei tarvitse olla sijoitettuna kotirauhan piiriin 

kuuluvaan paikkaan, ja lakivaliokunta huomauttaakin, että kuuntelu ja tallentaminen on 

rangaistavaa "olivatpa kuuntelulaitteet ja kuuntelija sitten kotirauhan piirissä tai sen 

ulkopuolella." (LaVM 6/2000 vp, 4) Merkitystä on myös sillä, tapahtuuko kuuntelu ja 

tallentaminen kotirauhan suojaamassa paikassa vai sen ulkopuolella tapahtuva ja tapahtuuko 

se salaa vai ei. Kotirauhan piirin ulkopuolella salakuuntelun rangaistavuus edellyttää salaa 

tapahtuvaa kuuntelua ja tallentamista, kun taas "[k]otirauhan suojaamassa paikassa käytävän 

keskustelun kuuntelemisen ja tallettamisen ei tarvitsisi olla salaista ollakseen rangaistavaa.” 

(HE 184/1999 vp, 26) Huomattavaa kuitenkin on, ettei kotirauhan suojaamassa paikassa tai 

muualla oikeudettomasti oleskeleva henkilö saa hallituksen esityksen (HE 184/1999 vp, 25) 

perustelujen mukaan suojaa salakuuntelua eikä salakatselua vastaan. 

Jokainen voi kuitenkin tallentaa omia keskustelujaan, joissa on itse osallisena. 

Korkein oikeus on antanut jo ennen nykyisen lain voimassaoloa ennakkopäätöksen 

KKO:1990:36 salakatselua ja salakuuntelua koskevassa asiassa, joka koski sellaisen 

keskustelun tallentamista, jossa syytetty oli itse osallisena.  

Ollessaan poliisin kuulusteltavana C oli vastoin poliisimiesten kieltoa salaa videolaittein 

tallentanut käytyä keskustelua. Tällä menettelyllään C ei ollut syyllistynyt salakatseluun tai -

kuunteluun, koska se ei ollut loukannut poliisimiesten yksityisyyttä. 

KKO on perustellut ratkaisuaan sillä, että syytetty C on kuvannut ja äänittänyt vain sellaista, 

mistä hän luvallisesti virkahuoneessa ollessaan on A:n ja B:n tieten voinut omin aistein tehdä 

havaintoja, eikä hän ole teknisen laitteen avulla siten tallentanut keskustelutilanteesta mitään 

muita A:n ja B:n yksityisyyden kannalta merkityksellisiä seikkoja. Hän ei siten menettelyllään 

ole loukannut A:n ja B:n yksityisyyttä. C ei näin ollen ole syyllistynyt rikoslain 24 luvun 3 b 

§:ssä tarkoitettuun salakatseluun tai -kuunteluun. 

Hallituksen esityksessä todetaankin, että ”[s]illoin kun puhe on tarkoitettu nimenomaisesti 

keskustelua salaa tallentavan osapuolen tietoon, yksityisyyden suojan loukkausta ei voida 

pitää niin merkittävänä, että kotirauhankaan piirissä käytävän keskustelun tallentamista olisi 

syytä säätää salakuunteluna rangaistavaksi." (HE 184/1999 vp, 14) Tietosuojavaltuutettu on 
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katsonut omien keskustelun ja puheluiden nauhoittamista työpaikalla koskevassa 

kannanotossaan (30.8.2007 Dno 712/452/2007), että työntekijä saa nauhoittaa keskustelut ja 

puhelut, joihin osallistuu itse. Sen sijaan tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että kun annetaan 

nauhoitteita muiden henkilöiden kuultavaksi, tulee ottaa huomioon, miten nauhoitteita 

käytetään, jottei syyllisty kunnianloukkaukseen, yksityiselämää koskevan tiedon 

levittämiseen, salassapitorikokseen tai -rikkomukseen paljastamalla luvattomasti esimerkiksi 

terveydentilaa koskevia tietoja tai yrityssalaisuuksia. (Tietosuojavaltuutettu 2014) 

Salakatselu. RL 24:6 sääntelee salakatselua. Salakatselusta rangaistaan sitä, joka 

oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa 

taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä 

taikka yleisöltä suljetussa RL 24:3:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla 

piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten. Salakatselun yritys on 

rangaistava. Salakatselussa rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, vaikkei tekijä tallenna kuvaa 

kameralle tai julkaise sitä. Teon tunnusmerkistö täyttyy, vaikka kiikarilla, kameralla tai 

muulla apuvälineellä ainoastaan oikeudettomasti tarkkailtaisiin kohdetta. 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista 

koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi (HE 184/1999 vp) huomautetaan, että 

kuuntelu- ja katselulaitteiden pienentyminen ja tarkentuminen sekä niiden digitalisoituminen 

lisäävät mahdollisuutta loukata yksityisyyttä. Esityksessä kuitenkin puututtiin salakuuntelun 

ja -katselun rangaistavuuden rajaan supistavasti julkisrauhan suojaamissa paikoissa. (HE 

184/1999 vp, 9, 15) Siinä ei ole nimenomaisesti pohdittu asiakkaiden tai muiden kolmansien 

tahojen työntekijöihin kohdistamaa ilman näiden suostumusta tapahtuvaa kuvaamista 

työpaikoilla. Sen sijaan työnantajan työpaikalla toteuttamaa kameravalvontaa säännellään 

tarkoin muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetyssä laissa (759/2004). 

Asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten tahojen työntekijöihin ilman näiden 

suostumusta kohdistama kuvaaminen työpaikoilla saattaa aiheuttaa sen kohteeksi 

joutuneissa työntekijöissä levottomuutta ja jopa pelkotiloja. Monesti vallitsee myös 

epäselvyyttä siitä, saavatko esimerkiksi asiakkaat kuvata työntekijöitä työpaikoilla sekä 

ladata näiden kuvia sosiaaliseen mediaan. Vastaavasti työnantajat ja työntekijät eivät aina 

tiedä, onko heillä oikeutta estää kuvaamista työpaikalla.  

Vaikka kuvaajalta sananvapauden käyttäjänä ei voikaan edellyttää ennalta hankittua 

kuvauslupaa ns. yleisillä paikoilla, voivat organisaatiot tietyissä tilanteissa pelkästään 

suositusluonteisesti ohjeistaa kuvaamista tiloissaan, joihin yleisöllä on pääsy, ja edellyttää 

kuvaajien ilmoittavan kuvausaikeistaan etukäteen, jotta organisaatiot pystyvät turvaamaan 

asiakkaidensa yksityisyyden suojan. Mikäli kuvaaja ei noudata annettua ohjetta, ei 

kuvaamista kuitenkaan voida estää, mikäli kuvaaja ei syyllisty RL 24:6:ssä säädettyyn 

salakatseluun tai RL 24:7:ssä säädettyyn salakuuntelun tai salakatselun valmisteluun.     

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja tietosuojavaltuutettu (TSV) ovat antaneet 

ratkaisuja työntekijöiden kuvaamista ja tallenteiden julkaisemista sosiaalisessa mediassa 

sekä kuvauslupaa tai kuvaamiskieltoa koskevissa kanteluissa ja tiedusteluissa. 

Apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan 17.12.2014 (Dnro 2276/4/13) 

sananvapauden kattavan kaikenlaiset ilmaisutavat, myös kuvalliset esitykset. 

Valokuvaaminen ja muu tallentamisen kuuluvat sananvapauden suojan piiriin. 

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, ettei viestinnälle voida asettaa ennakkoesteitä, joiden 



110 
 

piiriin kuuluvat viestien sisällön ennakkotarkastuksen lisäksi oikeuksien luvanvaraistaminen 

sekä muut ennakollista estettä merkitsevät puuttumiset sananvapauteen. Kuvaamisen tai 

tallentamisen kieltäminen edellyttäisi lakiin perustuvaa oikeutta. Apulaisoikeusasiamies 

katsoo, ettei viranomaisilla ole oikeutta kieltää asiakasta tallentamasta käymäänsä 

keskustelua tai muuta asiakastilannetta, johon hän on osallistunut, mutta muistuttaa, että 

oikeus kuvata ja tallentaa asiakasneuvottelu sekä julkaista siitä kuvat tai tallenteet 

esimerkiksi internetissä ovat oikeudellisesti toisistaan eri asioita. (EOA 2014) 

"Videotallenteen tai muun tallenteen julkaiseminen esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla 

saattaa loukata lapsen tai kuvattujen kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden yksityisyyttä 

siten, että tallenteen julkaiseminen on rangaistavaa. En ole kuitenkaan tässä päätöksessäni 

ottanut kantaa tallenteen julkaisemiseen ja tallenteen julkaisijan mahdolliseen 

rikosoikeudelliseen vastuuseen." (EOA 2014) 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ottanut ratkaisussaan 10.3.2008 (Dnro 3447/4/05) 

puolestaan kantaa valokuvaukseen terveyskeskuksen tiloissa. Tapaus on ollut aiemmin myös 

tietosuojavaltuutetun lausunnolla. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa viitatun 

tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan tämä katsoo keskeisenä oikeudellisena 

kysymyksenä olevan, "onko terveyskeskuksella velvollisuus varmistua siitä, että 

kuvaaminen tapahtuu terveyskeskuksen asiakkaiden yksityisyys ja henkilötietojen suoja 

huomioiden" ja toteaa, että "terveyskeskus voi ja sen tuleekin asettaa tiloissaan tapahtuvalle 

kuvaamiselle ehtoja ja valvoa näiden ehtojen noudattamista tilanteissa, joissa yksityisyyden 

suoja tai henkilötietojen suoja voi vaarantua." (EOA 2008, 3, 5) Apulaisoikeusasiamies 

katsoo kuvaamisen kiellettävyyden määrittyvän RL 24:6:n salakatselua koskevan 

säännöksen mukaan, mihin vaikuttaisi myös velvoite ottaa huomioon yksityisyyden 

kunnioittaminen  

Vaikka henkilön kuvaaminen terveyskeskuksen odotustilassa ei täyttäisikään itse 

salakatselun tunnusmerkistöä, koska odotusaulaa ei voida pitää lain tarkoittamana yleisöltä 

suljettuna tilana, saattaa teko apulaisoikeusasiamiehen mielestä joissain olosuhteissa täyttää 

RL 24:8:ssä säädetyn yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tai RL 24:9:ssä 

säädetyn kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, jos kuva julkaistaisiin ilman kuvatun 

henkilön lupaa. (EOA 2008, 7) Apulaisoikeusasiamies huomauttaa henkilön terveyttä 

koskevien tietojen olevan paitsi erittäin henkilökohtaisia myös pääsääntöisesti salassapidon 

alaisia, minkä tarkoituksena on hoitoon hakeutumisen helpottaminen. 

Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan 20.9.2012 (Dnro 1140/4/11), joka koski 

valokuvaamista Kelan toimistossa, ottanut puolestaan kantaa muun muassa 

perusoikeusintressien arvioimiseen sananvapauden ja yksityisyyden suojan 

kollisiotilanteessa sekä viranomaisen lakisääteiseen velvoitteeseen suojata asiakkaan 

yksityisyyden suojaa asiointitapahtumassa. (EOA 2012, 8-11) 

Tämän vuoksi katsonkin, että turvatakseen asiakkaidensa yksityisyyden suojan asianmukaisen 

toteutumisen Kelan toimistolla voidaan katsoa olevan oikeus ohjeistaa, että kuvaamista 

haluava ilmoittaa etukäteen aikeistaan kuvata toimiston tiloissa. Näin toimisto pystyy yhdessä 

kuvaajan kanssa etukäteen sopimaan kuvattavista kohteista sekä mahdollisesti hankkimaan 

kuvaamiseen paikalla olevilta suostumukset." (EOA 2012, 8-11) 

Kun kuvaaminen kohdistuu henkilöihin ja tapahtuu tilassa, jota ei pidetä yleisöltä suljettuna, 

voidaan edellä kuvatun ratkaisun perusteella pohtia, onko merkitystä sillä, kuuluuko tiloissa 

tapahtuva toiminta muun lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin ja voidaanko sitä 
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pitää yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvana. Tällainen yksityisyyden suojan 

ydinalueeseen kuuluva ja lakisääteisen salassapitovelvollisuuden sääntelemä toimiala on 

mielestäni esimerkiksi pankkitoiminta. Pankkisalaisuudesta säädetään paitsi laissa 

luottolaitostoiminnasta (610/2014) myös useassa muussa pankki- ja finanssialaa 

sääntelevässä laissa. Myös Finanssialan keskusliiton (FK) pankkisalaisuusohjeet, jotka on 

valmisteltu pankkien välisenä yhteistyönä FK:ssa, muistuttavat pankkisalaisuuden olevan 

osa yksityisyyden suojaa. (FK 2009)  

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaissut 20.3.2012 (Dnro 1224/4/10) kantelun, joka 

koskee lentoaseman turvatarkastusalueen valokuvauskieltoa. Lentoaseman yleisissä 

matkustajatiloissa on turvatarkastusta koskeva valokuvauskielto, joka on osoitettu selkein 

kuvasymbolein. Oikeusasiamies arvioi asiaa tässä tapauksessa yleisellä tasolla ja korostaa 

valokuvaamisen rajoitusten lähtökohtana olevan niiden perustuminen lakiin. Myöskään 

julkisilla paikoilla tapahtuvaa valokuvaamista ei oikeusasiamiehen mukaan pidetä 

”järjestyslaissa kiellettynä yleistä järjestystä häiritsevänä tai turvallisuutta vaarantavana 

toimintana, jos rikoslain 24 luvun 6 §:n salakatselun tunnusmerkistö ei täyty." (EOA 2012, 

5) 

Oikeusasiamies huomauttaa, ettei hän näe valokuvauksen kieltämiseen olevan 

oikeudellisia perusteita, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) nro 

300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja sen nojalla 

annetuissa täytäntöönpanoasetuksissa eikä ilmailulaissa ollut säännöksiä kuvaamisesta 

turvatarkastustilanteessa. Oikeusasiamies toteaa, etteivät lentoaseman yleisölle avoimet tilat 

ole sellaisia, joihin RL 24:6:n säännös soveltuisi, ja katsoo, että "kuvausluvan avulla ei 

kontrolloida tiedonvälitykseen liittyvää kuvaamisoikeutta vaan pikemminkin 

liikkumisoikeutta tietyllä alueella [--] joille pääsyä on eri syistä rajoitettu." Kuitenkin hän 

katsoo, että "valokuvauksen kieltämiseen lentoturvallisuuden vaatimuksilla ei nähdäkseni 

ole oikeudellisia perusteita." (EOA 2012, 5-6)  

Oikeusasiamies suorittaa perusoikeuksien, sananvapauden ja yksityiselämän suojan 

välistä punnintaa ja katsoo, ettei yksityisluonteinen kuvaaminen ole sananvapauden käytön 

ydinaluetta mutta arvioi, että tapauksessa "yksityisyyden suojan loukkaamisen kannalta 

voidaan liikkua ainakin lähempänä perusoikeuden ydinaluetta." 

"Vaikka henkilöiden ei lentoaseman turvatarkastusalueella voida olettaa odottavan kovinkaan 

suurta yksityisyyttä näiden tilojen avoimuuden vuoksi, voidaan henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteenkin puuttuvan turvatarkastusmenettelyn tallentaminen kuvaan kokea 

yllätykselliseksi ja odottamattomaksi yksityiselämään puuttumiseksi. Perusoikeuspunninnassa 

yksityiselämän suojaan liittyvät seikat siis puoltavat mahdollisuutta kieltää tai rajoittaa 

kuvaamista turvatarkastusalueella." (EOA 2012, 6)  

Koska kuvaamiskielto turvatarkastustiloissa perustuu organisaation noudattamaan 

käytäntöön ilman (silloin voimassa olleen) lainsäädännön tukea, oikeusasiamies joutui 

pohtimaan, voiko kuvauskielto perustua RL 24:6:n salakatselua koskevaan 

rangaistusäännökseen. 

"Tässä tapauksessa on kysymys rajatun, turvatarkastukseen erotetun alueen valokuvaamisesta. 

Tälle alueelle ovat oikeutettuja pääsemään ainoastaan lentolipun lunastaneet 

turvatarkastukseen tulevat henkilöt. Heidänkin oleskelunsa ja liikkumisensa alueella on 

ohjattua ja turvatarkastuksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla rajoitettua. Mielestäni tätä 

rajattua turvatarkastusaluetta voidaan pitää rikoslain 24 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
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tarkoitetulla tavalla yleisöltä suljettuna. Kuvaamisen kiellettävyys riippuu tällöin siitä, 

tapahtuuko kuvaaminen henkilön yksityisyyttä loukaten ja oikeudettomasti. Selvyyden vuoksi 

totean, että rajatun turvatarkastusalueen jälkeistä ns. turvavalvottua aluetta, jolla on 

matkustajien käyttöön tarkoitettuja odotus-, ravintola- yms. tiloja, ei voida pitää edellä 

tarkoitetulla tavalla yleisöltä suljettuna. Viittaan siihen, mitä olen edellä yksityisyyden suojan 

punninnan osalta todennut ja katson, että kuvaaminen voi turvatarkastustilanteessa loukata 

yksityisyyden suojaa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla. Oikeudettomuusvaatimuksella 

tarkoitetaan, kuten edellä on todettu, tavanomaisesta poikkeavaa ja odottamatonta kuvaamista. 

Mielestäni turvatarkastuksen kohteena olevan henkilön luvatonta kuvaamista voidaan pitää 

sellaisena." (EOA 2012, 7) 

Oikeusasiamies on täten katsonut turvatarkastuksen kohteena olevan henkilön kuvaamisen 

lentoaseman yleisöltä suljetulla rajatulla turvatarkastusalueella saattavan täyttää RL 24:6 

tarkoittaman salakatselurikoksen tunnusmerkistön, eivätkä alueen kuvaamisen kieltämistä 

koskevat ilmoitukset ja rajoittamista koskevat ohjeet ole hänen käsityksensä mukaan olleet 

lainvastaisia. 

Todettakoon, että nykyisessä ilmailulain (864/2014) ilmailun turvaamista 

koskevassa, yleistä liikkumisrajoitusta ja muita rajoituksia lentoaseman eräillä alueilla 

sääntelevässä 100 §:n 2 momentissa kielletään lentoaseman turvatarkastustoimenpiteiden 

kuvaaminen ilman lentoaseman pitäjän lupaa, jos kielto on merkitty selvästi havaittavalla 

tavalla. 

Monissa yleisölle avoimissa asiakaspalvelutiloissa, kuten pankeissa ja kaupoissa, on 

käytössä erilaisia asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä 

järjestelmiä ja laitteita, kuten valvontakameroita, hälytyslaitteita ja, arvosäilytystiloja. 

Nykyinen lainsäädäntömme ei näkemykseni mukaan anna organisaatioille ja niiden 

työntekijöille riittävästi suojaa asiakkaiden taholta kohdistuvaa häiritsevää, loukkaavaa ja 

osin jopa uhkaavaa kuvaamista vastaan. Nykytilanteessa ratkaisuja joudutaan tekemään 

pohtimalla asiaa kahden perusoikeuden, sananvapauden ja yksityisyyden suojan kautta jopa 

osin keinotekoisen tuntuisesti jälkikäteen, kun tilanteessa pitäisi mielestäni ottaa huomioon 

kolmaskin perusoikeus, nimittäin PerL:n 7 §:n tarkoittama oikeus elämään sekä 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Nykyiset säännökset eivät tältä osin 

anna riittävästi turvaa erilaista uhkaavaa ja häiritsevää käyttäytymistä vastaan.   

Salakuuntelun ja salakatselun syyteoikeudesta säädetään RL 24:12:ssä. Salakuuntelu 

ja -katselu ovat pääsääntöisesti asianomistajarikoksia, vaikka tekojen kohteena olisikin 

virastossa oleskeleva henkilö. Syyttäjä voi kuitenkin nostaa syytteen omasta aloitteestaan, 

mikäli erittäin tärkeä yleinen etu vaatii sitä. Hallituksen esityksessä (HE 184/1999 vp, 38) 

annetaan esimerkkeinä tällaisista tilanteista, "kun joku on toistuvasti syyllistynyt 

mainittuihin rikoksiin tai johonkin niistä, mutta joko painostamalla, uhkailemalla tai rahalla 

saanut asianomistajan tai -omistajat luopumaan syytteestä." Esityksessä painotetaan 

erityisesti asianomistajan etua arvioitaessa yleisen edun tärkeyttä. 

Hallituksen esityksessä luetellut esimerkit tilanteista, joissa erittäin tärkeä yleinen etu 

saattaisi tulla sovellettavaksi salakuuntelu- ja salakatselutapauksissa, saattaisivat mielestäni 

analogisesti sopia myös työntekijöihin kohdistuneisiin laittomiin uhkauksiin, jotka ovat 

lähtökohtaisesti asianomistajarikoksia. 

Salakuuntelun ja -katselun valmistelusta tuomitaan RL 24:7:n nojalla se, joka 

sijoittaa teknisen laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi. Salakuuntelun ja -

katselun säännösten tunnusmerkistöt on osin kytketty kotirauhan piiriin, ja niiden 
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soveltamisala toisaalta laajeni kotirauhan suojaaman alueen ulkopuolelle ja toisaalta osin 

supistui aiemmasta. (HE 184/1999 vp, 14, 37) 

Esimerkkinä teknisen laitteen sijoittamisesta salakuuntelussa käytettäväksi mainitaan 

hallituksen esityksessä nauhurin piilottaminen työpöydän laatikkoon tai herkän mikrofonin 

suuntaaminen asuinhuoneistoon tai syrjäisessä paikassa oleviin henkilöihin keskustelujen 

kuuntelemisen mahdollistamiseksi. Laitteiden sijoituspaikalla ei olisi merkitystä valmistelun 

rangaistavuuden kannalta, vaan ne voitaisiin sijoittaa myös muualle kuin sille alueelle, jolla 

oleskelevia tarkkailtaisiin. (HE 184/1999 vp, 30) 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista. RL 25 luku sääntelee erityyppisiä rikoksia, kuten 

vapaudenriistoa, ihmiskauppaa, panttivangin ottamista, tuottamuksellista vapaudenriistoa, 

laitonta uhkausta, vainoamista ja pakottamista. Niistä käsitellään seuraavassa osiossa 

laitonta uhkausta, pakottamista ja vainoamista, koska ne varsin useasti kohdistuvat myös 

työtään tekeviin henkilöihin. Laiton uhkaus ja vainoaminen nousivat myös esille 

työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastattelujen vastauksissa (ks. tarkemmin alalukua 

4.5.4 ´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´). 

Laiton uhkaus. RL 25 luku sääntelee vapauteen kohdistuvia rikoksia, joista työväkivaltaan ja 

sen uhkaan liittyy keskeisesti laitonta uhkausta koskeva RL 25:7, koska väkivallan uhka 

työssä muodostaa erilaisten tutkimusten, kyselyiden ja muiden selvitysten mukaan 

merkittävän osan työväkivaltailmiöstä. Tämän vuoksi laitonta uhkausta käsitellään 

seuraavassa jonkin verran tarkemmin kuin muita rikoslajeja.  

Vuoden 2015 kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) tulosten mukaan työpaikallaan tai 

työtehtävissään kuusi prosenttia vastaajista oli kokenut uhkailua tai väkivaltaa. (Danielsson & 

Kääriäinen 2016, 3-11) Työolobarometrin 2016 ennakkoraportin mukaan väkivaltaa tai sen 

uhkaa työpaikalla oli itse kokenut kahdeksan prosenttia vastaajista. (Mähönen 2017, 64) 

Krimon toteuttaman oppilaitosten 2016 turvallisuustutkimuksen mukaan 22 prosentissa 

oppilaitoksista oli koettu väkivallan uhkaa (Näsi, Virtanen ja Tanskanen 2017, 1.). Kuntien 

ARTTU2-päättäjätutkimusohjelman tulosten mukaan 25 prosenttia kuntien 

luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista on kokenut häirintää tai uhkailua asemansa vuoksi 

(Sandberg 2016, 1.). Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on toteuttanut 2016 

jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin työsuojeluun liittyviä kysymyksiä kuten työpaikkaväkivaltaa 

tai sen uhkaa. Kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia oli kokenut tai havainnut väkivaltaa tai 

sen uhkaa työssään. (Lamberg, Eteläaho & Hyvärinen 2016, 22–23) 

Laittoman uhkauksen teonkuvauksesta. Laittomasta uhkauksesta säännellään RL 25 luvun 7 

§:ssä (21.4.1995/578). Säännöksen mukaan se, joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla 

tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta 

tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa 

vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 

laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Säännös on 

toissijainen, jolloin sitä ei sovelleta, jos teosta on säädetty muualla ankarampi rangaistus, 

kuten RL 16 §:n 1 §:n sääntelemästä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, jonka 

enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta. Laitonta uhkausta ei ole kuitenkaan RL:ssa 

porrastettu teon vakavuusastetta ilmentävästi perustekomuotoon, kvalifoituun tekomuotoon 

eikä lievempään tekomuotoon.  

Itä-Suomen hovioikeus on antanut virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja laitonta 

uhkausta sekä lainkonkurrenssia koskevan lainvoimaiseksi jääneen ratkaisun. 
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Itä-Suomen HO 20.1.2011 31 

A:n esittämät uhkaukset olivat täyttäneet sekä virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen että 

laittoman uhkauksen tunnusmerkistön. Koska laitonta uhkausta koskevassa säännöksessä on 

nimenomainen toissijaisuuslauseke, jonka mukaan säännöstä ei sovelleta, jos teosta on muualla 

säädetty ankarampi rangaistus, A oli tuomittava vain laitonta uhkausta ankarammin 

rangaistavasta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. (Ään.) 

Laittoman uhkauksen säännöksellä suojattavat oikeushyvät. Voiko mihin tahansa 

oikeushyvään kohdistuva uhkaaminen täyttää laittoman uhkauksen tunnusmerkistön? 

Kysymystä on käsitelty hallituksen vuonna 1966 eduskunnalle antamassa esityksessä 

henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön 

uudistamisesta (HE 68/1966 vp). Esityksessä todetaan, että [säädettäväksi esitetyllä 

laittomaa uhkausta koskevalla] "rangaistussäännöksellä pyritään suojelemaan kansalaisia 

sellaisilta uhkauksilta, jotka ovat omiaan synnyttämään pelkoa ja voivat antaa aiheen 

jokapäiväisiä toimia häiritsevään varuillaanoloon tai erityisiin varokeinoihin." Esityksessä 

pykälän sanamuotoa ehdotettiin muutettavaksi siten, että se koskisi pelkästään tapauksia, 

joissa ”toista uhataan henkeen, terveyteen tai muuhun henkilökohtaiseen turvallisuuteen 

taikka omaisuuteen kohdistuvan rikoksen tekemisellä.” (HE 68/1966 vp, 13) Vuoden 1993 

hallituksen esityksessä HE 94/1993 vp laitonta uhkausta koskeva säännös ehdotetaan 

säilytettävän asiallisesti ennallaan lukuun ottamatta pientä tarkentavaa (oikeushyviin 

liittymätöntä) muutosta (HE 94/1993 vp, 106.). 

Nuutila ja Majanen (2009, 697–703) huomauttavat, ettei teon rangaistavuus edellytä 

rikoksen kohdistumista vain uhattuun henkilöön. Teko voi kohdistua myös toiseen 

henkilöön, mikäli hän on uhattuun nähden sellaisessa asemassa, että uhatulla on perusteltu 

syy pelätä toisen henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa. 

He toteavat, että vain henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai omaisuuteen kohdistuvalla 

rikoksella uhkaaminen on rangaistavaa laittomana uhkauksena, eikä muulla rikoksella 

uhkaaminen täytä laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä. 

Perusteltu syy pelkäämiselle. Vuoden 1969 rikoslain uudistuksen esitöissä (HE 

68/1966 vp, 13) nostettiin esille ihmisten erilainen alttius uhkauksille ja todettiin, että tekoa 

olisi kuitenkin arvosteltava uhatun henkilön kannalta. Hallituksen esityksessä HE 94/1993 

vp muistutetaan myös, että laittoman uhkauksen säännöstä vuonna 1969 uudistettaessa sitä 

muutettiin siten, että "uhkauksen vakavuus arvioidaan nyt selvästi uhatun henkilökohtaisen 

mittapuun mukaan." Lisäksi vuoden 1993 esityksessä korostetaan, että pelkäämiseen tulee 

olla perusteltu syy, ja sen pitää olla aiheellista. Laitonta uhkausta koskeva säännös 

ehdotettiin hallituksen esityksessä säilytettävän asiallisesti ennallaan mutta siihen tehtäisiin 

pieni tarkentava muutos, jossa korostetaan vaaran vakavuutta ja viitataan vaaran 

todennäköisyyteen ja mahdollisen vahingon suuruuteen. (HE 94/1993 vp, 106, 110–111.) 

Tätä käsiteyhdistelmää ei kuitenkaan avattu esityksessä tarkemmin selventävän esimerkin 

avulla. 

"Nykyinen säännös (13 §) käyttää ilmaisua "vakavasti pelätä". Ilmaisu on monimerkityksinen. 

Se voidaan ymmärtää siten, että henkilö pitää hyvin todennäköisenä, että hänen tai toisen 

henkilökohtainen turvallisuus tai omaisuus on vaarassa. Silloin hyvinkin pieni vaara riittää. 

Koska aina edellytetään, että pelkäämiseen on pitänyt olla perusteltu syy eli pelkäämisen pitää 

olla aiheellista, vahvistava sana on pelkäämisen yhteydessä tarpeeton. Sitä tarvitaan 

korostamaan vaaran vakavuutta. Siksi sana vakava ehdotetaan siirrettäväksi vaara-sanan 
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määreeksi. Tällöin tarkoitetaan sekä vaaran todennäköisyyttä että mahdollisen vahingon 

suuruutta." (HE 94/1993 vp, 110–111) 

Nuutila ja Majanen (2009) pyrkivät avaamaan, milloin ja millaisissa olosuhteissa uhatulla on 

laittoman uhkauksen rangaistussäännöksen tarkoittama perusteltu syy pelätä vakavaa vaaraa 

henkilökohtaiselle turvallisuudelle tai omaisuudelle. He määrittelevät vaaran vakavuuden 

yhdistelmänä rikoksen todennäköisyyttä ja sen vakavuutta. Heidän mielestään tulee kysyä, 

”kuinka merkittävänä uhattu piti rikoksen riskiä tai kuinka merkittävänä hänen olisi ollut 

syytä pitää riskiä. Vaaran vakavuudella viitataan uhrin käsitykseen sekä rikoksen 

todennäköisyydestä että sen vakavuudesta. Mitä todennäköisemmältä rikos vaikuttaa uhatun 

näkökulmasta, sitä vähäisempi se voi olla. Varsin todennäköiseksi mielletty pahoinpitely voi 

merkitä vakavan vaaran pelkoa. Jos joku uhataan tappaa, kyseessä on vakavalla vaaralla 

uhkaaminen, vaikka uhattu mieltäisi uhkauksen olevan todennäköisesti katteeton, kunhan se 

on vakavasti otettava.” (Nuutila & Majanen 2009, 699) Myös Frände ja Wahlberg (2010, 

351) toteavat, ettei uhkaaminen kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavalla rikoksella taikka 

hyvinkin epämiellyttävällä teolla, joka ei ole rikos, täytä laittoman uhkauksen 

tunnusmerkistöä. Vaatimus "vakavasta vaarasta" saattaa heidän mukaansa jättää kuitenkin 

laittoman uhkauksen tunnusmerkistön ulkopuolelle vähäisiä turvallisuuteen tai omaisuuteen 

liittyviä rikosuhkauksia. 

Jopa leikkiaseella uhkaaminen voi tietyissä olosuhteissa toteuttaa laittoman 

uhkauksen tunnusmerkistön. Sellaiset leikkiaseet, jotka heti tunnistaa leikkiaseiksi, eivät 

hallituksen esityksen (HE 94/1993 vp) mukaan kuitenkaan toteuttaisi laittoman uhkauksen 

tunnusmerkistöä. Aidoltakaan näyttävää leikkiasetta ei voi pitää laittoman uhkauksen 

syyteoikeussäännöksessä tarkoitettuna hengenvaarallisena välineenä, vaikka teko oikealla 

aseella toteutettuna olisi virallisen syytteen alainen. (HE 94/1993 vp, 111–112)  

Laittoman uhkauksen rangaistusasteikosta. Hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp) 

ehdotettiin rangaistukseksi laittomasta uhkauksesta sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. 

Enimmäisrangaistuksen alentamista aiemmasta kahdesta vuodesta yhteen vuoteen vankeutta 

perusteltiin esityksessä (HE 94/1993 vp, 111.) yksinomaan sillä argumentilla, että ”vain 

uhkaukseksi jääneestä rikoksesta ei ole tarvetta säätää tätä ankarampaa rangaistusta.” 

Lakivaliokunta ei kuitenkaan hyväksynyt esityksessä ehdotettua yhden vuoden 

enimmäisrangaistusta, vaan ehdotti enimmäisrangaistuksen korottamista kahteen vuoteen 

vankeutta perustellen tätä sillä, että ”laittomassa uhkauksessa voi olla kyse niin törkeistä 

teoista, ettei nykyisen enimmäisrangaistuksen alentamiselle ole perusteita." (LaVM 22/1994 

vp, 15–16) 

Laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Hallituksen esityksessä HE 68/1966 vp 

laitonta uhkausta ehdotettiin lähtökohtaisesti asianomistajarikokseksi. Esityksessä otettiin 

kuitenkin kantaa myös näkemykseen laittomasta uhkauksesta virallisen syytteen alaisena ja 

uhatun asemaan, jossa tämä toisaalta ei uskalla itse ilmoittaa rikoksesta poliisille, ja toisaalta 

tämän etu saattaa puolestaan vaatia, ettei rikoksesta nosteta syytettä. Aiemmin voimassa 

olleen RL 25:14.2:n (491/1969) mukaan virallinen syyttäjä ei saanut nostaa syytettä 

pakottamisesta eikä laittomasta uhkauksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta 

syytteeseen pantavaksi tai ellei rikos ole tapahtunut sellaisessa paikassa tai sellaisissa 

olosuhteissa kuin 21:14:ssä tarkoitetaan. Aiemmin voimassa olleessa RL 21:14.1:ssa 



116 
 

tarkoitettuja paikkoja olivat yleinen tie, katu, tori tai muu julkinen paikka tai julkinen 

toimitus tai kokous.  

”Laittoman uhkauksen määrääminen virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi perustunee siihen 

näkökohtaan, että uhattu on sellaisessa asemassa, ettei hän uskalla tehdä ilmiantoa rikoksesta. 

Toisaalta vaatii uhatun etu usein, ettei rikoksesta nosteta syytettä. Suomen osalta ei näytä 

olevan aihetta poiketa siitä vanhastaan olevasta säännöstä, että rikoksella uhkaaminen on 

asianomistajarikos. Mikäli uhkaaminen kuitenkin tapahtuu sellaisessa paikassa tai sellaisissa 

olosuhteissa kuin rikoslain 21 luvun 14 §:n 1 momentissa (lakiehdotuksessa 21:18) mainitaan, 

vaatii yleisen järjestyksen ylläpitäminen, että rikoksesta voidaan nostaa syyte, vaikka 

asianomistaja ei ilmoitakaan sitä syytteeseen pantavaksi. Sen vuoksi ehdotetaan 25 luvun 14 

§:n 2 momenttia vastaavasti muutettavaksi." (HE 68/1966 vp, 14)   

Hallituksen esityksessä HE 94/1993 vp esitettiin laitonta uhkausta koskevan syyteoikeuden 

osalta, että laiton uhkaus olisi asianomistajarikos, jollei rikoksen tekemiseen ole käytetty 

hengenvaarallista välinettä (HE 94/1993 vp, 111.). Lakivaliokunta ei kuitenkaan hyväksynyt 

hallituksen esityksen perusteluita, vaan kiinnitti huomiota siihen, että "pakottamisessa ja 

laittomassa uhkauksessa kyse saattaa olla varsin törkeistä rikoksista". Valiokunta ehdottikin, 

että viralliselle syyttäjälle annettaisiin oikeus nostaa syyte niistä, mikäli erittäin tärkeä 

yleinen etu sitä vaatii." (LaVM 22/1994 vp, 16)  

RL 25:9.1 sääntelee tuottamuksellisen vapaudenriiston, laittoman uhkauksen ja 

pakottamisen syyteoikeutta. Sen mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja 

ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tai pakottamisen 

tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu 

vaadi syytteen nostamista. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on 6.4.2010 antanut syyttäjänvirastoille ja 

poliisihallitukselle osoittaman kannanoton, jossa esitetään näkemyksiä muun muassa erittäin 

tärkeän edun vaatimuksesta asianomistajarikoksena rangaistavan laittoman uhkauksen 

syyteoikeuden arvioinnin yhteydessä. Apulaisvaltakunnansyyttäjän kannanotossa rikoksen 

vakavuus tulee katsoa keskeiseksi huomioon otettavaksi seikaksi, kun arvioidaan, vaatiiko 

erittäin tärkeä yleinen etu syytteen nostamista. (VKSV 2010, 3) Tällaisia vakavia rikoksia 

ovat tappouhkaukset ja muut uhkaukset vakavasta väkivallasta, ja valtioneuvoston jäsenet ja 

johtavassa asemassa olevat virkamiehet on nostettu kannanotossa erityisasemaan.  

"Vaatimuksen on lähtökohtaisesti katsottava täyttyvän, kun valtioneuvoston jäseneen tai 

muussa johtavassa asemassa olevaan virkamieheen kohdistetaan tappouhkaus tai muu uhkaus 

vakavasta väkivallasta. Tämä johtuu siitä, että uhkaus saattaa näiden kohdehenkilöiden osalta 

liittyä johonkin heillä asemansa perusteella käsiteltävänä olevaan asiaan, joka on yhteiskunnan 

kannalta erityisen tärkeä. Myös muuhun virkamieheen kohdistettuna tällainen uhkaus saattaa 

täyttyä kysymyksessä olevan vaatimuksen yksittäistapauksessa." (VKSV 2010, 3) 

Kannanotossa nostetaan esille lisäksi muut poliitikot, aatteellisten ja elinkeinoelämän 

järjestöjen edustajat ja toimittajat, joilla on ”erittäin tärkeä tehtävä yhteiskunnallisen 

mielipiteen muodostuksen, sananvapauden ja demokraattisten päätöksentekoprosessien 

kannalta. Siksi myös heihin saatetaan kohdistaa nyt käsiteltyä uhkaamista. Kun tällaiseen 

henkilöön kohdistetun uhkaamisen motiivi selvästi liittyy kohdehenkilön julkiseen ja/tai 

yhteiskunnalliseen toimintaan, on usein perusteltua katsoa, että erittäin tärkeä yleinen etu 

vaatii syytteen nostamista.” (VKSV 2010, 3) 

Apulaisvaltakunnansyyttäjän kannanotossa korostetaan sitä, että uhkaaja voi 

saavuttaa tavoitteensa jo pelkällä uhkaamisella ilman varsinaista tarkoitusta toteuttaa 
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uhkaustaan. Tämä pätee mielestäni myös ”tavallisen työntekijän” kohdalla, jolta uhkailija 

voi vaatia itselleen esimerkiksi myönteistä päätöstä jossakin asiassa tai olemaan puuttumatta 

tilanteeseen työtehtävien hoidon yhteydessä. 

"Erittäin tärkeän yleisen edun vaatimus on usein katsottava täyttyvän, vaikkei uhkaajalla 

jälkikäteen tai muuten arvioituna ole ollut varsinaista tarkoitusta toteuttaa uhkaustaan tai 

valmiuksia siihen. Tämä johtuu siitä, että uhkausten tekijät tietävät usein voivansa saavuttaa 

tavoitteensa (kohdehenkilön passivoituminen) jo pelkällä uhkaamisella ja että uhkauksen 

täytäntöön paneminen vain harvoin on tältä osin välttämätöntä." (VKSV 2010, 3.)   

Apulaisvaltakunnansyyttäjän kannanotto jää mielestäni kuitenkin osin epäselväksi 

esimerkiksi siltä osin, katsotaanko esimerkiksi suuryritysten pää- ja toimitusjohtajat ja muut 

vastaavat johtohenkilöt sellaisiksi kohdehenkilöiksi, joihin kohdistetun uhkaamisen motiivi 

selvästi liittyisi heidän julkiseen ja/tai yhteiskunnalliseen toimintaansa. Onko pyrkimys 

vaikuttaa (suur)yrityksen toimintaan esimerkiksi sen (ylimpään) johtoon tai muihin tietyn 

asian ratkaisussa tai sen valmistelussa mukana oleviin henkilöihin kohdistetuilla 

tappouhkauksilla tai muilla uhkauksilla vakavasta väkivallasta vähemmän merkittävä 

yhteiskunnan kannalta – ja samalla logiikalla vähemmän moitittava - kuin esimerkiksi 

johtaviin virkamiehiin kohdistettavilla uhkauksilla? Tällöin virkamiehen erityinen 

lainsäädännöllinen suoja entisestään korostuisi verrattuina muihin yksityisen sektorin 

johtajiin ja työntekijöihin nähden erityisesti työväkivallan uhkaan liittyvissä tilanteissa. 

Mikäli apulaisvaltakunnansyyttäjän kannanoton takana oleva peruste liittyy julkisen vallan 

käyttöön, olisi ollut paikallaan avata se tarkemmin.   

Korkein oikeus on antanut 26.6.2013 laitonta uhkausta ja sen syyteoikeutta, 

sananvapautta ja rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta koskevan ennakkopäätöksen 

KKO:2013:50. Syytetty oli kirjoittanut internetin keskustelupalstalle kirjoituksen, joka oli 

sisältänyt pääministeriin ja valtiovarainministeriin sekä eduskunnassa työskenteleviin 

henkilöihin kohdistuneita vakavia uhkauksia. Poliisi oli toimittanut kirjoituksen 

valtioneuvoston ja eduskunnan turvallisuudesta vastanneille henkilöille. Uhkausten kohteet 

eivät olleet tienneet kirjoituksesta. KKO katsoi, että syyttäjällä oli oikeus nostaa syyte 

laittomasta uhkauksesta asianomistajien syyttämispyynnön puuttumisesta huolimatta erittäin 

tärkeän yleisen edun perusteella.  

”A on kohdistanut kirjoituksensa nimeämiinsä valtioneuvoston jäseniin ja yleisesti 

eduskunnassa työskenteleviin henkilöihin. Kohteena ovat siten olleet ylimmät poliittiset 

päätöksentekijät. Jo kohdehenkilöiden aseman vuoksi on perusteltua katsoa, että syyttäjällä on 

ollut lähtökohtaisesti oikeus nostaa syyte laittomasta uhkauksesta erittäin tärkeän yleisen edun 

perusteella. Kun vielä otetaan huomioon kirjoitukseen sisältyneiden uhkausten vakavuus, 

syyttäjällä on syyteoikeus asiassa, vaikka asianomistajat eivät ole ilmoittaneetkaan tekoa 

syytteeseen pantavaksi.” 

KKO käsitteli ratkaisussaan myös kysymystä sananvapauden rajoista poliittisen mielipiteen 

ilmaisun yhteydessä.  

”A on lausunut kirjoituksessaan mielipiteensä Suomessa harjoitetusta talouspoliittisesta 

linjasta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna kirjoitus on sinänsä kuulunut sananvapauden laajasti 

suojaaman ilmaisuoikeuden piiriin. Sallitun poliittisen arvostelun yhteydessä A on kuitenkin 

kirjoituksessaan uhannut poliittisia päätöksentekijöitä hengen riistämisellä yksilöimällä 

surmaamisen tekotavat. Korkein oikeus katsoo, että tällöin ei ole enää kysymys 

osallistumisesta kriittiseen julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisista kysymyksistä eikä 

myöskään pakinatyylisestä liioittelusta tai provokaatiosta tyylikeinona. Mielipiteensä 

kirjallisen esitysmuodon vuoksi A:lla on ollut paremmat mahdollisuudet kuin suullisessa ja 

spontaanissa puheenvuorossa kontrolloida sanomansa sisällön laillisuutta. Muutoinkaan 



118 
 

asiayhteys, jossa A on uhkauksensa esittänyt, ei tue käsitystä siitä, että kysymys olisi jostakin 

muusta kuin kohdehenkilöiden koskemattomuuteen ja turvallisuuteen kohdistuvan oikeuden 

loukkaamisesta. Koska A:n kirjoitukseen sisältyvä uhkailu kohdistuu perustuslain 7 §:ssä 

turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, kirjoitukselle ei ole 

perusteltua antaa sananvapauden suojaa.” 

KKO katsoi, ettei laittoman uhkauksen tunnusmerkistön voitu katsoa rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen vuoksi täyttyvän vain sillä perusteella, että mainitut suojeluvastuussa 

olevat henkilöt olivat pitäneet uhkauksia vakavina. Suojeluvastuussa oleville henkilöille oli 

välittynyt tiedoksi internetissä julkaistu kirjoitus, joka on sisältänyt valtioneuvoston jäseniin ja 

eduskunnan henkilöstöön kohdistuneita uhkauksia. Suojeluvastuussa olevat henkilöt ovat 

pitäneet uhkauksia vakavina. Sitä vastoin uhatut henkilöt itse eivät ole olleet tietoisia 

kirjoituksesta. 

Ollila (2013, 1129-1130) katsoo edellä mainittua KKO:n ennakkopäätöstä käsittelevässä 

oikeustapauskommentissaan asianomistajan kertoman käsityksen, "onko hänellä ollut 

perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa" olevan keskeistä ja 

tämän kuulemisen asian selvittämiseksi tarpeellista myötävaikutusta, jota syyttäjä tarvitsee 

asianomistajalta, vaikka nostaisikin syytteen tärkeän yleisen edun perusteella. Olli (2015, 

189) kuitenkin kritisoi edellä mainittua KKO:n päätöstä ja katsoo, että se olisi voinut päätyä 

toisenlaiseenkin ratkaisuun asiassa, koska kohdehenkilöiden turvallisuudesta vastuussa 

olevat henkilöt olivat pitäneet objektiivisesti uhkaa todellisena, ja heidän olisi voinut katsoa 

edustavan uhattuja henkilöitä. 

Laittoman uhkauksen ja kiihottamista kansanryhmää kohtaan koskevien 

rangaistussäännöksien vertailua. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle Euroopan neuvoston 

tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee 

tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten 

tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 317/2010 vp, 5) muistutetaan 

teknologian kehityksen johtaneen paitsi sananvapauden maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen 

myös rasistisen ja muukalaisvihamielisen propagandan levittämisen helpottumiseen. Katson 

tämän teknologian kehitystrendin näkyvän osaltaan myös työväkivaltaan liittyvissä 

uhkatilanteissa. Uusien viestintäteknologioiden vaikutukset työväkivaltaan ja sen uhkaan 

näkyvät selvästi tämän tutkimuksen osana suoritettujen teemahaastatteluiden vastauksissa 

(ks. alalukua 4.5.4).    
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Hallituksen esityksessä (HE 317/2010 vp, 42) todetaan, ettei ehdotetuilla RL:n 

säännöksillä rajoiteta vapautta keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista, ja 

lakivaliokunta muistuttaakin mietinnössään (LaVM 39/2010 vp, 3) olevan tärkeää, että 

sääntelyn rasististen rikosten ja sananvapauden välillä on oltava tasapainossa, eikä 

esimerkiksi ankarakaan maahanmuuttopolitiikan tai siitä vastuussa olevan arvostelu täytä 

sellaisenaan rangaistavuuden edellytyksiä. Valiokunta (LaVM 39/2010 vp, 4) toteaa 

selvennyksenä, ettei RL 11:10:n säännöksessä kriminalisoida rasistista mielipidettä tai 

aineistoa, vaan sellaisen mielipiteen tai aineiston levittämistä yleisön keskuuteen.  

RL 11 luku säätää sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Sen 10 §:ssä 

säädetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja 10 a §:ssä törkeästä kiihottamisesta 

kansanryhmää vastaan. RL 11:10:n mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on 

tuomittava se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää 

yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai 

solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, 

uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella 

taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella. RL 11:10 a:n nojalla tekijä on tuomittava 

puolestaan törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jos kiihottamisessa 

kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, 

rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, 

törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai 

muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi 

vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on 

myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

RL 11:10-10a:ssa säädettyjen kiihottamisrikosten ja RL 25:7:ssä säädetyn laittoman 

uhkauksen välinen ero on siinä, että ensiksi mainitut rikokset kohdistuvat yksilöitävissä 

olevaan kansanryhmään ja jälkimmäinen rikos yhteen tai useampaan henkilöön. (HE 

317/2010 vp, 6) Nuutila ja Nuotio (2018) huomauttavat kiihottamisrikosten määritelmien 

suojaavan kansanryhmää yksilöineen. Kyseiset teot ovat heidän mukaansa virallisen 

syytteen alaisia, koska säännöksillä suojataan kyseisiä ihmisryhmiä kollektiivina, eikä 

ensisijassa yksilöinä. Toisin kuin RL 25:7:n tarkoittamassa laittomassa uhkauksessa, RL 

11:10-10a:n sääntelemissä kiihottamisrikoksissa ei ole yksittäisiä asianomistajia. (Henttonen 

ym. 2015a, 64)  

Hallituksen esityksessä (HE 317/2010 vp, 6) huomautetaan, ettei esimerkiksi 

laittoman uhkauksen (RL 25:7) tunnusmerkistössä rasistista vaikutinta ole otettu huomioon. 

Samalla siinä kuitenkin muistutetaan, että rasistinen vaikutin voi tulla kuitenkin 

sovellettavaksi RL 6 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettynä rangaistuksen 

koventamisperusteena. (HE 317/2010 vp, 6)  

Hallituksen esityksessä (HE 317/2010 vp, 6) muistutetaan tietojärjestelmien suuresta 

merkityksestä rasististen rikosten tekemisessä. Nykyisin myös työväkivaltaan liittyvissä 

uhkatilanteissa erilaiset sosiaalisen median välineet ja sähköposti ovat keskeisessä asemassa. 

Esityksessä (HE 317/2010 vp, 40) rajataan RL 11:10 säännöksen soveltamisalan 

ulkopuolelle "yksityinen viestintä suppean muutaman henkilön käsittävän tuttavapiirin 

keskuudessa" mutta toisaalta huomautetaan, ettei säännös rajoitu pelkästään tilanteisiin, 

"jossa aineisto on kenen tahansa ulottuvilla." Esityksessä huomautetaankin, että "kun on 



120 
 

kysymys suurehkosta jäsenten piiristä, myös viestin jakaminen määrättyyn yhdistykseen 

kuuluville henkilöille voi olla kiihottamisrikoksessa tarkoitettua levittämistä yleisön 

keskuuteen, saattamista yleisön saataville tai pitäminen yleisön saatavilla." 

Kiihottamisrikoksen rangaistavuus edellyttää hallituksen esityksen mukaan ns. 

olosuhdetahallisuutta, mutta ei tarkoitustahallisuutta, jolloin "teon vaatimaan tahallisuuteen 

riittää tekijän tietoisuus siitä, että hänen levittämänsä kirjoitus tms. uhkaa, panettelee tai 

solvaa säännöksessä tarkoitettua kansanryhmää." (HE 317/2010 vp, 42) 

Esityksessä (HE 317/2010 vp, 13) ehdotettiin oikeushenkilön rangaistusvastuuta 

laajennettavaksi paitsi kiihottamisrikoksiin kansanryhmää vastaan myös laittomaan 

uhkaukseen ja törkeään kunnianloukkaukseen, mikäli viimeksi mainituilla rikoksilla on 

vihamotiivi. Nykyisin RL 24:13:n mukaan törkeään kunnianloukkaukseen ja RL 25:10:n 

mukaan laittomaan uhkaukseen sovelletaankin, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta 

säädetään silloin, kun, silloin kun edellä mainittujen rikosten vaikuttimena on rotu, ihonväri, 

syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen 

suuntautuminen tai vammaisuus taikka niihin rinnastettava muu peruste. 

Vainoaminen Vainoamisesta tuomitaan RL 25:7 a:n nojalla se, joka toistuvasti 

uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla 

oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai 

ahdistusta. Vainoamista koskeva rangaistussäännös on toissijainen, jolloin sitä ei sovelleta, 

jos teosta on säädetty muualla ankarampi rangaistus. 

Vainoamisesta käytetään myös englanninkielistä nimitystä "stalking", joka tarkoittaa 

ahdistelua, häirintää tai vainoamista. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus 2011) 

edellyttää 34 artiklassa tarvittavien lainsäädäntö- tai muiden toimien toteuttamista sen 

varmistamiseksi, että "toiseen henkilöön kohdistuva tahallinen ja toistuva uhkaava 

käyttäytyminen, joka saa tämän henkilön pelkäämään turvallisuutensa vaarantumista, 

säädetään rangaistavaksi." 

Vainoamisen kriminalisoinnilla on tavoiteltu rikoslainsäädäntömme kansainvälisten 

velvoitteiden ja kansallisten tarpeiden täyttämistä, koska ”rikoslainsäädäntö ei ole kaikilta 

osin kyennyt vastaamaan vainoamisen kohteen suojelutarpeeseen.” (HE 19/2013 vp, 29) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja 

poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 19/2013 vp) todetaan, ettei vainoamista oltu 

aiemmin kriminalisoitu sellaisenaan Suomessa, vaikka erilainen häiriökäyttäytyminen onkin 

voinut jo aiemmin tulla rikoslain mukaan arvioitavaksi ja rangaistavaksi monena eri 

rikoksena (esimerkiksi kotirauhan rikkomisena, vahingontekona, salakuunteluna, 

salakatseluna, kunnianloukkauksena, laittomana uhkauksena, pakottamisena). Vaikka 

kriminalisointien ala on ollut laaja, se ei ole esityksen perustelujen mukaan ollut täysin 

aukoton. (HE 19/2013 vp, 3-4, 6) 

Hallituksen esityksessä myös todetaan, ettei suomalaisessa kriminologisessa 

tutkimuksessa ole käsitelty kovin paljon vainoamista. Siinä viitataan kansainvälisiin 

tutkimuksiin, joiden mukaan kolme neljäsosaa vainoamisen kohteista on naisia.  
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Vainoaminen voi kohdistua myös uhrin läheisiin, ystäviin ja jopa työtovereihin. Tiettyjen 

ammattien edustajilla, erityisesti mielenterveysalalla toimivilla, oikeus- ja 

lainvalvontaviranomaisilla, opettajilla, poliitikoilla ja viihdemaailmassa toimivilla on muita 

suurempi riski joutua vainoamisen kohteeksi. (HE 19/2013 vp, 11–12, 23)  

Vainoamisen syyteoikeudesta. Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos. On 

syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei syyttäjä kuitenkaan saa nostaa syytettä laittomasta 

uhkauksesta eikä pakottamisesta, jollei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai 

ellei laittoman uhkauksen tai pakottamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista 

välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Tämä 

syyteoikeutta koskeva ratkaisu vaikuttaa ensi näkemältä ristiriitaiselta, kun ottaa huomioon 

sen, että kaikkien kolmen teon rangaistusasteikko on samanlainen. 

Hallituksen esityksessä HE 19/2013 vp ehdotettua vainoamisen 

syyteoikeusjärjestelyä perusteltiin teon vakavuudella ja uhrille aiheutuvilla vakavilla 

seurauksilla sekä vainoamisella yhtenä lähisuhdeväkivallan muotona. Perusteluissa 

nostettiin esille myös läheiseen kohdistetun lievän pahoinpitelyn muuttuminen vuoden 2011 

alusta virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. (HE 19/2013 vp, 25–26) Ehdotettu 

syyteoikeusjärjestely herättikin voimakasta keskustelua lainmuutoksen valmisteluvaiheessa. 

Lakivaliokunta toteaa, että asiantuntijakuulemisessa osa asiantuntijoista tuki voimakkaasti 

hallituksen esityksessä ehdotettua syyteoikeusratkaisua vainoamisesta virallisen syytteen 

alaisena rikoksena. Osa asiantuntijoista puolestaan katsoi, että vainoamisen tulisi joko 

kokonaan tai tietyissä tapauksissa olla asianomistajarikos. Valiokunta päätyi puoltamaan 

hallituksen esityksen näkökulmaa vainoamisen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi 

rikokseksi. Valiokunta toteaa ratkaisun eroavan laittoman uhkauksen ja lievän pahoinpitelyn 

syyteoikeusjärjestelyistä, mitä voidaan sen mukaan pitää jossain määrin epäloogisena. 

Valiokunnan mielestä vainoamisen erityisluonteisuus ja sen uhrille mahdollisesti 

aiheuttamat erittäin vakavat seuraukset puoltavat virallisen syytteen alaisuutta.  (LaVM 

11/2013 vp, 5-6)  

Mielestäni yllämainituilla perusteilla voitaisiin perustella myös työntekijöihin 

työtehtävien vuoksi kohdistuneen laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttamista siten, 

että teko olisi toistuvissa ja pitkäkestoisissa uhkatilanteissa virallisen syytteen alainen rikos, 

koska teko voi aiheuttaa kohteena oleville ja näiden työtovereille vakavia seurauksia. 

Työntekijöihin kohdistuvista uhkatilanteista voi seurauksena pahimmillaan olla pitkäaikaisia 

sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä ja jopa psyykkisiä sairauksia. Heiskanen (2005) 

huomauttaa työväkivallassa stressiä lisäävänä tekijänä olevan juuri uhka väkivallan 

toistumisesta ja koston mahdollisuus tekijän taholta. Tämän vuoksi työntekijät ovat hyvin 

haluttomia tekemään omissa nimissään tutkintapyyntöä poliisille työhön liittyvistä, 

asiakkaan taholta tulleista laittomista uhkauksista sekä hakemaan itse lähestymiskieltoa 

tekijälle. Vain pieni osa uhatuista työntekijöistä on valmis tekemään tutkintapyynnön 

poliisille omissa nimissään ja kenties tuntemaansa tekijää kohtaan. 

Vainoamisen teonkuvauksesta. Hallituksen esityksessä HE 19/2013 vp kuvaillaan 

laittoman uhkauksen ja vainoamisen teonkuvausten eroja. Keskeistä vainoamisessa on 

uhkaava käyttäytyminen, joka on omiaan saamaan toisen henkilön perustellusti pelkäämään 

turvallisuutensa vaarantumista. Uhkaava käyttäytyminen ei vainoamisessa aina välttämättä 

merkitse suoranaista uhkaamista, ”sillä uhkaava käyttäytyminen voi vainoamisessa merkitä 
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muunkinlaisia tekoja kuin suoranaista uhkaamista, josta laittomassa uhkauksessa on 

nykyisellään kyse.” (HE 19/2013 vp, 31.) Vainoamista kuvaillaan – toisin kuin laitonta 

uhkausta – pitkäkestoiseksi ja prosessiluonteiseksi, ja se saattaa sisältää 

vainoamiskontekstista irrotettuina arkipäiväisiltä vaikuttavia osatekoja. (HE 19/2013 vp, 24, 

31) 

Esityksen mukaan "vainoaminen olisi käsillä, kun joku toistuvasti uhkaa, seuraa, 

tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa 

toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. 

Tunnusmerkistö koostuu siten tekotapoja kuvaavista tunnusmerkeistä, 

oikeudettomuusedellytyksestä ja niin kutsuttua abstraktia vaaraa koskevasta edellytyksestä." 

Erilaiset vainoamisen osateot tapahtuvat vastoin kohteen tahtoa. Esityksessä korostetaan 

osatekojen yhtenäistä kokonaisuutta ja yhtenäistä motivaatiotaustaa, jotta ne ilmaisisivat 

samaa merkitystä ja muodostaisivat vainoamisen. (HE 19/2013 vp, 50–51) Silvennoinen ja 

Tolvanen (2014, 761) huomauttavat vainoamisen kriminalisointia käsittelevässä 

artikkelissaan, ettei RL 25:7a:n toissijaisuuslauseke estä tekijän tuomitsemista myös muusta 

rikoksesta kuten lähestymiskiellon rikkomisesta, jonka rangaistusasteikko on lievempi kuin 

vainoamisen. He perustelevat kantaansa myös sillä, että vainoamisessa ja lähestymiskiellon 

rikkomisessa rangaistusten suojaamat oikeushyvät ovat vainoamisessa eri kuin 

lähestymiskiellon rikkomisessa. 

Esityksessä todetaan, että lähestymiskielto saattaa olla rangaistusta tehokkaampi 

puuttumiskeino, jota voidaan käyttää turvaamistoimenpiteenä "henkilön rauhan 

suojaamiseksi rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi." (HE 19/2013 vp, 6) 

Työnantaja ei kuitenkaan voi hakea lähestymiskieltoa uhatun tai vainotun työntekijän 

puolesta, vaikka tämän työtoverit sitä toivoisivat. Häkkänen (2008, 752) toteaa Spitzbergiin 

(2002) viitaten työpaikan ulkopuolella oleskelun olevan yksi yleisistä vainoamisen 

muodoista. Vainotun työtoverit saattavat myös joutua vainoajan väkivallan kohteeksi.   

Korkein oikeus ei ole 9.5.2018 mennessä antanut yhtään vainoamista koskevaa 

ennakkopäätöstä tai valituslupaa. Helsingin hovioikeus on antanut vailla lainvoimaa olevan 

tuomion HelHO:2016:17, jossa syyte vainoamisesta on hylätty tekoajan lyhyen keston ja 

tekojen luonteen perusteella ja koska sen ei katsottu olevan toistuvaa.   

A oli seurannut B:tä, tavoittanut tämän ja yrittänyt lukuisia kertoja ottaa tähän yhteyttä 

puhelimitse, tekstiviestitse ja sähköpostitse sekä toimittanut tälle kukkia ja kortteja. B ei ollut 

vastannut yhteydenottoyrityksiin. B oli puoli vuotta aiemmin päättänyt sähköpostiviestillä A:n 

ja B:n vuosia kestäneen parisuhteen. Syytteen teonkuvauksessa mainitut teot oli tehty viiden 

vuorokauden aikana. Hovioikeus katsoi, ettei syytteen teonkuvauksessa kuvattu menettely 

täyttänyt vainoamisen tunnusmerkistöä. (Vailla lainvoimaa.) 

HO on katsonut A:n menettelyn B:n seuraamisineen ja yhteydenottoineen ja 

yhteydenottoyrityksineen sinänsä täyttävän vainoamisen tunnusmerkistön edellyttämän 

tekotavan. HO:n mielestä vainoamisen osatekojen on kuitenkin tullut tapahtua vastoin kohteen 

tahtoa. Syytteen teonkuvauksessa kuvatut A:n yhteydenotot ovat tapahtuneet lyhyen ajan 

sisällä, ja ne ovat muodostaneet yhtenäisen kokonaisuuden. HO on katsonut, ettei A:n 

menettely syytteessä mainitun tekoajan lyhyt kesto ja A:n tekojen laatu huomioon ottaen ole 

ollut vainoamisen edellyttämällä tavalla toistuvaa. Edellä mainitusta syystä HO katsoo, ettei 

A:n syytteessä kuvattu menettely sellaisenaan ole ollut omiaan aiheuttamaan B:lle sellaista 

vakavasti häiritsevää tilaa, joka olisi muodostunut erittäin pelottavaksi tai ahdistavaksi ja 

hänen elämäänsä hallitsevaksi. 



123 
 

HO katsoi edellä mainituilla perusteilla, ettei syytteen teonkuvauksessa kuvattu menettely täytä 

vainoamisen tunnusmerkistöä. Syyte vainoamisesta on hylättävä ja A vapautettava hänelle 

tuomitusta rangaistuksesta. 

Pakottaminen. RL 25 lukuun on sijoitettu sellaiset vapauteen kohdistuvat rikokset, joita on 

vaikea luontevasti sijoittaa muiden rikoslain lukujen yhteyteen. (HE 94/1993 vp, 101) Osa 

25 luvun rikoksista on työväkivallan ja erityisesti sen uhkan näkökulmasta merkittäviä. Eräs 

tällaisista teoista on pakottaminen. RL 25:8:n mukaan pakottamisesta tuomitaan sakkoon tai 

enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen se, joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella 

pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin. 

Hallituksen esityksessä vapautta kuvataan yhtenä perusoikeutena. Koska vapauden 

käsite ja luonne on monimerkityksinen, eivät RL 25 luvun vapauteen kohdistuvat rikokset 

muodosta systemaattisesti johdonmukaista kokonaisuutta. Vapautta pidetään keskeisenä 

monissa merkityksissä. Oikeudellisesti merkittävää on ensinnäkin vapaus ihmisten välisissä 

suhteissa vastakohtana pakottamiselle. Vapaus liittyy myös orjuuden vastakohtaan ja 

nykyisin lähinnä ihmisyyteen ja persoonallisuuteen sekä yksilöllisyyteen ja yksityisyyteen, 

jotka kuvaavat toisaalta ihmistä yksilönä ja toisaalta ihmisarvoista elämää. (HE 94/1993 vp, 

101) 

Esityksessä ehdotettiin pakottamisen - kuten myös laittoman uhkauksen - 

enimmäisrangaistuksen alentamista yhteen vuoteen vankeutta. Alentamisehdotusta 

perusteltiin pakottamisen kohdalla ensinnäkin sillä, ettei vuonna 1969 eduskunnan vastoin 

hallituksen esitystä tekemän enimmäisrangaistuksen korottamisen yhteydessä muutoksen 

tueksi esitetty vakuuttavia perusteita, ja toiseksi sillä, että pakottamista koskeva säännös on 

yleissäännös, minkä vuoksi enimmäisrangaistuksena pakottamisesta riittäisi vuosi vankeutta. 

(HE 94/1993 vp, 106, 111) Lakivaliokunta ei kuitenkaan hyväksynyt hallituksen ehdotusta 

enimmäisrangaistuksen alentamisesta säännöksen toissijaisuudesta huolimatta, vaan ehdotti 

sen korottamista kahdeksi vuodeksi vankeutta. Valiokunta huomautti tekojen olevan 

törkeydeltään hyvin erilaisia ja pakottamiskeinojen, tavoiteltavien päämäärien ja 

aiheutettujen seurausten voivan poiketa huomattavasti törkeydeltään ja haitallisuudeltaan. 

(LaVM 22/1994 vp, 16)   

Pakottaminen on RL 25 luvun 9 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla 

asianomistajarikos samaan tapaan kuin laiton uhkaus, jolloin syyttäjä ei saa nostaa syytettä 

pakottamisesta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman 

uhkauksen tai pakottamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei 

erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. 

Hallituksen esityksessä esitettiin paitsi luopumista pahoinpitelyrikosten erityisestä 

syyteoikeusjärjestelystä myös laittoman uhkauksen ja pakottamisen säätämistä virallisen 

syytteen alaisiksi ainoastaan, jos niiden tekemiseen on käytetty hengenvaarallista välinettä. 

(HE 94/1993 vp, 111) Lakivaliokunta ei hyväksynyt tätäkään esitystä, vaan ehdotti 

mietinnössään, että syyttäjällä olisi oikeus nostaa syyte pakottamisesta myös, mikäli erittäin 

tärkeä yleinen etu sitä vaatii, koska teossa saattaa valiokunnan mukaan olla kyse varsin 

törkeästä rikoksesta. (LaVM 22/1994 vp, 16) 

Pakottamisen teonkuvauksesta. Pakottamisen tulee tapahtua väkivallalla tai 

uhkauksella mutta väkivallan ei tarvitse olla rangaistavaa väkivaltarikoksena, eikä 
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uhkauksen merkitä henkilöön kohdistuvalla väkivallalla uhkaamista. Hyvin moninaiset ja 

mitä erilaisimmat oikeudettomat - myös taloudelliset - pakottamiskeinot voivat 

pakottamisessa tulla kyseeseen hallituksen esityksen mukaan, ja rajanvetoa on siinä kuvattu 

kulttuurisidonnaisuuden kautta, ”mitkä keinot kulttuurimme toisen tahdon taivuttamiseksi 

missäkin asiassa hyväksyy." (HE 94/1993 vp, 111) 

Korkein oikeus on antanut rikokseen osallisuutta, yllytystä, rikosten yhtymistä, 

lainkonkurrenssia ja toissijaisuuslauseketta koskevan ennakkopäätöksen KKO:2017:57, 

jossa päätöstä on perusteltu tekojen tunnusmerkistöjen suojelukohteiden ja loukatun 

oikeushyvän haltijoiden erilaisuudella . Korkein oikeus tuomitsi A:n, joka oli uhkaamalla 

katkoa B:n sormet pakottanut B:n ryöstämään elintarvikeliikkeen, yllytyksestä ryöstöön ja 

B:n ryöstöstä. KKO katsoi lisäksi A:n syyllistyneen myös pakottamiseen. 

Ryöstöstä ja kiristyksestä. RL 31 luku sääntelee ryöstö- ja kiristysrikoksia. 

Säännöksillä suojataan vapautta ja varallisuutta. Ryöstöä pidetään vaarallisena ja 

paheksuttavana siinä käytettävän väkivallan ja sen uhkan takia.  (HE 86/1988 vp, 93-94) 

Ryöstörikostilanteesta. Vuoden 2016 rikollisuustilannekatsauksen mukaan 

ryöstörikosten määrä on vähentynyt 1980-luvun lopulta lähtien, joskin viimeisen 

vuosikymmenen aikana ryöstörikosten taso on vakiintunut. Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 

1 673 ryöstörikosta, kun vuonna 2010 niitä tuli ilmi 1 508. Ilmi tulleesta 

ryöstörikollisuudesta kohdistui vuonna 2013 70 prosenttia yksityishenkilöihin ja 30 

prosenttia liikeyrityksiin ja elinkeinonharjoittajiin. (Aaltonen & Danielsson 2017, 10–11; 

Kääriäinen, Lehti, Danielsson & Salonen 2017, 50, 55, 68)  

Lehti (2008) huomauttaa Haaste-lehden 2/2008 artikkelissaan, että yrityksiin ja 

elinkeinonharjoittajiin kohdistuvien ryöstöjen osuus on kokonaisryöstörikollisuudesta 

pienempi, koska yritykset ilmoittavat rikoksista herkemmin kuin yksityishenkilöt. 

Kansallinen rikosuhritutkimus (KRT), josta saadaan tietoja uhkailujen, fyysisen väkivallan 

sekä omaisuusrikosten kohteeksi joutumisesta sekä väkivallan pelosta, ei kuitenkaan sisällä 

nimenomaista kysymystä siitä, onko vastaaja joutunut ryöstön tai sen yrityksen uhriksi. 

(Danielsson & Kääriäinen 2016)  

Koska merkittävä osa rikoksista kohdistuu yrityksiin, tarvitaan erityistä 

yritysuhritutkimusta yritysten rikollisuustilanteen selvittämiseksi. Optulan vuonna 2010 

toteuttaman yritysuhritutkimuksen mukaan kaksi prosenttia tutkimukseen vastanneista 

kaupan toimipaikoista oli ollut ryöstön tai ryöstön yrityksen kohteena kyselyä edeltäneen 

vuoden aikana, ja noin puolessa näistä ryöstöistä tekijällä oli ollut ase mukanaan. Lähes 

kaikki (96 %) kaupan toimipaikkoihin kohdistuneet ryöstöt ja niiden yritykset ilmoitettiin 

poliisille, kun taas kaupan työntekijään kohdistuneesta väkivallasta ja uhkailusta ilmoitettiin 

noin kolmasosa poliisille. Kaupan alan toimipaikoista viidesosa oli kohdannut työntekijään 

kohdistunutta väkivaltaa tai uhkailua. Tutkimuksessa vertailtiin myös suomalaisyritysten 

rikosriskejä muihin Euroopan maihin. Suomessa ja Englannissa väkivaltaa ja uhkailuja 

kohdistui vähittäiskaupan henkilöstöön yhtä paljon, kun taas ryöstöjä Englannissa oli 

enemmän kuin Suomessa, joskin Suomessa tehdyissä ryöstöissä käytetään tutkimuksen 

mukaan suhteellisesti enemmän terä- tai ampuma-asetta kuin Englannissa.  (Salmi, Lehti & 

Keinänen 2011, 13–14, 53, 78, 132, 138–139) 

Ryöstön tunnusmerkistöstä. Ryöstörikosten olennaisena tunnusmerkkinä on 

väkivallan käyttäminen tai sillä uhkaaminen anastuksen tai luvattoman käytön 
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toteuttamiseksi. RL 31 luvun rangaistussäännöksillä suojataan vapautta ja varallisuutta 

oikeushyvinä. Ryöstö ja kiristys eroavat toisistaan tekotavassa siten, että ryöstössä tekijä 

ottaa itse toiselta omaisuutta, kun taas "kiristämistyyppisissä rikoksissa tekotapana on 

kiskominen, joka tarkoittaa sitä, että kiristämisen kohteeksi joutunut henkilö pakotetaan 

luovuttamaan omaisuutta tai muuten päättämään omaisuuden tai edun siirtämisestä 

rikoksentekijälle." (HE 66/1988 vp, 1, 93–94) 

Hallituksen esityksessä kuitenkin huomautetaan, ettei aivan vähäinen väkivalta olisi 

riittävä peruste ryöstösäännöksen soveltamiselle. Esityksessä todetaan myös, että 

"[u]hkauksen tulee lisäksi olla todellinen tai ainakin sellainen, että rikoksen uhrilla on syytä 

olettaa voivansa joutua välittömän väkivallan kohteeksi. Ryöstöstä voisi olla kysymys 

esimerkiksi silloin, kun uhria uhataan erehdyttävästi oikeata asetta muistuttavalla 

leikkipistoolilla." (HE 66/1988 vp, 97) Frände (2012, 88) toteaa kuitenkin vertaillessaan 

vaaran arviointia laittoman uhkauksen sekä ryöstön ja kiristyksen osalta, ettei yliherkän 

henkilön hyökkäyksen pelko riitä, vaan ”uhkauksen vakavasti ottamiseen uhrin taholta tulee 

olla perusteltu syy.” Ryöstörikoksiin on hallituksen esityksen mukaan kuitenkin syytä 

suhtautua yhä vakavasti, koska ne aiheuttavat uhkaa hengelle ja terveydelle sekä ovat 

omiaan järkyttämään ryöstön kohteeksi joutuneiden mielenrauhaa ja aiheuttavat muita 

omaisuusrikoksia enemmän turvattomuuden tunnetta ja ovat keskimäärin vakavampia 

vähäisiin pahoinpitelyrikoksiin verrattuna.  (HE 66/1988 vp, 94, 96) 

Mikäli ryöstön tunnusmerkistön toteuttavaa tekoa ei voitaisi, huomioon ottaen 

väkivallan tai uhkauksen vähäisyys tai muut tekoon liittyvät seikat, kokonaisuutena 

arvostellen pitää vakavana, ei rikoksentekijää tuomittaisi ryöstöstä, vaan muista teon 

käsittävistä rikoksista kuten pahoinpitely- ja anastusrikoksista, eikä tarkoituksena esityksen 

mukaan ole, että aivan vähäiset ryöstön tunnusmerkistön täyttävät rikokset tulisivat 

rangaistavaksi ryöstöinä. (HE 66/!988 vp, 98) 

Törkeän ryöstön tunnusmerkistöä muutettiin siten, että teon ankaroittamisperusteet 

luetellaan RL 31:2.1:ssa tyhjentävästi. Näihin kuuluvat toiselle vaikean ruumiinvamman, 

vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan aiheuttaminen tahallisesti, rikoksen tekeminen 

erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, ampuma- tai teräasetta taikka muun niihin 

rinnastettavan hengenvaarallisen välineen käyttäminen tai rikoksen kohdistaminen 

henkilöön, joka ei voi ammattiinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi 

puolustaa itseään tai omaisuuttaan. 

Kun ryöstöä arvioidaan sen vaarallisuuden ja paheksuttavuuden kannalta, ei ryöstön 

kohteena olevan omaisuuden arvolla tai ryöstöllä aiheutetulla vahingolla ole hallituksen 

esityksen mukaan yhtä paljon merkitystä kuin varkauden yhteydessä, vaan ”[r]yöstön 

vaarallisuuden ja paheksuttavuuden kannalta siinä käytetty väkivalta tai uhkaus ovat 

olennaisempia tekijöitä kuin rikoksen kohteena olevan omaisuuden arvo.” (HE 66/1988 vp, 

97) 

Törkeän ryöstön valmistelu. RL 31:2 a:ssä säädetään törkeän ryöstön valmistelusta. 

Teosta rangaistaan sitä, joka törkeän ryöstön tekemistä varten pitää hallussaan ampuma- tai 

teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka 

soveltuu erityisesti käytettäväksi apuvälineenä rikoksessa, hankkii rikoksen tekemisessä 

tarpeellisen erityisen tiedon tai sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman 

rikoksen tekemisestä. Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista 
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syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, 

estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen 

valmistelussa, rangaistussäännöstä ei kuitenkaan sovelleta. 

Hallituksen esityksessä huomautetaan valmistelukriminalisointien olevan 

lähtökohtaisesti vieraita rikosoikeusjärjestelmällemme ja todetaan, että eräät tapahtumat 

maassamme, kuten koulusurmat ja rahankuljetusryöstöt, ovat vaikuttaneet tarpeeseen 

arvioida tiettyjen törkeiden rikosten kriminalisointia. Sen sijaan rangaistavuuden alan 

laajentamista valmistelukriminalisointeihin ei voida perustella maamme tyypillisellä 

väkivaltarikollisuudella. Kun rangaistavuuden alaa laajennetaan rikollisen teon 

valmisteluvaiheeseen, pyritään tällöin oikeushyvää suojaamaan laajemmin. (HE 141/2012 

vp, 4, 8, 10) Lakivaliokunta huomauttaa esityksestä antamassa mietinnössään tiettyjen 

erittäin vakavien rikosten valmistelutoimien rankaisemattomuuden olleen ongelmallista ja 

epäoikeudenmukaista. Lisäksi valiokunta katsoo, ettei kriminalisoinnin tarvetta tai 

perusteltavuutta vähennä tapausten mahdollinen vähäisyys. (LaVM 8/2013 vp, 2-3) 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota hallituksen esityksen törkeän ryöstön 

valmistelua koskevassa osiossa mainittuun rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon 

hankkimista koskevan tiedon erityisyyteen. Tiedon erityisyys voi esityksen mukaan perustua 

siihen, että kyseessä on sisäpiiritieto, jota ulkopuolinen henkilö ei saa. Tiedon erityisyys voi 

johtua myös siitä, että tieto on kerätty rikoksen tekemistä varten erityisen systemaattisesti ja 

järjestelmällisesti mutta tällaisen tiedon ei tarvitse valiokunnan näkemyksen mukaisesti 

kuitenkaan olla ”luottamuksellisesta sisäpiiritietoa”, vaan valiokunnan mukaan ”tieto voi 

olla myös yleisesti saatavilla olevaa, kunhan se on kerätty erityisen systemaattisesti ja 

järjestelmällisesti". (LaVM 8/2013 vp, 7) Valiokunta toteaa täsmentävästi, että 

"järjestelmällinen rahankuljetusautojen reittien ja aikataulujen selvittäminen niitä 

havainnoimalla ja kirjaamalla yhdessä muun rikoksen toteuttamiseen tarvittavan tiedon 

keräämisen kanssa voi merkitä erityisen tiedon hankintaa." (LaVM 8/2013 vp, 7) 

Ryöstöä koskevaa oikeuskäytäntöä. Seuraavassa käsitellään korkeimman oikeuden ja 

hovioikeuksien ryöstöihin liittyvää ratkaisukäytäntöä erityisesti ryöstön kohteena olleen 

henkilökunnan ja työnantajan näkökulmasta tarkasteltuna.  

Liike- ja pankkiryöstöt toteutetaan hyvin usein uhkaamalla teräaseella, ampuma-

aseella tai sen jäljitelmällä. Yritysten henkilökuntaa koulutetaankin säännöllisesti ryöstö- ja 

muiden työväkivaltatilanteiden varalle. Koulutuksessa tähdennetään muun muassa sitä, että 

ryöstäjän antamia käskyjä tulee totella sekä toimia muutoinkin vaarantamatta omaa ja 

muiden työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta. (Ks. tästä esimerkiksi TTK 2000)  

Korkein oikeus on antanut useita ratkaisuja, joissa linjataan, milloin aseella tehtyä 

ryöstöä on pidettävä törkeänä. Korkein oikeus nosti ennakkopäätöksessään KKO:1992:169  
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suurimmaksi merkitykseksi arvioinnissa ryöstössä käytetyn väkivallan voimakkuuden ja 

uhkauksen vaarallisuuden, minkä ohella huomiota tulee kiinnittää myös ryöstöllä tavoitellun 

omaisuuden määrään.  

Kun teräaseella uhkaaminen ryöstössä uhkaustavasta ja -olosuhteista johtuen ei ollut ollut 

huomattavan vaarallinen, kun ryöstöllä tavoitellun omaisuuden määrä ei ollut suuri eivätkä 

muutkaan Korkeimman oikeuden perusteluissa mainitut ryöstöön liittyvät seikat oikeuttaneet 

pitämään ryöstöä kokonaisuutena arvostellen törkeänä, teko luettiin teräaseen käytöstä 

huolimatta syyksi vain ryöstönä eikä törkeänä ryöstönä. 

A ei ole käyttänyt väkivaltaa muutoin kuin myyntiluukun rikkomiseen. Hän on uhannut 

välittömästi käyttää väkivaltaa vain kioskin ulkopuolelta ja vain työntämällä veitsen 

rikkomastaan kioskin myynti-ikkunasta ja heiluttamalla sitä vähintään noin metrin etäisyydellä 

C:stä. Kioski on kaupungin keskustassa ja sinne on tullut asiakkaita myös kysymyksessä 

olevana yön aikana. Tällä tavalla toteutettuna ja näissä olosuhteissa uhkaus, vaikka se veitsen 

käytöstä johtuen on ollut omiaan järkyttämään C:tä, ei ole ollut huomattavan vaarallinen. 

Ryöstöllä torstain vastaisena yönä grillikioskista tavoitellun omaisuuden määrä ei myöskään 

ole voinut olla suuri. Naamion käyttö ja autolla liikkuminen eivät myöskään oikeuta pitämään 

ryöstöä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.” 

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2014:8 törkeästä ryöstöstä tuomittiinkin 

tekijä, joka oli kioskin sisätiloissa uhannut myyjää puukolla (vrt. edellä KKO:1992:169, 

jossa uhkailu tapahtui ulkoa käsin). Ratkaisussa tekotavan vaarallisuutta verrattiin 

pankkikonttoreissa ilmapistoolilla uhkaamalla toteutettuihin ryöstöihin, joita KKO piti 

vähemmän vaarallisina kuin puukolla uhkaamisilla. Tekijän rangaistusta kuitenkin 

kohtuullistettiin rikoksen tekemisestä kuluneella pitkällä ajalla ja tekijän elämäntapojen 

muutoksella.  

A, joka oli 17.3.2000 puukolla kioskin sisätiloissa myyjää uhkaamalla anastanut rahaa ja 

savukkeita, oli tuomittu törkeästä ryöstöstä. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siitä, 

voitiinko rikoksen tekemisestä kulunut aika ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä 

seikkana, sekä rangaistuslajin valinnasta. 

KKO on pohtinut rangaistuksen mittaamista tässä tapauksessa seuraavasti: A on kioskin sisällä 

ensin uhannut myyjää puukolla lähietäisyydeltä myyntipöydän yli ja sen jälkeen tullut puukon 

kanssa aivan myyjän välittömään läheisyyteen myyntipöydän taakse. Teko on toteutettu 

kioskin sulkemisaikaan niin, että A on voinut toimia ulkopuolisten häiritsemättä vain myyjän 

ollessa paikalla. Näistä seikoista johtuen A:n syyksi luettu teko on ollut merkittävästi 

vahingollisempi ja vaarallisempi kuin ratkaisussa KKO 1992:169 tekijän syyksi luettu kioskin 

ryöstö. A:n tekoa voidaan myös verrata ratkaisussa KKO 1992:189 käsillä olleisiin pankin 

konttoreihin kohdistettuihin ryöstöihin. Puukolla uhkaaminen lähietäisyydeltä on kuitenkin 

vaarallisempi tekotapa kuin mainitussa ratkaisussa tekijän syyksi luetut uhkaamiset 

ilmapistoolilla, mutta toisaalta pankin konttoreihin kohdistuneet ryöstöt ovat olleet 

suunnitelmallisempia ja myös anastetun omaisuuden määrän vuoksi moitittavampia kuin A:n 

syyksi luettu rikos. 

 A:n teko on ollut myyjän kannalta uhkaava ja huomattavan vaarallinen, kuten hovioikeus on 

todennut, ja siitä on aiheutunut hänelle merkittävää henkistä kärsimystä. Ryöstöön on liittynyt 

suunnitelmallisina piirteinä A:n naamioituminen ja sen toteuttaminen kioskin sulkemisaikana, 

mutta erityisen suunnitelmallisena tekoa ei voida pitää. Rikoksella tavoitellun ja saadun 

omaisuuden arvo ei ole ollut suuri. 

Korkein oikeus on antanut ryöstöä koskevan ennakkopäätöksen KKO:1975-II-44, jossa 

tekijä oli taksikyydissä yrittänyt pistoolilla uhaten ottaa vuokra-auton kuljettajalta rahaa 

anastaakseen sen ilman laillista oikeutta itselleen. Kun rikoksen teossa oli käytetty asetta ja 

se oli kohdistunut henkilöön, joka ammattiinsa kuuluvan työn vuoksi ei ollut voinut itseään 

ja omaisuuttaan puolustaa, ja tekoa oli, huomioon ottaen rikokseen johtaneet ja siitä 
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ilmenneet seikat kokonaisuudessaan, pidettävä törkeänä, syytetty tuomittiin rangaistukseen 

törkeän ryöstön yrityksestä. 

Vaikka ryöstön yritys on toteutettu teräaseella ja kohdistunut taksinkuljettajaan, jolloin 

kvalifiointiperuste on sinänsä ollut olemassa, ei tekoa näiden seikkojen perusteella pidetty 

eräässä hovioikeusratkaisussa törkeänä, kun tekoa kokonaisuutena arvostellen ei voitu 

katsoa törkeäksi.  

Turun HO on katsonut vailla lainvoimaa olevassa tuomiossaan 22.8.2017 (tuomio 17/131613, 

asianro 16/1012), joka koski taksinkuljettajaan kohdistunutta teräaseella tehtyä ryöstön 

yritystä, että vaikka kvalifiointiperuste on ollut olemassa teon kohdistuttua henkilöön, joka 

ammattinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi ei voinut puolustaa itseään tai 

omaisuuttaan, ei tekoa kokonaisuutena arvostellen ollut katsottava törkeäksi.   

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:1992:189 puolestaan katsottiin, ettei 

ryöstössä käytetty ilmapistooli ollut ampuma-ase eikä sitä voitu pitää hengenvaarallisena. 

Ratkaisussa myös katsottiin, ettei konttoreissa yksin työskennelleiden pankkivirkailijoiden 

toimeen kuuluva työ tai tehtävä estänyt heitä puolustamasta itseään tai omaisuuttaan (vrt. 

edellä KKO:1975-II-44).   

KKO on perustellut ratkaisuaan sillä, ettei ryöstössä tehosteena käytetty ilmapistooli ole 

ampuma-ase eikä se luodin nopeuteen ja läpäisykykyyn nähden ole ollut rikoslain 31 luvun 2 

§:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla hengenvaarallinen. 

Pankkivirkailijat, joihin väkivallan uhka on kohdistunut, ovat olleet konttoreissa yksin. Heidän 

toimeensa kuuluva työ tai tehtävä ei kuitenkaan ole edellä mainitun pykälän 4 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla estänyt heitä puolustamasta itseään tai pankin omaisuutta. 

A:n teot on siten luettava hänen syykseen rikoslain 31 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuina 

ryöstöinä. 

Voidaanko korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä KKO:1992:189 pitää asianmukaisena 

nykyaikaisten tehokkaiden ilma-aseiden osalta, jotka ovat tappavia ja tehokkaampia kuin 

heikoimmat ruutiaseet? Tehokkaimmat ilma-aseet kuuluvat nykyisin ampuma-aselain 

(1/1998) soveltamisalaan, ja ne vastaavat teholtaan ampuma-aseita. Ampuma-aselain 2 a 

§:ssä (764/2015) säädetään tehokkaasta ilma-aseesta, jolla tarkoitetaan vuonna 1950 tai sen 

jälkeen valmistettua, ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä, 

jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ja tarkoitettu 

ampumaan metalliluoteja. Ampuma-aselain kaikkia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta 

tehokkaisiin ilma-aseisiin. Hallituksen esityksessä eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä 

laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta arvioidaan, että 

"tehokkaiden ilma-aseiden sisällyttämisellä ampuma-aselain soveltamisalaan voidaan 

ehkäistä niillä tehtäviä rikoksia ja tapaturmia" (HE 20/2014 vp, 19), ja eduskunnan 

hallintovaliokunta ”pitää tärkeänä, että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 

ja johdonmukaisuuden vuoksi nämä ilma-aseet saatetaan ampuma-aseita koskevan sääntelyn 

piiriin." (HaVM 48/2014 vp, 3) Kyseisen ennakkopäätöksen merkitys voidaan mielestäni 

perustellusti asettaa kyseenalaiseksi nykyaikaisten, ampuma-aselain 2 a §:ssä tarkoitettujen 

tehokkaiden ilma-aseiden osalta, jotka ryöstötilanteessa lähietäisyydeltä käytettyinä voivat 

olla tappavia ilma-aseluotien osuessa tiettyihin ruumiinosiin. 
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Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO:1994:73 sittemmin linjannut, ettei 

myöskään kyynelkaasusumutinta voida pitää törkeää ryöstöä koskevassa RL 31 luvun 2§:n 1 

momentin 3 kohdassa tarkoitettuna ampuma-aseena. KKO huomauttaa päätöksen 

perusteluissa, ettei ampuma-aseen käsite ole välttämättä sama rikoslaissa ja ampuma-

aselainsäädännössä. KKO katsoi, että lainkohdassa tarkoitettujen ampuma- ja teräaseiden ja 

muiden tekovälineiden on oltava hengenvaarallisia.  

Ampuma-aseen käsite ei ole välttämättä sama rikoslaissa kuin ampuma-aseita koskevassa 

lainsäädännössä. Ellei selviä vastasyitä ole, ampuma-aseelle on tarkoituksenmukaista antaa 

sama merkitys molemmilla mainituilla oikeudenaloilla. Kaasusumutin saattaa siten olla 

sellainen ampuma-ase, jota rikoslain 31 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetaan. 

Mainitussa lainkohdassa käytetystä sanonnasta "jos ryöstössä käytetään ampuma- tai teräasetta 

taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä" ei sinänsä varmuudella ilmene, 

onko ampuma- tai teräaseen oltava ominaisuuksiltaan hengenvaarallinen, jotta ne voisivat tulla 

kysymykseen törkeän ryöstön tekovälineinä. Se seikka, että muiden tekovälineiden 

rinnastettavuus ampuma- ja teräaseisiin riippuu juuri niiden hengenvaarallisuudesta, viittaa 

kuitenkin siihen, että myös laissa tarkoitettujen ampuma- ja teräaseiden on oltava 

hengenvaarallisia. A:n ryöstössä käyttämää kyynelkaasusumutinta ei voida pitää 

hengenvaarallisena.  

Korkeimman oikeuden näkemys ennakkopäätöksessä KKO:1992:189 siitä, ettei yksin 

konttorissa työskennelleiden pankkivirkailijoiden työ tai tehtävä ole estänyt heitä 

puolustamasta itseään tai pankin omaisuutta, on perustelujen niukkuuden osalta altis 

jatkokysymyksille, koska päätöksessä ei ole tarkemmin avattu, miksi yksin työskentelevät 

pankkivirkailijat ovat eri asemassa kuin taksiautoilijat. Hallituksen esityksessä (HE 66/1988 

vp, 99) annetaan esimerkki ammattiryhmästä (autoa kuljettavat vuokra-autoilijat), jotka eivät 

ammattinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi voi puolustaa itseään tai 

omaisuuttaan. Syitä, miksi ainoastaan autoa kuljettavat vuokra-autoilijat on otettu 

esimerkkiryhmäksi, olisi ollut tarpeen perustella laajemmin hallituksen esityksessä ja 

erityisesti KKO:n päätöksessä, miksi pankkitoimihenkilöitä ei voitu pitää samassa asemassa 

olevina. Tällaisia hallituksen esityksessä (HE 66/1988 vp, 99) tarkoitettuja ammattiryhmiä 

lienee todennäköisesti muitakin kuin taksiautoilijat. Ovatko esimerkiksi bussin- tai 

raitiovaununkuljettajat henkilöitä, jotka eivät ammattinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai 

tehtävän vuoksi voi puolustaa itseään tai omaisuuttaan? Mielestäni kyllä, koska he saattavat 

olla kyseisellä hetkellä yksin ajoneuvossa ryöstäjän tai ryöstäjät kohdatessaan ilman 

mahdollisuutta paeta tilanteesta ja puolustaa itseään tai omaa tai työnantajan omaisuutta. 

Entä kioskissa, kaupassa tai huoltoasemalla ilta- tai yöaikaan yksinään työskentelevät 

kassamyyjät? Kykenevätkö he yksintyöskentelytilanteessa puolustamaan itseään tai 

omaisuuttaan taikka jopa työnantajansa omaisuutta, kuten KKO on ennakkopäätöksessään 

KKO:1992:189 katsonut yksinään työskentelevän pankkivirkailijan kykenevän tekemään? 

Mielestäni tilanne on epäselvä, ja tältä osin kaivattaisiin selkeää linjausta oikeuskäytännöstä 

tilanteen selkeyttämiseksi. 

Mitä työnantajan omaisuuden puolustamisella ylipäänsä tarkoitetaan: ryöstäjän 

ohjeiden noudattamatta jättämistä, suoranaista fyysistä vastarintaa vai jotain muuta aktiivista 

toimintaa? Työntekijöille annetaan tyypillisesti ryöstön varalta ohjeet noudattaa ryöstäjän 

käskyjä ja olla vastustamatta tätä sekä muutoinkin toimia siten, ettei tilanteessa vaarana 

itseään eikä muita työntekijöitä ja asiakkaita. Mielestäni ei ole selvää, että työntekijöitä voisi 

työsopimuslain 3 luvun 1 §:n (55/2001) tarkoittaman työnantajan direktio-oikeuden 
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perusteella yleisesti ja kategorisesti velvoittaa ryöstötilanteessa esimerkiksi fyysisesti 

puolustamaan työnantajansa omaisuutta KKO:n päätöksessä lausutulla tavalla. Katson 

työntekijän velvollisuuden työnantajan omaisuuden puolustamiseen työoikeudellisessa ja 

työsuojelullisessa mielessä käsittävän lähinnä velvollisuuden noudattaa työnantajan antamia 

ohjeita esimerkiksi turvallisesta varojen käsittelystä ja säilyttämisestä sekä asianmukaisesta, 

turvallisesta toiminnasta ryöstötilanteessa siten, ettei omalla toiminnalla tarpeettomasti 

vaaranneta omaa, muiden työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuutta. On myös huomattava, 

että työturvallisuuslaki (738/2002) asettaa puolestaan työnantajalle 

työturvallisuusvelvoitteita muun muassa työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin (10 §), 

erityistä vaaraa aiheuttavaan työhön (11 §), työntekijälle annettavaan opetukseen ja 

ohjaukseen (14 §), hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineisiin ja -ohjeisiin (45 §) sekä 

väkivallan uhkaan (27 §) ja yksintyöskentelyyn (29 §) liittyvissä tilanteissa.  

Millaisen väkivallan käyttämistä ryöstön yrityksen tunnusmerkistön täyttyminen 

edellyttää ryöstäjältä? Eräässä lainvoimaa vailla olevassa hovioikeusratkaisussa on katsottu, 

ettei käytetyltä väkivallalta edellytetä mitään vakavuusastetta. Merkitystä ratkaisussa on 

annettu sille, että tilanne on ollut kokonaisuutena arvostellen vakava, vaikka käytetty 

väkivalta ei ole ollut erityisen vakavaa.  

Turun HO on 9.8.2017 antanut vailla lainvoimaa olevan ratkaisun (tuomio 17/129752, asianro 

R 17/213) kassamyyjään kohdistuneessa ryöstön yrityksessä. HO toteaa ratkaisussaan, että 

vaikka käytetty väkivalta ei ole ollut erityisen vakavaa, oli tilanne kokonaisuutena ollut vakava 

ja jäänyt yritykseksi lähinnä ulkopuolisen väliintulon johdosta, minkä vuoksi tekoa oli 

arvioitava ryöstön yrityksenä. Tilanteessa tekijä oli kassamyyjää kädestä kiinniottamalla ja 

tönimällä loukannut tämän fyysistä koskemattomuutta ryöstön tunnusmerkistön edellyttämällä 

tavalla. HO toteaa lisäksi ratkaisussaan, ettei väkivallalta edellytetä mitään tiettyä 

vakavuusastetta, vaan riittää, että väkivaltaa kohdistetaan tai uhataan välittömästi käyttää sitä 

anastusrikoksen toteuttamiseksi. Lisäksi asianomistajana ollut kassamyyjä oli toiminut tilassa, 

josta on ollut vaikea poistua nopeasti yllättävän hyökkäyksen sattuessa. 

Korkein oikeus on ratkaissut ennakkopäätöksessään KKO:2013:85 (joka koskee ennen 

törkeän ryöstön valmistelun kriminalisoineen RL 31:2 a:n voimaantuloa sattunutta tekoa) 

kysymyksen siitä, onko toiminta edennyt rangaistavan törkeän yrityksen asteelle, vai onko 

siinä ollut kyse tekoajankohtana vielä rankaisemattomasta ryöstörikoksen valmistelusta, 

sekä mikä merkitys yrityksen rangaistavuuden kannalta on sillä seikalla, että poliisi on ollut 

tietoinen ryöstösuunnitelmasta ja estänyt rikoksen toteuttamisen.  

A:n, B:n ja C:n teon katsottiin edenneen rikoksen yritykseksi. Kun rikoksen täyttyminen oli 

tekijöiden näkökulmasta ollut uskottavaa, ja se olisi ilman poliisin väliintuloa ollut varteen 

otettava vaihtoehto, vaaran rikoksen täyttymisestä katsottiin jääneen syntymättä ainoastaan 

satunnaisista syistä. A, B ja C tuomittiin törkeän ryöstön yrityksestä. 

Järjestyslain säännöksistä rikosoikeuden kentässä. Häiriökäyttäytymistä säännellään 

rikoslain lisäksi myös järjestyslaissa (612/2003). Eräät tekotavat, joista säädetään 

rikoslaissa, näyttävät lähtökohtaisesti käsittävän myös järjestyslaissa rangaistavaksi 

säädettyjä tekoja tai osatekoja. Tämän vuoksi on aiheellista käsitellä järjestyslakia ja sen 

suhdetta rikoslain systematiikkaan. Järjestyslakia käsitellään myöhemmin myös kappaleessa 

5.3.  
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Erilaista häiriökäyttäytymistä esiintyy varsin usein paitsi yleisillä paikoilla myös 

työpaikoilla, joihin aukioloaikoina on vapaa pääsy. Tässä tutkimuksessa haastateltujen 

työmarkkinaorganisaatioiden edustajien vastauksissakin nousee esille työntekijöihin 

kohdistuvan häiriökäyttäytymisen laajuus ja monipuolisuus. Erilaisen huonon, epäasiallisen 

ja erityisesti henkilökohtaisuuksiin menevän häiriökäyttäytymisen kohteeksi joutuminen 

koetaan työntekijöiden parissa raskaaksi. Liiketoimintaa haittaavat erilaiset häiriötapaukset, 

kuten huumeidenkäyttäjien häiriökäyttäytyminen ja kaupan toimialalla sattuvat 

näpistystilanteet, joihin liittyy häiriökäyttäytymistä (ks. tarkemmin alalukua 4.5.4 

´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´). 

Hallituksen esityksessä laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien 

säännösten uudistamiseksi (HE 20/2002 vp) painotettiin sellaisten toimintojen ja 

menettelyjen kieltämistä, jotka häiritsevät yleistä järjestystä tai vaarantavat turvallisuutta. 

Järjestyslaissa ei pyritä suinkaan kieltämään kaikkea huonoa käytöstä, vaan sitä koskevassa 

hallituksen esityksessä pohditaan huonon käytöksen ja uhkaavan käyttäytymisen 

vaikutuksen eroja sekä millaiset kiellot ja käskyt edistävät yleistä järjestystä tai turvallisuutta 

ja millaisia oikeushyviä järjestyslaissa pyritään suojaamaan. Tällaisia ovat muun muassa 

metelöinti, uhkaava käyttäytyminen sekä vaarallisten esineiden ja aineiden hallussapito 

yleisillä paikoilla ilman hyväksyttävää syytä, mitkä monesti joko häiritsevät järjestystä ja 

työrauhaa tai jopa vaarantavat turvallisuutta työpaikoilla. Esityksessä (HE 20/2002 vp, 17) 

painotetaankin juuri uhkaavan käyttäytymisen vaarantavan turvallisuutta.  

Lakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa edellyttänyt selkeytettäväksi 

järjestyslakiin ehdotettujen rangaistussäännösten suhdetta voimassaoleviin rikoslain 

säännöksiin ja päällekkäisyyksien poistamista. (LaVL 22/2002 vp, 2) Hallintovaliokunta on 

mietinnössään ottanut kantaa rikoslain ja järjestyslain päällekkäisyyteen ja todennut, että 

mikäli järjestyslaissa säädettyä ankaramman teon tunnusmerkistö täyttyy, sovelletaan sitä 

järjestyslain toissijaisuudesta johtuen. (HaVM 28/2002 vp, 5)  

Lakivaliokunta toteaa lausunnossaan, ettei yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 

kohdistuvilla järjestysrikkomuksilla ole perinteisesti katsottu olevan asianomistajaa. Se 

kuitenkin muistuttaa, että rikkomuksella saattaa olla asianomistaja, jolloin tekoon voidaan 

soveltaa rikoslain ja järjestyslain säännöksiä. Valiokunta myös huomauttaa, ettei rikesakkoa 

voida määrätä, mikäli asianomistaja esittää syyttämispyynnön tai 

vahingonkorvausvaatimuksen. (LaVL 22/2002 vp, 3) Se on lausunnossaan kuitenkin 

katsonut, ettei asiaa tällöin voida käsitellä rikesakkojuttuna, vaan 

rangaistusmääräysmenettelyssä sakkoasiana asianomistajan suostumuksella tai 

tuomioistuimessa. (HaVM 28/2002 vp, 5) 

Hallintovaliokunta ottaa mietinnössään kantaa vähäisempien ja vakavampien sekä 

yleisellä ja yksityisellä paikalla tapahtuvan järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen ja 

häiriön aiheuttamisen suhteesta rikoslain ja järjestyslain kesken. Se katsoo, että 

"järjestyslaissa säädetään vähäisemmästä järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta ja 

häiriön aiheuttamisesta yleisellä paikalla", kun taas "[r]ikoslaissa säädetään vakavammasta 

järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta ja häiriön aiheuttamisesta yleisellä paikalla  
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sekä järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta ja häiriön aiheuttamisesta yksityisellä 

paikalla." (HaVM 28/2002, 6) Lähtökohtaisesti jako vaikuttaa selkeältä mutta miten se 

toimii käytännössä esimerkiksi tilanteissa, joissa joku häiritsee, kiroaa, meluaa ja uhkailee 

toistuvasti henkeen ja terveyteen kohdistuvilla rikoksilla jonkin yrityksen henkilökuntaa.  

Koska järjestyslain yleisen järjestyksen häiritsemistä ja turvallisuuden vaarantamista 

koskevat ja rikoslain laitonta uhkausta koskevat säännökset näyttävät käsittävän saman teon, 

hallituksen esityksessä (HE 20/2002, 19) on ollut tarpeen linjata, miten RL 25 luvun 6 §:ssä 

rangaistavaksi säädetty laiton uhkaus ja järjestyslain 3 §:n 2 kohdan tarkoittama 

järjestysrikkomuksena rangaistava uhkaava käyttäytyminen eroavat toisistaan. Järjestyslain 

tarkoittama uhkaava käyttäytyminen on lievempää kuin RL:n tarkoittama laiton uhkaus. 

Hallintovaliokunta huomauttaa mietinnössään (HaVM 28/2002 vp, 6) lisäksi, ettei 

järjestyslain tarkoittama pelkoa herättävä uhkaava käyttäytyminen sisällä konkreettista 

vakavaa vaaraa aiheuttavalla rikoksella uhkaamista tai toisen pakottamista tekemään jotakin, 

vaan kyse on muuten pelottavasta toiminnasta yleisellä paikalla. 

Mikäli häiritsevän käytöksen ja uhkauksien kohteena ollut työntekijä tai työntekijät 

eivät halua joutua omissa nimissään tekemään tutkintapyyntöä epäillystä laittomasta 

uhkauksesta, joka on asianomistajarikos, voiko uhkauksien kohteena olleiden työntekijöiden 

työnantaja tehdä ilmoituksen poliisille ”vain” järjestyslain 16 §:n järjestysrikkomuksesta lain 

3 §:n 1 momentissa säädetystä yleisen järjestyksen häiritsemisestä ja turvallisuuden 

vaarantamisesta, vaikka rikos näyttäisi täyttävän kenties myös laittoman uhkauksen 

tunnusmerkistön? Tämä ei ole hallintovaliokunnan mukaan (HaVM 28/2002 vp) mahdollista 

toissijaisuussäännöksen takia, koska RL 25:7:n ankarampi säännös syrjäyttää tällöin 

järjestyslain järjestysrikkomussäännöksen. 

"Järjestyslaissa on kysymys keskivertokansalaista muuten pelottavasta toiminnasta yleisellä 

paikalla. Jos järjestyslain tarkoittamat teot täyttävät myös edellä mainitut rikoslain 

tunnusmerkistöt, rikoslain ankarammat säännökset syrjäyttävät järjestysrikkomusta koskevan 

järjestyslain 16 §:n 1 momentin nojalla järjestysrikkomussäännöksen." (HaVM 28/2002 vp, 6) 

Lahti (1968, 713, 717) katsoo lainkonkurrenssia käsittelevässä artikkelissaan, ettei aiemmin 

esitetty perinteinen oikeudellinen ajattelu kyennyt riittävästi selventämään ja 

yksinkertaistamaan aiheeseen liittyvää ajattelua ja toteaa olevan riidatonta, etteivät 

kvalifoidut (törkeät) ja privilegioidut (lievät) teot eivätkä yhdistetyt rikokset kuulu 

lainkonkurenssin piiriin. Hän nostaa lainkonkurenssia koskevassa tulkinnassa esille myös 

teleologisen tulkinnan merkityksen ja kriminalisointien ratiot ja huomauttaa, että 

suojattavien oikeushyvien lisäksi tullee huomiota kiinnittää myös säädettyihin rangaistuksiin 

ja politiarikosten ja varsinaisten rikosten suhteeseen ja niiden erottelun taustalla olevaan 

oikeusajatteluun. (Lahti 1968, 720-721)    
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5.2 Työntekijät kahden kerroksen väkeä rikosoikeudellisessa suojassa 

Rikoslain 16 luvun säännöksillä rikoksista viranomaisia kohtaan pyritään suojaamaan 

viranomaistoimintaa, ja niiden ensisijaisena suojelukohteena on valtiovallan auktoriteetti. 

Lakanen (1999, 17) muistuttaa, että vaikka useat rikoslain säännökset suojaavatkin 

virkatehtäviään hoitavia henkilöitä, ei näitä säännöksiä ole yksinään pidetty riittävinä, ja 

virkasuhteeseen on liitetty erityistä rikosoikeudellista suojaa antavia säännöksiä. Majanen 

puolestaan huomauttaa, ettei julkisyhteisön työntekijä asemansa perusteella nauti RL 16:1:n 

suojaa. (Lappi-Seppälä ym. 2009, 344) 

Lakanen (1999, 2) toteaa poliiseihin kohdistuneiden virkamiesten väkivaltaisten 

vastustamisten muodostavan suurimman kyseisten RL 16 luvun rikosten kohteena olevan 

ammattiryhmän (noin 40–60 prosenttia vuosittaisista tilastoiduista rikoksista) ja muina 

kohderyhminä olevan esimerkiksi tulli-, vankeinhoito- ja ulosottovirkamiehet. Hän 

huomauttaa, että erityisesti työvoima- ja sosiaaliviranomaisiin kohdistuneet virkamiehen 

väkivaltaiset vastustamiset lisääntyivät 1990-luvulla taloudellisen laman seurauksena. 

Kaikki virkatoimet eivät sisällä lain tarkoittamaa julkisen vallan käyttöä. 

Korkeimman oikeuden virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskevissa 

ennakkoratkaisuissa avataan muun muassa julkisen vallan käyttöä. KKO:n ennakkopäätös 

KKO:2008:78 virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja julkisen vallan käytöstä, joka 

syntyi äänestyksen jälkeen, osoittaa mielestäni, miten haasteellista on yksittäistapauksessa 

määritellä julkisen vallan käyttö.  

Lakanen (1999, 16–17) käsittelee virkamiehen vastustamista koskevassa teoksessaan 

kriminalisoinnin perusteita, yhdenvertaisuutta ja virkamiehen rikosoikeudellista suojaa. Hän 

toteaa, että rikoslain 16 luvussa säädettyjen virkamiehen väkivaltaista vastustamista, 

virkamiehen vastustamista ja haitantekoa virkamiehelle koskevien säännösten 

tunnusmerkistöt koskevat tekoja, jotka on suurimmalta osin kriminalisoitu muissa 

lainkohdissa pahoinpitelynä, pakottamisena tai laittomana uhkauksena. Hän toteaa, että on 

esitetty kysymys, ovatko virkamiehen vastustamissäännökset erityisinä rikoksina ylipäätään 

tarpeellisia ja voitaisiinko teon kohdistuminen virkamieheen ottaa huomioon rangaistuslajin 

valinnassa ja ankaroittavana tekijänä.  

Olen osittain samaa mieltä Lakasen kanssa. RL 16 luvun erityissäännökset ja 

julkisen vallan käyttöä koskeva sääntely ovat mielestäni yhä tarpeen mutta niiden 

soveltaminen yksittäistapauksissa tuottaa ajoittain tulkintaongelmia. Perustelen näkemystäni 

sillä, että sosiaali- ja terveydenhuolto ovat myös toimialoja, joilla väkivallan uhka on 

ilmeinen, eivätkä RL 16 luvun uudistetut, soveltamisalaltaan aiemmasta kavennetut RL 16 

luvun 1-3 §:ien säännökset sekä lainsäädännössä ja oikeuskäytännöstä omaksutut linjaukset 

julkisen vallan käytöstä ja tätä kautta virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen 

teonkuvauksen ulottuvuudesta mielestäni kaikilta osin anna riittävää suojaa esimerkiksi 

pelastustoimessa, ensihoidossa sekä sosiaali- ja terveysalalla työtehtävissä sattuvien 

väkivalta- ja erityisesti uhkatilanteiden osalta.  

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry (SEHL) ja Suomen Palomiesliitto ovatkin ilmaisseet 

huolensa työssä sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista. Merkittävä osa - lähes 40 prosenttia 

tilanteista - jäi liittojen mukaan johtamatta toimenpiteisiin. Liitot ilmaisevatkin huolensa 

uhka- ja väkivaltatilanteista ja vaativat muun muassa tuntuvampia rangaistuksia sekä 
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muutosta rikoslakiin yhdenvertaisen kohtelun saamiseksi, jotta "rangaistukset [saataisiin] 

pelastus- ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan tehdyissä rikoksissa samalle asteikolle kuin mitä 

ne ovat virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta." (SEHL 2018) 

 

5.3 Järjestyslain säännöksistä työelämän uhka- ja väkivaltatilanteissa 

 

Järjestyslain (612/2003) tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Lain 2 

luvussa säädetään järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta sekä häiriön 

aiheuttamisesta. Järjestyslailla pyritään Kolehmaisen (2005) mukaan muun muassa 

vaikuttamaan lähiympäristön turvaamiseen. Osa työelämän uhkatilanteista liittyy erityisesti 

järjestyslain tarkoittamiin järjestysrikkomuksiin, kuten yleisen järjestyksen häiritseminen ja 

turvallisuuden vaarantaminen ja muu häiriötä aiheuttava toiminta. 

Järjestyslain 2 §:ssä määritellään muun muassa yleinen paikka, jolla laissa 

tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, 

vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä. 

Yleisellä paikalla tarkoitetaan myös rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta 

vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, 

liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana 

tai muutoin. Hallituksen esityksessä (HE 20/2002 vp, 18.) on määritelty virasto, toimisto, 

liike, tehdas ja muu vastaava paikka, joilla "tarkoitetaan sellaisia paikkoja, joissa tehdään 

työtä, käydään kauppaa tai muuten palvellaan yleisöä.”  

Järjestyslain 3 §:ssä kielletään yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden 

vaarantaminen metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla, toistuvilla uhkaavilla eleillä, 

hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti esitetyillä uhkailuilla ja muulla vastaavalla, pelkoa 

herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä sekä ampumalla, heittämällä esineitä tai muulla 

vastaavalla tavalla. Tällainen toiminta on kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos 

sen vaikutus ulottuu yleiselle paikalle. Vakavimmista yleistä järjestystä ja turvallisuutta 

uhkaavista teoista säädetään rikoslaissa. 

Järjestyslain 10 §:ssä säädetään myös toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden 

ja aineiden hallussapidosta. Lain 10 § 1 momentin 1-6 kohdissa lueteltujen toisen vakavaan 

vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapito 

yleisellä paikalla on kielletty, jollei niiden hallussapito ole työtehtävän tai muun 

hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen. Hallintovaliokunta (HaVM 28/2002 vp, 10) katsoi 

kieltojen sitomisen henkilön käyttäytymiseen pohjautuvaan uhkaan erittäin ongelmalliseksi 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta eikä pitänyt perustuslakivaliokunnan 

esittämää muutosta toimivana, koska ”[p]oliisin olisi käytännössä erittäin vaikea puuttua 

esineiden ja aineiden hallussapitoon, vaan puuttuminen edellyttäisi pääsääntöisesti 

aggressiivista käyttäytymistä tai muuta uhkaavaa konkreettista toimintaa." Valiokunta 

kiinnittikin mietinnössään (HaVM 28/2002 vp, 10) huomiota yhteiskunnan tarpeeseen säätää 

edellä mainittujen aineiden ja esineiden hallussapito ilman hyväksyttävää syytä 

rangaistavaksi sekä viranomaisten haasteisiin esittää näyttöä hallussapitäjän käyttäytymiseen 

liittyvästä uhkausta ja todennäköisestä vahingontekotarkoituksesta.  

Osa tavallisimmista työpaikoilla tapahtuvista asiakkaiden tai kolmansien henkilöiden 

taholta tulevista uhkatilanteista liittyy juuri uhkaavaksi koettavaan häiriökäyttäytymiseen. 



135 
 

Kolehmainen (2005, 25, 115) korostaa järjestyslain keskittyvän elin- ja lähiympäristöön ja 

ihmisten välisiin suhteisiin ja kanssakäymiseen sekä huomauttaa, ettei järjestyslain 

säätämisellä tavoiteltu yksinomaan perinteisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä, 

vaan ”enemmän yhteiskunnan viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämistä kuin vain 

perinteisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä.” Työväkivallassa onkin nähdäkseni 

uhkaavan häiriökäyttäytymisen osalta monesti kyse enemmän työpaikan viihtyisyydestä ja 

turvallisuudesta kuin ”perinteisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta”. Työväkivallan laaja 

kirjo tuli esille työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastatteluissa. Eräs haastateltava 

luonnehti työväkivaltaa osuvasti ”työpaikoille päätään tunkevaksi yhteiskunnalliseksi 

lieveilmiöksi” ja kuvasi sitä liiketoimintaa ja henkilökuntaa häiritseväksi kielteiseksi 

yhteiseksi asiaksi. Haastatteluissa nousikin laajalti esille erilaisen häiriökäyttäytymisen ja 

aggressiivisen käytöksen lisääntyminen työntekijöitä kohtaan (ks. tarkemmin alalukua 4.5.4 

´Työväkivalta haastateltavien näkökulmasta´). 

Järjestyslakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 20/2002 vp, 17-18) 

selvennetään järjestyslain 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittaman yleisen 

järjestyksen häiritsemisestä ja turvallisuuden vaarantamisesta tuomittavan 

järjestysrikkomuksen sekä rikoslain 25 luvun 6 §:ssä rangaistavaksi säädettävän laittoman 

uhkauksen välistä suhdetta ja säännösten soveltamisalaa. Järjestysrikkomuksesta 

tuomittavaa rikesakkoa ei voi muuntaa vankeudeksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 

(672/2002) nojalla. 

Nykyisin RL 2 a luvun 4 §:n nojalla on sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saatu 

perityksi, maksamatta olevan sakon sijasta määrättävä muuntorangaistuksena vankeutta. 

Tuomioistuin voi kuitenkin RL 2 a luvun 6 §:n nojalla jättää muuntorangaistuksen 

määräämättä, jos sakkoon johtanutta rikosta sen haitallisuus huomioon ottaen on 

kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä, sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-

vuotiaana tai muuntorangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen 

huomioon sakotetun henkilökohtaiset olosuhteet, rikoksesta hänelle aiheutuneet muut 

seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat. On huomattava, ettei sakon 

ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa säädetyssä menettelyssä annettua 

sakkorangaistusta muunneta vankeudeksi, eikä tällaista sakkoa muunneta vankeudeksi 

silloinkaan, kun tuomioistuin on tuominnut sen muutoksenhakuasteena. 

Osana rangaistuspolitiikan kiristystä Sipilän hallitus kaavailee tämän 

kirjoittamishetkellä huhtikuussa 2018 sakon muuntorangaistuksen palauttamista. (OM 2018) 

Jo aiemmin sakon muuntorangaistuksesta ylipäänsä ja sen palauttamisesta ollaan oltu eri 

mieltä. Kaupan liitto (2018) pitää hallituksen päätöstä hyvänä ja toteaa pitkään ajaneensa 

muutosta sen puolesta yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa. OM:n lainvalmisteluosasto ei 

toisaalta vuonna 2010 kannattanut esitystä palauttaa rangaistusmääräysmenettelyssä 

määrätyt sakot muuntokelpoiseksi. (OM 2010) Myöskään Optula ei löytänyt selvityksessään 

vuonna 2010 näyttöä siitä, että sakkouudistus olisi lisännyt yhteiskunnallisia kustannuksia. 

(Hinkkanen 2010) Vastauksena tutkimuskysymykseen - "Mikä on uudistusten aiheuttamien 

kustannusmuutosten yhteenlaskettu vaikutus: vähensivätkö uudistukset sakkorikosten 

yhteiskunnallisia kustannuksia?" – Optulan tekemä tilastollinen analyysi osoitti sen mukaan, 

etteivät varattomien henkilöiden tekemien sakkorikosten yhteiskunnalliset kustannukset 

kasvaneet tilastollisesti merkittävästi, vaan pikemminkin vähentyivät, ja että uudistus olisi 
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vähentänyt sakkorikosten yhteiskunnallisia kustannuksia vuosittain noin 7 miljoonalla 

eurolla, eivätkä kustannukset rikosten uhreille olisi kasvaneet. (Hinkkanen 2010, 9-11) 

Tämä näkemysten merkittävä eroavaisuus omalta osaltaan osoittaa mielestäni sen, että 

maassamme tarvitaan nykyistä selkeästi parempaa rikostilastointia koskeepa se sitten 

varkaus- tai väkivaltarikollisuutta. Myös yksityissektorin eri toimialoilla tulee panostaa 

nykyistä selkeästi parempaan tilastointiin ja analyysiin erilaisten rikosten osalta. Yhteistyötä 

eri toimijoiden välillä tulee lisätä merkittävästi. Tässä esimerkiksi rikoksentorjuntaneuvosto 

voisi toimia tiennäyttäjänä yhdessä Krimon kanssa. 

5.4 Työturvallisuussäännöksistä työpaikan uhka- ja väkivaltatilanteissa 

Seuraavassa käsitellään työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä erityisesti työväkivallan 

näkökulmasta, joista keskeisin on vuonna 2002 voimaan tullut työturvallisuuslaki 

(738/2002). Sen lisäksi käydään läpi myös uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia 

(459/2015). Kummassakin laissa on erityisiä työväkivaltaan olennaisesti liittyviä 

säännöksiä. Työssä kohdattua väkivaltaa ja sen uhkaa ei aina pidetä perinteisen 

työturvallisuuden ”ydinalueeseen” kuuluvana asiana, eikä työturvallisuusrikoksia 

koskevassa kirjallisuudessa läheskään aina käsitellä henkistä työsuojelua eikä myöskään 

sellaisia Sortin (2013, 7) kuvailemia "työturvallisuusrikoksia, joissa 

työturvallisuuslainsäädännön rikkominen liittyy muuhun tekijään kuin ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen liittyviin tekijöihin". Työväkivalta ja sen uhka liittyvät juuri Sortin 

mainitsemiin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaviin tekijöihin, ja väkivallan 

uhka työssä voi aiheuttaa psyykkisiä oireita. Siiki (2006, 82) katsoo fyysistä ylikuormitusta 

työssä voivan aiheuttaa raskas ruumiillinen työ ja psyykkistä ylikuormitusta puolestaan 

esimerkiksi liiallinen kiire tai liiallinen tietokuormitus sekä myös väkivallan uhka ja 

työilmapiiri. 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan parantaa työympäristöä ja 

työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta 

ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia 

työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Hallituksen esityksessä (HE 59/2002 

vp, 1) muistutetaan, että lakiehdotuksessa kiinnitetäänkin perinteisten fyysisten 

tapaturmanvaarojen torjunnan lisäksi huomiota myös muun muassa työn kuormitustekijöihin 

ja niiden vähentämiseen sekä väkivallan uhkan torjumiseen ja yksintyöskentelyyn. 

Työturvallisuuslaki sisältää useita erityisesti työväkivaltaan liittyviä lainsäännöksiä, 

kuten 27 § väkivallan uhkasta, 28 § häirinnästä ja 29 § yksintyöskentelystä. Työ- ja tasa-

arvoasiainvaliokunta muistuttaa mietinnössään (TyVM 4/2002 vp, 3) työelämään tulleen 

uusia riski-ilmiöitä, kuten yksintyöskentelyn lisääntyminen, työssä kohdattu väkivalta ja sen 

uhka. Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota väkivallan uhkaan ja yksintyöskentelyyn ja 

kiirehtii niitä koskevien asetusten laatimistasekä pitää tärkeänä, että lakiehdotuksessa on 

otettu huomioon ammattirakenteessa tapahtuneen muutoksen vaikutukset ja erityisesti työn 

kuormitustekijöiden vähentäminen muun muassa väkivallan uhkaan, häirintään ja 

yksintyöskentelyyn liittyen.  

Työturvallisuuslain 10 § säätelee työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. 

Työnantajan on lain 10 §:n 1 momentin mukaan työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen 
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riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta 

työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida 

poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Hallituksen 

esityksessä (HE 59/2002 vp, 32) todetaan haitta- ja vaaratekijöiden joukkoon kuuluvan 

myös väkivallan uhka. Saloheimo (2006, 83, 106) toteaa työturvallisuuslain 10 §:n 

tarkoittaman vaarojen arvioinnin sisältävän tapaturmavaarojen lisäksi myös 

työpaikkaväkivallan uhkan ja kiusaamisen sekä muistuttaa työpaikkaväkivallan uhan olleen 

työsuojelun piirissä jo ennen nykyistä työturvallisuuslakia. Merkille pantavaa on, että tämän 

tutkimuksen yhteydessä toteutetuissa työmarkkinajärjestöjen edustajien teemahaastatteluissa 

nousi selväksi erimielisyyden aiheeksi suhtautuminen työturvallisuuslain 10 §:n 4 momentin 

nojalla valtioneuvoston asetuksella annettaviin tarkempiin säännöksiin työn vaarojen 

selvityksen ja arvioinnin laatimisesta (ks. tarkemmin eriävistä näkemyksistä alaluvusta 

4.5.6). 

Työturvallisuuslain 27 § säätelee väkivallan uhkaa työssä. Sen mukaan työssä, johon 

liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan 

uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Hallituksen 

esityksessä (HE 59/2002 vp, 42) katsotaan väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisen työssä 

olevan yksi tekijä ilmeiselle väkivallan uhkalle, minkä lisäksi myös fyysisen työympäristön 

rakenteet ja riittämätön tilanteen hallinta voivat esityksen perustelujen mukaan 

myötävaikuttaa väkivaltatilanteiden syntymiseen. TTN:n väkivallan uhka -jaosto on 

raportissaan (TTN 2014, 24) tutkinut myös työväkivallan uhkaa käsitteleviä keskeisimpiä 

tilastoja ja huomauttanut niihin liittyvistä rajoituksista, kuten faktojen ja subjektiivisten 

kokemusten erottelun vaikeudesta sekä niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä koskevien 

tietojen puuttumisesta. Jaosto on aiemmassa vuodelta 2009 olevassa raportissaan (TTN 

2009, 4) määritellyt työturvallisuuslain 27 §:ssä käytetyn termin "ilmeinen" sisällön ja 

katsoo hallituksen esityksen tavoin, ettei toimialakohtainen riskin suuruus ole riittävä 

mittari, vaan on tarkasteltava yhdessä toimialakohtaisia tilastotietoja ja väkivallan riskiä 

lisääviä työn piirteitä, jolloin "[k]ohonnut eli ilmeinen väkivallan riski muodostuu näiden 

yhdistelmästä." Hallituksen essityksessä (HE 59/2002 vp, 42) todetaan väkivallan uhkaa 

esiintyvän eniten "poliisi-, vartiointi-, sairaanhoito-, sosiaali-, ravintola-, myynti- ja 

liikealalla." En lainkaan kiistä esityksessä olevaa näkemystä ja tietoa toimialoista, joilla 

väkivallan uhkaa esiintyy eniten, mutta pitäisin tärkeänä, että lakiehdotusten perustelujen 

taustalla olevat tutkimukset ja selvitykset sekä myös niissä käytetyt tutkimusmenetelmät 

avattaisiin tarkemmin lainvalmisteluasiakirjoissa, koska esitetyillä tuloksilla saattaa olla 

vaikutusta siihen, mitä toimialoja pidetään sellaisina, joilla väkivallan uhka on ilmeinen. 

Tilasto- ja tutkimustiedon merkityksestä lakien laadinnassa on käsitellyt muun muassa Tala 

(2005). 

Jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työnantajan tulee työturvallisuuslain 27 

§:n 2 momentin nojalla laatia työtä ja työpaikkaa varten menettelytapaohjeet, joissa 

ennakolta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla 

väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa, sekä 

tarvittaessa tarkistaa turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden toimivuus. 

Väkivallan uhkaa säätelevä työturvallisuuslain 27 §:n 3 momentti oikeuttaa 

valtioneuvoston antamaan asetuksella tarkempia säännöksiä työntekijän turvallisuuteen ja 
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terveyteen liittyvistä järjestelyistä eri toimialoilla ja tehtävissä, joissa esiintyy ilmeistä 

väkivallan uhkaa. Tällaista asetusta ei ole tähän mennessä annettu. Siiki (2006, 79) 

huomauttaa, ettei esimerkiksi väkivallan uhkasta ole olemassa yksityiskohtaista sitovaa 

sääntelyä, vaan lakisääteisen pohjan työnantajavelvoitteille muodostavat melko 

yleisluonteiset säännökset työturvallisuuslaissa. Hän katsoo työnantajalla olevan 

harkintavaltaa ja liikkumavaraa tilanteissa, joissa laintasoinen sääntely puuttuu, joskin 

muistuttaa, ettei työnantajalla tällöin ole käytettävissä säännösten tuottamaa opastusta, vaan 

oma-aloitteinen selonottovelvollisuus korostuu erityisen yleisluonteisten normien 

yhteydessä.  

Valtioneuvoston asetuksessa (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja 

vaarallisista töistä säädetään niistä edellytyksistä, joilla nuorilla (alle 18-vuotiailla) 

työntekijöillä voidaan teettää nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 9 §:n 2 

momentissa tarkoitettuja erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä. Asetuksen 3 §:n mukaan 

erityisen haitallisina töinä pidetään muun muassa yksintyöskentelyä silloin, kun siihen liittyy 

ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara. 

Terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun 

valtioneuvoston asetuksen (1485/2001) erityistä sairastumisen vaaraa koskevassa 2 §:ssä 

todetaan erityisen sairastumisen vaaran aiheutuvan sellaisista työoloista, jossa fysikaalisen, 

kemiallisen tai biologisen tekijän aiheuttamana voi todennäköisesti seurata sairaus, liiallinen 

altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Asetuksessa katsotaan myös yötyön ja erityisen 

väkivallan uhkan työssä voivan aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa. 

Yksintyöskentelystä säädetään työturvallisuuslain 29 §:ssä. Hallituksen esityksessä (HE 

59/2002 vp, 21) muistutetaan yksintyöskentelysäännösten vaikuttavan useilla toimialoilla ja 

olevan pitkälti neutraali sukupuolivaikutuksiltaan, joskin yksintyöskentelyyn liittyvä 

väkivallan uhka kohdistuu useammin naisiin sekä huomautetaan, että "[y]ksintyöskentely 

kioskeissa ja "laatikkokaupoissa" on ennen kaikkea naisten ongelma, jolloin säännös turvaisi 

heidän asemaansa myös tilanteissa, joissa vaarojen arviointi osoittaisi väkivallan uhan 

vähäiseksi." Esityksessä muistutetaan, ettei ilmeistä haittaa tai vaaraa suinkaan sisälly 

kaikkeen yksintyöskentelyyn, vaan pelkästään sellaiseen työhön, jossa työturvallisuuslain 10 

§:n tarkoittama vaarojen arviointi edellyttää erityisiä turvallisuustoimenpiteitä , koska 

"työntekijä tekee työtään yksin ja että työhön tästä syystä liittyy ilmeinen vaara." 

Esimerkkeinä tällaisista töistä nostetaan esityksessä muun muassa kodinhoitajan, 

kotisairaanhoitajan ja kioskimyyjän työt. (HE 59/2002 vp, 43) Yksintyöskentelyn haitat ja 

vaarat tulee tunnistaa osana vaarojen arviointia, ja tämän perusteella työnantaja päättää, 

miten aiheutuvat haitat tai vaarat voidaan välttää tai niitä voidaan vähentää. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu pitää vaara mahdollisimman vähäisenä 

työolosuhteiden järjestämisellä, töiden ennakkosuunnittelulla ja työntekijöiden opastuksella, 

minkä lisäksi tämän tulee järjestää tarpeellisen yhteydenpidon mahdollisuus sekä tarvittaessa 

varmistaa työntekijän mahdollisuus hälyttää apua asianmukaisilla laitteilla työpisteestä. (HE 

59/2002 vp, 43) Esityksessä myös huomautetaan siitä, että jos lain 10 §:ssä tarkoitettu 

vaarojen arviointi osoittaa vaaran yksin työskenneltäessä olevan tietyissä työtehtävissä niin 

suuri, ei sitä voida sallia. Siinä nostetaan esille työväkivaltaan liittyvänä esimerkkinä tilanne, 

jolloin yksintyöskentely voidaan kieltää, jos työpaikkaan on lyhyen ajan sisällä kohdistunut 

useita ryöstöjä. (HE 59/2002 vp, 43) Työturvallisuuslain 29 §:n 2 momentissa oikeutetaan 

valtioneuvosto antamaan asetuksella tarkempia säännöksiä yhteydenpidosta, 
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yhteydenpitolaitteista ja muista turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä eri toimialoilla ja 

tehtävissä, joissa työskennellään yksin. 

Työturvallisuuslain 54 § säätelee työpaikkojen yhteisten vaarojen torjuntaa. Tällöin 

esimerkiksi liikehallissa taikka vastaavassa yhtenäisessä tilassa toimivien yhden tai 

useamman työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan työ tai näiden yhteiset toiminnot 

aiheuttavat haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, työnantajien ja 

itsenäisten työnsuorittajien on riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla pyrittävä 

tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen 

tähtäävistä toimenpiteistä sekä tarpeellisesta toimintojen yhteensovittamisesta. Hallituksen 

esityksessä (HE 59/2002 vp, 57) nostetaan tällaisen keskinäisen yhteistoiminnan mukanaan 

tuomasta tarpeesta eräänä esimerkkinä "sopia yhteisestä työntekijöihin kohdistuvan 

väkivallan vaaran torjunnasta." 

Vaikka työturvallisuuslainsäädäntö sisältää erityisiä työväkivaltaan ja sen uhkaan 

liittyviä säännöksiä, on siinä kuitenkin jossain määrin kehitettävää. Siiki (2006, 85, 87) 

muistuttaakin, ettei maassamme ole annettu väkivallan uhkaa ja siihen varautumisesta 

koskevaa lakia alemmantasoista sitovaa sääntelyä ja myös toteaa, ettei työturvallisuuslaki 

sisällä työnantajalle asetettua velvollisuutta henkisen jälkihoidon järjestämiseksi 

työväkivallan tai sen uhkan kohteeksi joutuneelle työntekijöille. Työehtosopimuksissa on 

Saloheimon (2006, 32) mukaan niukasti työturvallisuuden tasoa koskevia määräyksiä, jotka 

voivat koskea esimerkiksi yksintyöskentelyä asiakaspalvelutehtävissä. Haettaessa 

internetistä työehtosopimuksia, jotka sisältävät työväkivaltaa koskevia säännöksiä, löytyi 

muutamia työehtosopimuksia, kuten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva 

esimiesten työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020, joka sisältää väkivallan ehkäisyä koskevat 

säännökset. (PAM 2018) Aiemmin voimassa ollut kaupan työehtosopimus 1.2.2017-

31.1.2018 on sisältänyt väkivallan uhkaa koskevia yleisluonteisia säännöksiä kuten myös 

kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018, joka sisälsi 

väkivallan uhan torjumista koskevan pöytäkirjan. 

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 

säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten 

noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta 

työpaikalla. Lain 7 luvun 46 § määrää työnantajan viipymättä ilmoittamaan poliisille ja 

aluehallintovirastolle kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta.   

Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan raportit 

Valtioneuvoston työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta 

antaman asetuksen (1048/2003) 2 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

yhteydessä voi olla työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta (TTN), joka 

toimii STM:n apuna työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja valmistelee työturvallisuutta ja 

muuta työsuojelua koskevia säädöksiä, seuraa ja edistää alansa eurooppalaista ja 

kansainvälistä yhteistyötä, seuraa työturvallisuutta koskevaa tutkimusta, antaa lausuntoja 

toimialaansa kuuluvista asioista lausuntoja sekä hoitaa muut STM:n neuvottelukunnalle 

antamat valmistelutehtävät. 

TTN:n väkivallan uhka -jaosto. Neuvottelukunta on 28.1.2008 asettanut erityisen 

väkivallan uhka- jaoston, jonka tehtäviin kuuluvat niiden toimialojen tai työtehtävien 

määrittely, joilla väkivallan uhka on työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla ilmeinen. 
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Jaoston tehtäviin kuuluu myös voimassa olevien säädösten täytäntöönpanon  ja 

tehostamistarpeitten ja -mahdollisuuksien arviointi kyseisillä toimialoilla tai työtehtävissä. 

Jaosto myös arvioi väkivallan uhkan vähentämismahdollisuuksia säännösmuutoksilla ja jos 

säännösmuutoksia voidaan pitää tarpeellisina, tekee vaikutuksista arviointimuistion. (TTN 

2009, 4) 

TTN:n väkivallan uhka -jaosto on kartoittanut työväkivaltaan liittyviä kysymyksiä 

raporteissaan. Jaosto (TTN 2009, 4) on vuonna 2009 katsonut muistiossaan arvion 

väkivallan uhkan ilmeisyydestä jäävän työpaikalla tehtävän riskien arvioinnin varaan. 

Jaoston antamien suuntaviivojen mukaan arviointiin vaikuttavat "tilastojen mukainen 

väkivaltatilanteiden ilmeneminen tietyillä toimialoilla ja työtehtävissä sekä väkivallan uhkaa 

lisäävät työn piirteet ja työssä ilmenevät riskitekijät"." Jaosto huomauttaa, ettei 

toimialakohtainen riskin suuruus kuitenkaan ole riittävä mittari, vaan arvioinnissa tulee 

tarkastella toimialakohtaisia tilastotietoja yhdessä väkivallan riskiä lisäävien työn piirteiden 

kanssa, ja jaoston mukaan ”[k]ohonnut eli ilmeinen väkivallan riski muodostuu näiden 

yhdistelmästä." (TTN 2009, 4) 

Työturvallisuuslain 8 §:ssä säädetään työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta. 

Pykälän 4 momentin mukaan työnantajan tulee jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, 

työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Lisäksi työnantajan tulee tarkkailla 

toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. TTN:n 

väkivallan uhka -jaosto (2009, 16) muistuttaa työturvallisuuslain 8 §:n 4 momentissä 

säädetyn työolosuhteiden tarkkailuvelvoitteen osalta, että säännös edellyttää työnantajan 

selvilläolovelvollisuutta ja että tämä ei voi mahdollisen passiivisuutensa perusteeksi vedota 

tietämättömyyteensä työntekijöitä uhkaavasta väkivallan uhkasta. Jaosto huomauttaa, että 

työnantajan tulee olla tietoinen riskitekijöistä ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista. 

Jaosto (2009, 17) myös muistuttaa työnantajan olevan velvollinen huolehtimaan selvityksen 

ja arvioinnin tarkistamisesta olosuhteiden muuttuessa ja ajan tasalla pitämisestä. 

Työturvallisuuslain 27 §:ssä säädetään väkivallan uhkasta työssä. Pykälän 1 

momentin mukaan työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on 

järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien 

mukaan ennakolta. TTN:n väkivallan uhka -jaosto (2009, 18-19) tulkitsee, ettei 

työturvallisuuslain 27 § sanamuotonsa ja tarkoituksensa perusteella koskisi työyhteisön 

sisältä tulevaa fyysisen väkivallan uhkaa.  

"Sanamuoto ei sulje pois työyhteisön sisältä tulee väkivallan uhkaa, mutta sen voidaan tuskin 

missään työtehtävässä osoittaa olevan ”ilmeistä” lain tarkoittamalla tavalla." (TTN 2009, 19.) 

Vaikka häirintää ja muuta epäasiallista käytöstä usein pidetään työväkivallan piiriin 

kuuluvana ilmiönä, jaosto katsoo sen kuuluvan häirintää koskevan työturvallisuuslain 28 §:n 

soveltamisalaan. (TTN 2009, 19) 

Vuonna 2013 asetettu TTN:n väkivallan uhka -jaosto on vertaillut väkivallan uhkaa 

työelämässä käsittelevässä raportissaan eri maiden työväkivaltaa koskevaa 

työsuojelulainsäädäntöä ja selvittänyt, sisältyykö näiden kansalliseen 

työsuojelulainsäädäntöön erityisiä määräyksiä työssä esiintyvästä väkivallasta tai väkivallan 

uhasta ja mikä on näiden sisältö. (TTN 2014, 41–46) Sisällöltään laajassa ja oikeudellisia 

seikkoja monipuolisesti käsittelevässä raportissa ei kuitenkaan ole vertailtu eri valtioiden 

rikosoikeudellista sääntelyä työväkivallan erilaisten ilmenemismuotojen osalta. Tältä osin on 
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mielestäni olemassa selkeä tarve esimerkiksi OM:n tai Krimon toteuttamalle työväkivaltaa 

koskevalle rikosoikeudellisen sääntelyn (EU-tasoiselle) oikeusvertailevalle tutkimukselle. 

5.5 Työelämän uhka- ja väkivaltatilanteet perusoikeudellisesta näkökulmasta 

 

5.5.1 Perusoikeudet ja yleinen järjestys ja turvallisuus 

Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä 

todetaan perusoikeuksien aseman yhteiskunnan perusarvoina korostavan niiden merkitystä 

myös yksityisten keskinäisissä suhteissa. Perusoikeuksia pidetään yhteiskunnassa yleisesti 

hyväksyttyinä, ja ne vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja yksityisten keskinäissuhteisiin 

tavallisimmin tavallisen lainsäädännön välityksellä. (HE 309/1993 vp, 25 ja 29) Esityksessä 

todetaan perusoikeuksien selkeän määrittelyn myös auttavan ihmisiä hahmottamaan 

oikeutensa ja asemansa suhteessa paitsi julkiseen valtaan myös yhteiskuntaan ja 

ympäristöönsä (HE 309/1993 vp, 5.). 

Merkittävää on, että perusoikeudet turvataan esityksen mukaan pääsääntöisesti 

kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville eikä vain Suomen kansalaisille lukuun 

ottamatta eräitä perusoikeuksia kuten vaali- ja osallistumisoikeuksia (HE 309/1993 vp, 37.) 

Perusoikeuksiin liittyvistä periaatteista rikosoikeudessa. Suomen hallitusmuodosta 

ovat aiemmin pääosin puuttuneet kirjoitetut oikeudenkäyntiä koskevat 

perusoikeussäännökset, ja ainoa prosessuaalinen perusoikeussäännös on ollut säännös 

oikeudesta lailliseen tuomioistuimeen, minkä lisäksi aiemmin voimassa olleessa 

hallitusmuodossa oli kielletty satunnaiset tuomioistuimet. Vaikka taannehtivan rikoslain 

kieltoa ei aiemmin ole sisältynyt perustuslakeihin, on meillä hallituksen esityksen mukaan 

sen katsottu jo olevan voimassa perustuslain tasoisena oikeutena (HE 309/1993 vp, 21.). 

PerL:n 8 §:ssä säädetään rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta, jonka mukaan ketään ei 

saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei 

tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi, eikä rikoksesta saa tuomita ankarampaa 

rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 

Hallituksen esityksessä huomautetaan, ettei perustuslakeihimme ole aiemmin 

sisältynyt rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen toteuttavia säännöksiä, vaan niistä osasta 

on säädetty lain tasoisissa säännöksissä, minkä vuoksi sitä esitettiin nyt erikseen 

säädettäväksi taannehtivan rikoslain kiellon säännöksen lisäksi. Esityksessä korostetaan 

myös muiden rikosoikeudellisen legaliteettivaatimuksen ulottuvuuksien vahvaa asemaa 

oikeusjärjestyksessämme (HE 309/1993 vp, 49 ja 50.). 

Lahti (1996, 933) jäsentää ja luokittelee hallituksen esityksessä mainitun 

rikosoikeudellisen periaatteen vaatimukset neljään pääluokkaan - taannehtivan rikoslain 

kieltoon, rikosoikeuden lakisidonnaisuuteen, analogiakieltoon syytetyn vahingoksi ja 

rikostunnusmerkistöjen täsmällisyysvaatimukseen. 

Perusoikeussäännöksien vaikutuksista rikosoikeudessa. Lahti (1996, 7) arvioi PerL:n 

perusoikeussäännöksen seurauksena laillisuusperiaatteen ankkuroituvan "entistä vahvemmin 

suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja rikosoikeusajatteluun” ja periaatteen sisällöllisten 

vaatimusten saavan ”entistä suuremman painoarvon lainvalmistelussa ja -käytössä." Kujala 

(2012, 123) toteaa puolestaan, että tuomioistuimissa ratkaistaan oikeudenkäynneissä yhä 
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useammin kysymyksiä perusoikeuksien merkityksestä ja erityisesti oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin sisällöstä. Melander (2011, 180.) puolestaan toteaa yhdenvertaisuutta 

rikosoikeudessa käsittelevässä artikkelissaan perustuslakivaliokunnan korostaneen 

käytännössään rikoslainsäädännön keskeisiä ja perinteisiä tausta-arvoja ennustettavuutta ja 

oikeusturvaa.  

Nuutila (1997, 8.) toteaa käsitellessään rikosoikeuden suhdetta muihin 

oikeudenaloihin ja perus- ja ihmisoikeuksiin, että "perusoikeusherkkä" rikosoikeus näyttäisi 

lähentyneen valtiosääntöoikeutta. Samoin Melander (2011, 196.) huomauttaa, että 

rikosoikeudellisen lainsäätäjän ja lainsoveltajan tulisi perehtyä myös valtiosääntöoikeudessa 

yhdenvertaisuudelle annettuun merkityssisältöön, joka paljolti toki muistuttaa 

rikosoikeudellista yhdenvertaisuusperiaatetta.  

Helsingin HO on 23.2.2018 antanut merkittävän ratkaisun (HelHO:2018:4) 

rikosasiassa, joka koski siviilipalveluksesta kieltäytymistä, perustuslakia ja perusoikeuksia, 

perustuslain etusijaa sekä yhdenvertaisuutta. On odotettavissa, että syyttäjä hakee 

valituslupaa tuomioon. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen 

päättyy 24.4.2018. 

HO katsoi, että syytetyn rangaistukseen tuomitseminen merkitsisi perustuslaissa kiellettyä 

syrjivää kohtelua suhteessa Jehovan todistajiin ja oli siten ristiriidassa perustuslain 6 §:n 1 

momentissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen ja 2 momentissa tarkoitetun syrjintäkiellon 

kanssa, kun näitä säännöksiä tulkittiin yhdessä Suomea velvoittavien ihmisoikeusvelvoitteiden 

kanssa. Ristiriita oli perustuslain 106 §:n tarkoittamalla tavalla ilmeinen. Tähän arvioon ei 

vaikuttanut se, että Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta 

eräissä tapauksissa annettu laki oli säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Syyte 

siviilipalveluksesta kieltäytymisestä hylättiin ja syytetty vapautettiin rangaistuksesta.  

Ratkaisu syntyi HO:ssa vahvennetussa kokoonpanossa äänestyksen (4-3) jälkeen. Perusteluissa 

vähemmistö katsoi myös, että syytetyn tuomitseminen rangaistukseen siviilipalveluksesta 

kieltäytymisestä on perustuslain 6 §:n 1 momentissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen 

vastaista ja 2 momentissa tarkoitetun syrjintäkiellon vastaista, kun erilaiselle kohtelulle ei ollut 

objektiivista ja hyväksyttävää syytä. Vähemmistö katsoi, että vapautuslaki oli säädetty 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä, ja eduskunta oli hyväksynyt laista aiheutuvan erilaisen 

kohtelun. Vähemmistö katsoi, ettei tapauksessa  ollut perustuslakivaliokunnan kriteerien 

perusteella edellytyksiä päätyä siihen, että tuomioistuin voisi poikkeuslakimenettelystä 

huolimatta arvioida asiaa perustuslain 106 §:n (perustuslain etusija) perusteella, minkä vuoksi 

perustuslaki ei vähemmistön näkemyksen mukaan asettanut estettä syytetyn tuomisemiselle 

rangaistukseen. 

Nuutila (1997, 39.) muistuttaa perusoikeuksien rajoitusten välttämättömyydestä 

(viimesijaisuudesta) tavoitteen saavuttamiseksi ja nostaa esille rikosoikeuden ”ultima ratio” 

-periaatteen, jolloin "kieltoja ja rangaistuksia voidaan käyttää vain, jos tavoitetta ei voida 

saavuttaa puuttumalla vähemmän perusoikeuksiin." Pirjatanniemi (2011, 154.) nostaa 

puolestaan esille rikosoikeuden ”kriminaalipoliittisen tasapainoilun” ja sen käytön 

jännitteisyyden sekä perusoikeuksien loukkauksien riskin mahdollisuuden.  

5.5.2 Perusoikeuksien ristiriitatilanteista erityisesti ilmaisurikoksissa 

 

Perusoikeuksia koskevat oikeudelliset periaatteet vaikuttavat myös työväkivaltaan ja 

erityisesti sen uhkaan liittyvissä tilanteissa. Sananvapaus, kunnia, yksityisyyden suoja, 

henkilökohtainen koskemattomuus yhtäällä sekä kunnianloukkaus ja yksityisyyden 

loukkaaminen toisaalla nousevat monesti esiin pohdittaessa, onko kyse yksilön käyttämästä 
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perusoikeudesta (sananvapaus) ja suojattavasta oikeushyvästä (kunnia tai yksityisyyden 

suoja), vai jostakin toisesta suojattavasta oikeushyvästä ja rangaistavasta teosta. Toinen 

osapuoli saattaa pitää tekoaan sananvapauteen kuuluvana oikeutena ilmaista voimakaskin 

mielipide esimerkiksi työtehtävän hoitoon liittyvästä asiasta, kun toinen osapuoli saattaa 

taasen pitää sitä ilmauksen sisällöstä ja esittämistavasta riippuen esimerkiksi 

kunnianloukkauksena tai laittomana uhkauksena. Tämän vuoksi työssä on aiheellista 

käsitellä yleisellä tasolla myös perusoikeuksia, niiden keskinäisiä jännitteitä ja 

ristiriitatilanteita koskevaa sääntelyä erityisesti ilmaisurikosten osalta.  

Aiemmin voimassa olleessa hallitusmuodossamme ei ollut kattavasti säännelty 

perinteisiä vapausoikeuksia kuten yksityiselämää ja henkilökohtaista koskemattomuutta, 

minkä vuoksi PerL:iin otettiin muun muassa yksityiselämän suojaa koskeva yleislauseke 

(HE 309/1993 vp, 14.). Hallituksen esityksessä huomautetaan yksityiselämän piirin tarkan 

määrittelemisen olevan vaikeaa, ja aiemmin perustuslaissa on suojattu nimenomaisesti 

ainoastaan tiettyjä yksityiselämän ulottuvuuksia. (HE 309/1993 vp, 52–53) Yksityiselämän 

piiriin kuuluu hallituksen esityksen mukaan muun muassa ”yksilön oikeus vapaasti solmia ja 

ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä itsestään ja 

ruumiistaan." (HE 309/1993 vp, 53.) PerL suojaa hallituksen esityksen mukaan ruumiillisen 

koskemattomuuden lisäksi myös henkistä koskemattomuutta. 

PerL:n (731/1999) 10 § sääntelee yksityiselämän suojaa. Pykälän 1 momentti 

luettelee suojeltavina oikeushyvinä yksityiselämän, kotirauhan ja kunnian, jotka eivät 

hallituksen esityksen mukaan ole täysin erotettavissa toisistaan kaikissa tilanteissa. Vaikka 

perhe-elämän suojaa ei ole mainittu erikseen säännöksessä, katsotaan sen kuuluvan myös 

säännöksen tarkoittaman yksityiselämän suojan piiriin (HE 309/1993 vp, 53.). 

Yksityiselämän suojan takaamiseksi valtiovallalta edellytetään paitsi pidättymistä 

itse loukkaamasta kansalaisten yksityiselämää myös aktiivisia toimenpiteitä yksityiselämän 

suojaamiseksi toisten tekemiä loukkauksia vastaan. Perinteisenä oikeusjärjestyksen keinona 

yksityiselämän suojana on esityksessä mainittu rikoslainsäädäntö, joskin myös 

vahingonkorvauslainsäädännöllä on rooli yksityisten välisissä henkilökohtaista 

koskemattomuutta koskevissa tilanteissa. (HE 309/1993 vp, 47 ja 53) 

Perusoikeudet aiheuttavat lainsäätäjälle toimivallan rajoituksia ja 

toimintavelvoitteita. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt perusoikeussäännöksien rikoslain 

säätäjälle asettamia toimivallan rajoituksia ja toimintavelvoitteita suhteessa perusoikeuksien 

suojaamisvelvoitteeseen. Valiokunta toteaa lausunnossaan, että ”perusoikeuksien 

suojaamisvelvoite saattaa olla sellainen hyväksyttävä peruste, joka oikeuttaa 

kriminalisoinneista samalla aiheutuvat perusoikeusrajoitukset" (PeVL 23/1997 vp, 3.).  

Pirjatanniemi (2011, 158.) katsoo kuitenkin, ettei perusoikeuksien suojaamistarve 

automaattisesti käske toteuttamaan mitään kriminalisointia, vaan perusoikeudet ainoastaan 

ilmaisevat ”eräänlaisina herätteinä” sen, mikä on ”erityisen suojan arvoista”. 

Sananvapaudesta. Sananvapaus on turvattu Suomen perustuslain (731/1999, 

jäljempänä PerL) 12 §:ssä. Sananvapauteen luetaan sen mukaan oikeus ilmaista, julkistaa ja 

vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. 

Sananvapaudella pyritään hallituksen esityksen HE 309/1993 vp perusteluiden 

mukaan takaamaan "kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa 

mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja 
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moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin.” Esitys toteaa, että 

sananvapautta voidaan ydinajatukseltaan pitää poliittisena perusoikeutena mutta se ei rajoitu 

ainoastaan poliittisiin ilmaisuihin, vaan sen piiriin kuuluvat myös muun tyyppiset ilmaisut 

niiden sisällöstä riippumatta, kuten erilaiset luovan toiminnan ja itseilmaisun muodot ja 

periaatteessa myös kaupallinen viestintä. (HE 309/1993 vp, 56) Tiilikka (2007) muistuttaa 

sananvapaudesta olennaisena osana demokraattista päätöksenteko- ja 

lainsäädäntömenettelyä, jolla on myös vallankäyttöä kontrolloiva tehtävä. 

Sananvapaudesta säädetään myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen (Yleissopimus 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, jäljempänä EIS) 10 artiklassa. 

Sananvapauden käytölle asetetaan myös tiettyjä ehtoja ja rajoituksia, jotka voivat liittyä 

esimerkiksi yleiseen turvallisuuteen, rikollisuuden estämiseen ja maineen turvaamiseksi. 

Sananvapaus ilmiönä on moniulotteinen käsite. Tiilikka (2007, 119.) huomauttaa, 

etteivät perusoikeussäännökset anna yksinään riittävää kuvaa sananvapauden sekä 

yksityiselämän ja kunnian suojan tasosta, "vaan sananvapauden laajuuden määrittäminen 

edellyttää koko viestinnän kenttää sääntelevien normien ja niiden tulkintakäytännön 

tuntemista". Tämä on havaittavissa esimerkiksi korkeimman oikeuden sananvapautta ja 

yksityiselämän suojaa koskevissa ratkaisuissa, joiden perusteluosiot ovat laajat ja 

monipuoliset. 

Tiilikka (2007, 121–122) toteaa hallituksen esitykseen HE 309/1993 vp viitaten 

sananvapauden soveltamisalan olevan välineneutraali, jolloin se ei ole sidottu mihinkään 

viestinnän menetelmään. Sananvapaus on myös sisältöneutraali. Kaikki viestit eivät Tiilikan 

mukaan kuitenkaan ole yhtä suojattuja niiden sisällöstä ja tarkoituksesta riippumatta, vaan 

"sananvapauden sisältöneutraalisuus tarkoittaakin lähinnä sitä, että mitään viestiä ei ole 

lähtökohtaisesti suljettu sananvapaussäännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.” 

Sananvapauden suojan asteeseen vaikuttaa Tiilikan (2007, 123.) mukaan paitsi itse viestin 

aihe tai laatu, myös se, rajoittaako sananvapauden käyttäminen jotain toista perusoikeutta 

kuten yksityiselämän suojaa. 

Ojanen (2003, 49, 56) toteaa, ettei julkisen vallan pidättyminen perusoikeuksiin 

puuttumisesta ole kuitenkaan riittävää perusoikeuksien tosiasiallisen toteutumisen kannalta, 

vaan julkisen vallan tulee lisäksi suojata perusoikeuksia myös yksityisten tahojen 

loukkauksilta säätämällä rangaistavaksi perusoikeuksien turvaamien oikeushyvien, kuten 

elämän, henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden, yksityiselämän, kunnian ja 

kotirauhan rikkovia tekoja. Hän kuitenkin muistuttaa vaatimuksesta noudattaa 

ihmisoikeusvelvoitteita siten, ettei perusoikeuden rajoitus saa olla ristiriidassa maamme 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, koska muuten maamme rikkoisi itseään 

koskevia velvoitteita.  

Tiilikka (2007, 147.) huomauttaa, ettei perusoikeuksia pidä tarkastella toisistaan 

irrallisina, vaan "kokonaisjärjestelmänä, jonka ainesosat ovat usein jännitteisessä suhteessa 

keskenään". Perustuslakivaliokunta on mietinnössään (PeVM 25/1994 vp, 4.) ottanut kantaa 

perusoikeusmyönteisen laintulkinnan puolesta, jolloin ”tuomioistuinten tulee valita 

perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää 

perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa ristiriitaisiksi 

katsottavat vaihtoehdot." 
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Vihapuheen käsitteestä. Vihapuheella saatetaan yleiskielessä tarkoittaa hyvin 

erilaisia asioita. Valtakunnansyyttäjä asetti vuonna 2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli 

arvioida, mitä on pidettävä rangaistavana vihapuheen levittämisenä ja miten 

rikosoikeudellinen vastuu tältä osin kohdentuu erilaisiin internetissä toimiviin toimijoihin, 

sekä myös kartoittaa muita tähän rikostyyppiin liittyviä tulkintakysymyksiä ja antaa niihin 

perusteltu vastaus. Työryhmä laati saamastaan toimeksiannosta raportin "Rangaistavan 

vihapuheen levittäminen Internetissä. Rangaistavan vihapuheen määrittäminen ja 

rikosoikeudellisen vastuun kohdentuminen erilaisiin Internetissä toimiviin toimijoihin". 

Työryhmä rajasi raportissaan arvioinnin ulkopuolelle sellaisen vihapuheen, joka ei täytä 

minkään rangaistussäännöksen tunnusmerkistöä. (VKSV 2012, 5) Vaikka rajaus onkin 

työryhmän näkemyksen mukaan teoriassa selkeä ja helposti tehtävissä, se on käytännössä 

usein hankala ja tulkinnanvarainen, ja "vihapuhe" käsitteenä on tulkinnanvarainen. 

Työryhmä muistuttaa julkisessa keskustelussa tai yleiskielessä käytetyn ”vihapuhe”-termin 

olevan ”selvästi laajempi käsite kuin "rangaistava vihapuhe". (VKSV 2012) Henttonen, 

Kivinen, Rasila, Sammalmaa & Vihavainen (2015, 19.) huomauttavatkin, että vaikka 

vihapuheen käsite esiintyy laajalti julkisessa keskustelussa, ei sitä ole määritelty 

lainsäädännölle, eikä sille ole yleistä kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Tiilikka (2007, 119–120, 122–123) toteaa korkeimman oikeuden katsoneen 

sananvapauden ja yksityiselämän suojan olevan lähtökohtaisesti samanarvoisia 

perusoikeuksia, eikä perusoikeussäännös soveltamisalansa osalta erottele esimerkiksi 

poliittisia, tieteellisiä, uskonnollisia, taiteellisia tai kaupallisia viestejä toisistaan, mutta itse 

käytännön tulkintatilanteessa niiden tarkoituksella ja sisällöllä on olennainen merkitys. 

Tiilikka (2007, 123.) tähdentää, että sanavapauden suojan asteeseen vaikuttaa myös, 

rajoittaako sananvapauden käyttäminen toista perusoikeutta. Myös VKSV:n työryhmä 

(2012, 8.) muistuttaa, ettei sananvapaus ole suinkaan rajoittamaton ja että demokratiaan 

"kuuluu suvaitsevaisuus ja ihmisten tasa-arvo", ja siinä "saattaa olla välttämätöntä määrätä 

seuraamuksia tai ryhtyä ennalta estäviin toimenpiteisiin silloin, kun lausumilla yllytetään 

suvaitsemattomuuteen perustuvaan vihaan." Tiilikka (2007, 123–124) huomauttaa myös, 

ettei sananvapautta koskeva säännös suinkaan estä jälkikäteistä puuttumista vapauden 

väärinkäyttämiseen rikos- ja vahingonkorvauslainsäädännöllisin keinoin. 

 

Yksityiselämän suojasta. Eräs PerL:n sisältämistä uusista perusoikeuksista on yksityiselämän 

suoja, josta säädetään lain 10 §:ssä. Yksityiselämä voidaan kuvata henkilön yksityistä piiriä 

koskevaksi yleiskäsitteeksi, ja yksityiselämän suojaan puolestaan kuuluu muun muassa 

oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön, oikeus määrätä 

itsestään ja ruumiistaan, vapaus päättää sukupuolisesta käyttäytymisestään sekä oikeus 

henkilökohtaiseen identiteettiin. (OM 2017) 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 36/1998 vp, joka koskee hallituksen 

esitystä HE 239/1997 vp yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien 

rangaistussäännösten uudistamiseksi, ottanut kantaa muun muassa valtiosääntöoikeudellisen 

arvioinnin lähtökohtiin. 
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Tiilikka (2007, 147) toteaa kunnian ja yksityiselämän suojan yhtäältä sekä 

sananvapauteen kuuluvan ilmaisuvapauden ja yleisön oikeuden vastaanottaa tietoa toisaalta 

olevan eräissä tilanteissa toistensa hyväksyttäviä rajoitusperusteita, ja näiden 

perusoikeuksien "keskinäistä suhdetta ja ulottuvuutta tulee harkita ottamalla huomioon 

perusoikeusjärjestelmän muodostama kokonaisuus. Tällöin yksilön suojan ja sananvapauden 

välisessä ratkaisuharkinnassa voi olla merkitystä myös esimerkiksi PerL 1.2 §:ssä ja 7:2:ssä 

turvatulla ihmisarvon loukkaamattomuudella." 

 

Korkein oikeus on yksityiselämän suojaa ja siihen liittyvää korvausvelvollisuutta koskevassa 

ennakkopäätöksessään KKO:2005:82 ottanut kantaan tilanteeseen, jossa perusoikeudet ovat 

vastakkain, ja huomauttanut muista perusoikeuksista seuraavan rajoituksia sananvapauden 

käytölle. Sananvapaus ei KKO:n mukaan oikeuta kunnian tai yksityiselämän loukkausta eikä 

muutakaan oikeuden väärinkäyttöä. Perusoikeuksilla ei ole KKO:n mukaan yleisellä tasolla 

keskinäistä etusijajärjestystä, ja sananvapauteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät 

näkökohdat on pyrittävä sovittamaan yhteen ja toteuttamaan rinnakkain. 

Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO:2010:39 linjannut puolestaan 

yksityiselämän ydinaluetta ja sen suojaa suhteessa yhteiskunnallisesti merkittävän asian 

käsittelemiseksi. KKO toteaa ratkaisussaan, ettei ”johtavankaan poliitikon yksityiselämä ja 

varsinkaan sen ydinalue ei voi jäädä suojaa vaille. Suojan tarve on sitä ilmeisempi, mitä 

keskeisemmin tiedot liittyvät yksityiselämän ydinalueeseen ja mitä vähemmän tietojen 

julkistamisella voi olla merkitystä hänen yhteiskunnallisen toimintansa arvioinnin kannalta.” 

Korkein oikeus on kunnianloukkausta ja sananvapautta koskevassa 

ennakkopäätöksessään KKO:2011:71  hallituksen esityksen (HE 184/1999 vp, 34) 

perusteluihin viitaten katsonut teon voivan kohdistua rajattuun henkilöpiiriin ja useisiin 

henkilöihin yhtä aikaa ilman, että jokaisen henkilön nimi mainittaisiin erikseen. KKO katsoi, 

että kohteena olevien henkilöiden tulee muodostaa rajattu henkilöpiiri, jonka jäsenten tulee 

olla riittävästi tunnistettavissa. KKO on perustellut syytteen hylännyttä ratkaisuaan sillä, että 

lausunnon kohteena ovat olleet työntekijät ryhmänä, jolloin lausuma on luonteeltaan ollut 

lähinnä yleinen kannanotto vastaanottokeskuksen toiminnasta kuin arvio yksittäisen 

työntekijän toimintatavasta. KKO:n mielestä lausuma ”työntekijät ovat täysin leipääntyneitä 

ja heidän asenteensa on suorastaan rasistinen” tällaisessa yhteydessä käytettynä on 

luonteeltaan arvostelulausuma, jonka osoittamista oikeaksi ei voida asettaa lausuman 

esittämisen ehdoksi.  
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5.6 Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisemiseen ja henkilöturvallisuuteen liittyvän 

lainsäädännön tarkastelua 

5.6.1 Lähestymiskiellosta ja sen vaikutuksista työelämän uhka- ja väkivaltatilanteissa 

Pyrin seuraavaksi tarkastelemaan, miten oikeudellisessa sääntelyjärjestelmässä on otettu 

huomioon erilaiset työväkivaltaan liittyvät uhka- ja väkivaltatilanteet ja niiden 

ehkäiseminen. Työväkivaltatilanteissa on toisinaan kyse toistuvasta työtehtäviä hoitaviin 

henkilöihin kohdistuvasta uhkailusta ja häirinnästä. Usein uhkailun tai häirinnän kohteeksi 

työssään joutuneet ovat haluttomia hakemaan apua tilanteeseen, kun se edellyttää 

ilmoituksen tekemistä poliisille ja tarvittaessa lähestymiskiellon hakemista. Uhrin 

haluttomuus ryhtyä toimenpiteisiin uhkaajaa ja häiriköijää vastaan hankaloittaa myös 

työnantajan tai työtovereiden mahdollisuuksia toimia tilanteessa, koska laiton uhkaus on 

pääsääntöisesti asianomistajarikos, eikä lähestymiskieltoa voi hakea muu kuin uhkan tai 

häirinnän kohteeksi joutunut työntekijä. 

Ongelma on nostettu esille kansallisessa strategiassa yritystoiminnan turvallisuuden 

parantamiseksi (SM 2012a, 10), jossa ehdotetaan muun muassa lähestymiskiellon kaltaista 

menettelyä, jolla voitaisiin suojata työpaikan henkilökuntaa saman tekijän toistuvilta 

rikoksilta ja häiriöiltä. Strategiassa (SM 2012a, 10) huomautetaan, että nykyinen 

lähestymiskieltolainsäädäntö ei suojaa riittävästi henkilökuntaa, ja ehdotetun "toimenpiteen 

tarkoituksena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan työpaikkojen henkilöstön tosiasiallista 

suojautumisen tarvetta suhteessa tiettyihin samaan työpaikkaan toistuvasti rikoksia 

kohdistaviin henkilöihin.” Perusteina lähestymiskiellon kaltaisen menettelyn 

aikaansaamiselle mainitaan muun muassa prosessiekonomiset syyt. Lisäksi teot kohdistuvat 

monesti työpaikkaa ja sen henkilökuntaa kohtaan yleisesti eikä pelkästään yhtä sen 

työntekijää kohtaan. Useimmiten uhkailut eivät liity työntekijän henkilöön vaan hänen 

työtehtäviinsä, jolloin kuka tahansa samaa tehtävää hoitava työntekijä saattaisi joutua 

uhkailun kohteeksi. Myöskään yhden työntekijän saama lähestymiskielto ei automaattisesti 

anna muille työntekijöille suojaa. Strategiassa (SM 2012a, 75) on myös esitetty, että poliisi 

voisi antaa henkilölle tilapäisen kiellon "lähestyä työpaikkaa, jossa henkilö on aikaisemmin 

käyttäytynyt väkivaltaisesti”, sekä suositettu yhteisölähestymiskiellon 

säätämismahdollisuuden selvittämistä. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportissa 2014 (SM 2014) kerrotaan muun 

muassa siitä, miten ohjelman tavoitteet on saavutettu. Tarkasteltaessa ohjelman 

toimenpiteiden toteutumista lukumääräisesti voidaan todeta pääosan niistä toteutuneen tai 

olevan käynnissä. Vajaat kymmenesosa ohjelman 64 toimenpiteestä ei ole toteutunut. (SM 

2014, 5.) OM:lle on raportissa (SM 2014, 60) annettu päävastuullisena tehtäväksi laatia 

syksyn 2014 aikana selvitys keinoista "koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi toistuvilta 

saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon tyyppisellä 

menettelyllä.” OM ei ole saatujen tietojen mukaan toimittanut raportissa tarkoitettua 

selvitystä SM:lle (ks. tarkemmin alaluvun 3.1.3 lopusta). 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta annetun lain 

muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta (HE 144/2003 vp, 16) 

muistutetaan monialaisen (viranomais)yhteistyön, väkivallan tunnistamisen ja koulutuksen 
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merkityksestä perheväkivallan torjunnassa. Samat periaatteet pätevät mielestäni pitkälti 

myös työväkivallan hallintaan.  

Olisiko käytettävissä hallituksen esityksen kaltaista menettelyä tai toimintamallia, 

jolla toistuvan tai vakavan työväkivallan ja sen uhkan riskiä voisi pienentää? Takala (2010) 

pohtii Haaste-lehdessä Sellon joukkosurmasta 2009 julkisuuteen tulleiden taustatietojen 

pohjalta laajennetun lähestymiskiellon tehoa sekä mahdollisuuksia vähentää 

vastaavanlaisten tapausten toistumisen riskiä parantamalla väkivallan riskin arviointia ja 

siihen puuttumista parantamalla sekä tehostamalla lähestymiskieltoa. Takala nostaa keinoina 

esiin MARAK-riskinarvioinnin. Moniammatillinen riskinarviointi MARAK (englanniksi 

Multi-Agency Risk Assessment Conference) on Iso-Britanniassa kehitetty työväline 

parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin. Takala (2010) nostaa esille myös poliisin, 

sosiaalitoimen ja psykiatrian yhteistyön sekä suuren riskin sisältävien hankalien tapausten 

lähestymiskieltojen tehokkaamman valvonnan esimerkiksi sähköisen valvonnan avulla. On 

mielestäni aiheellista Sellon tapauksen pohjalta pohtia, olisiko tällainen MARAK:in 

kaltainen toimintamalli toimiva ja tehokas myös vakavan työväkivallan ja sen uhkan 

torjuntaan.  

5.6.2 Lähestymiskiellon hakemisesta 

Lähestymiskiellon määräämisen edellytyksistä säädetään lähestymiskiellosta annetun lain 

(898/1998, LähKL) 2 §:ssä. Sen mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä, jos on perusteltu 

aihe olettaa, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, tulisi tekemään itsensä uhatuksi 

tuntevan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai 

muulla tavoin vakavasti häiritsemään tätä. Tikka (2001, 252) huomauttaa, että uhan tai 

häirinnän tulee olla jollain tavoin myös sivullisen havaittavissa, eikä lähestymiskiellon 

määrääminen edellytä sitä, että henkilö, jota vastaan lähestymiskieltoa haetaan, on tehnyt jo 

rikoksen hakijaa kohtaan. Kiellon edellytykset täyttyvät Tikan mukaan, jos voidaan 

objektiivisesti arvioiden katsoa, että vaara rikoksesta tai häirinnästä on olemassa. 

Kiellon määräämisen edellytysten arvioimisesta säädetään LähKL:n 2a §:ssä, jonka 

mukaan tällöin on otettava huomioon asiaan osallisten henkilöiden olosuhteet, jo 

tapahtuneen rikoksen tai häirinnän laatu ja toistuvuus sekä todennäköisyys, että henkilö, jota 

vastaan kieltoa pyydetään, jatkaisi häirintää tai tekisi itsensä uhatuksi tuntevaan henkilöön 

kohdistuvan rikoksen. 

Lähestymiskiellon sisällöstä säädetään LähKL:n 3 §:ssä. Perusmuotoisessa 

lähestymiskiellossa lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä 

eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää. Kiellettyä on myös suojattavan henkilön 

seuraaminen ja tarkkaileminen.  

Jos on syytä olettaa, ettei perusmuotoinen lähestymiskielto ole riittävä rikoksen uhan 

tai muun häirinnän torjumiseksi taikka perheen sisäinen lähestymiskielto rikoksen uhan 

torjumiseksi, voidaan lähestymiskielto määrätä laajennettuna lähestymiskieltona koskemaan 

myös oleskelua suojattavan henkilön vakituisen asunnon tai loma-asunnon, työpaikan tai 

erikseen määritellyn muun niihin rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä. Määräyksen 

antaminen edellyttää hallituksen esityksen (HE144/2003 vp) perustelujen mukaan kuitenkin, 

ettei se ole kieltoon määrättävän henkilön tärkeiden etujen vastaista. On huomattavaa, ettei 
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lähestymiskielto kuitenkaan koske yhteydenottoja, joihin on asiallinen peruste ja jotka ovat 

ilmeisen tarpeellisia.  

Tikka (2001, 252) muistuttaa, että häirintää voi tehdä hyvin monilla eri tavoilla kuin 

väkivaltaa, mikä muodostaa hänen mielestään paljon hankalamman rajanveto-ongelman 

sallittujen yhteydenottojen ja häirinnän välillä kuin verrattuna fyysiseen väkivaltaan. KHO 

on ottanut kantaa ratkaisussaan KHO 7.11.2016 T 4671 häirintään turvakiellon perusteena ja 

katsonut ”ettei turvakieltoa voitu määrätä pelkästään henkilön häirityksi tulemisen 

kokemuksen perusteella”. 

5.6.3 Lähestymiskielto työnantajan ja työntekijän näkökulmasta 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (HE 41/1998 vp, 5) on kysymys lähestymiskiellosta työväkivalta- ja uhkatilanteissa 

nostettu lyhyesti esille parin irralliselta tuntuvan esimerkin avulla, joissa lähestymiskieltoa ei 

ole pohdittu tarkemmin uhrin, muiden työntekijöiden tai työnantajan näkökulmasta. 

Mielestäni olisi ollut tarpeen, että työnantajan ja työntekijöiden oikeudellista asemaa – 

oikeuksia ja velvollisuuksia - eri rooleissa olisi käsitelty tätä huomattavasti tarkemmin.   

"Edelleen on mahdollista, että väkivallalla uhkaa tai rauhaa häiritsee kostoksi esimerkiksi 

rahalaitoksen edustajan päätökseen tai toimenpiteeseen tyytymätön henkilö. Samoin 

oikeudenkäynnissä kuultavaan henkilöön kuten todistajaan voi kohdistua vakavaa häirintää.” 

(HE 41/1998 vp, 5) 

Laajennetun lähestymiskiellon laajuutta harkittaessa tulee esityksen mukaan (HE 41/1998 

vp, 9) ottaa huomioon kieltoon määrättävän henkilön oikeudet oleskella ja asioida julkisissa 

tiloissa. Sen perusteluissa ei kuitenkaan lainkaan oteta kantaa eikä huomioida muiden 

suojattavan henkilöiden kanssa samassa työpaikassa tai työtilassa työskentelevien 

henkilöiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Lähestymiskieltoa ja sen määräämistä 

on hallituksen esityksessä (HE 41/1998 vp, 10) kiinnitetty huomiota vaaran luonteeseen ja 

korostettu, ettei sen tarvitse olla suoranaista fyysistä uhkaa sekä mainittu esimerkkeinä 

työpaikoilla tapahtuva uhkailu tai puhelimitse taikka muulla vastaavalla tavalla tapahtuva 

häirintä perusteena lähestymiskiellon määräämiselle. 

Esityksessä (HE 41/1998 vp, 10) on nostettu erikseen esille näyttönä (selvityksenä) 

vaaran objektiivisesta olemassaolosta esimerkiksi suojattavan henkilön työtovereiden 

kertomukset. Esityksessä ei ole kuitenkaan pohdittu sitä, voiko henkilö, jota vastaan 

lähestymiskieltoa haetaan, olla uhka myös suojattavan henkilön muille työtovereille ja 

voivatko myös he hakea lähestymiskieltoa uhkaavaksi kokemaansa henkilöä vastaan. 

Tilannetta ei ole pohdittu esityksessä myöskään suojattavan henkilön työnantajan 

toimintamahdollisuuksien ja työturvallisuusvelvoitteiden kannalta.  

Tilanne on suojattavan henkilön työtovereiden ja työnantajan kannalta hankala 

silloin, jos palveluiden tarjonta paikkakunnalla on rajoittunutta, ja henkilö, jota vastaan 

kieltoa haetaan, asioi samassa palveluja tarjoavassa työpaikassa, jossa suojattava henkilö  
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työskentelee. Hallituksen esityksessä (HE 41/1998 vp, 18) asiaa on tarkasteltu lähinnä sen 

henkilön näkökulmasta, jota vastaan kieltoa haetaan. Kuitenkin erityisesti ulkomailla on 

tapahtunut lukuisia väkivallantekoja, joissa vakavan väkivallan kohteeksi ovat työpaikalla 

joutuneet myös suojattavan henkilön työtoverit.  

Lähestymiskiellon hakijajoukko on rajoitettu. Työnantaja ei voi toimia 

lähestymiskiellon hakijana, kuten eivät myöskään uhatun työtoverit, jos he eivät itse koe 

tulleensa uhatuksi tekijän taholta. Eduskunnan lakivaliokunta (LaVM 11/1998 vp, 4-5) on 

suhtautunut kielteisesti hallituksen esityksestä HE 41/1998 vp poikkeavaan avoimeen 

lähestymiskiellon hakuoikeuteen ja pitänyt sitä oikeusjärjestyksellemme vieraana. Tilanne 

voi muodostua hankalaksi, mikäli uhattu työntekijä ei itse uskalla tehdä, eikä halua 

työnantajansakaan tekevän tutkintapyyntöä laittomasta uhkauksesta, joka on 

asianomistajarikos. Tällöin ei viranomaisaloitteinen menettelytapa lähestymiskiellon 

hakemiseen liene mahdollinen, eikä poliisitutkinnan tehokkaaseen käynnistämiseen, jollei 

laittoman uhkauksen tekemiseen ole RL 25:7:n mukaan käytetty hengenvaarallista välinettä 

taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.  

5.7 Henkilö- ym. tietojen julkisuudesta ja luovutuskielloista eri rekistereistä 

5.7.1 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja yksilön turvallisuuden varmistaminen 

PerL:n (731/1999) 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja 

muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla 

erikseen rajoitettu, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, JulkL) säätelee yleislakina muun 

muassa viranomaisten asiakirjojen julkisuutta. Lain 1 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat 

ovat julkisia, jollei JulkL:ssa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. 

JulkL:n valmisteluasiakirjoissa korostetaan tietojen suojaamista ja laatua tahattomia 

muutoksia ja oikeudetonta käyttöä vastaan. Hallituksen esityksessä (HE 30/1998 vp, 9, 67, 

87) käsitelläänkin erittäin tärkeää yksityistä etua, joka voi liittyä yksityiselämän 

suojaamiseen tai yksilön turvallisuuden varmistamiseen. Henkilöturvallisuuteen liittyvissä 

kysymyksissä yksityiselämän suojaaminen ja yksilön turvallisuuden varmistaminen liittyvät 

mielestäni erityisen kiinteästi toisiinsa esimerkiksi vainoamistilanteissa. Esityksen 

perustelujen mukaan salassapitosäännöksillä suojataan muun muassa paitsi kansalaisten 

yksityiselämän suojaa myös heidän turvallisuuttaan.  

JulkL:ssa on omaksuttu useissa pykälissä ns. vahinkoedellytys -käsite, jolloin 

viranomaisen tulee asiakirjakohtaisesti harkita tiedon antamisesta aiheutuvaa haittaa siltä 

kannalta, aiheutuuko tiedon antamisesta haittaa suojeltaville eduille, tai, ettei tiedon 

antamisesta aiheudu haittaa suojattaville eduille (HE 30/1998 vp, 88).  

JulkL:a koskevassa hallituksen esityksessä (HE 30/1998 vp, 91) on otettu 

nimenomaisesti kantaa muun muassa henkilöiden ja rakennusten turvajärjestelyjä koskevien 

asiakirjojen julkisuuteen. Vaikka salassapito on näiden seikkojen osalta 

vahinkoedellytyslausekkeen mukaisesti lähtökohtana, ei se ole ehdoton edellytys, vaan 

”[t]ietoja näistä asiakirjoista voitaisiin siten antaa, jos on ilmeistä, ettei siten vaaranneta 

turvajärjestelyjen toteutumista." JulkL:n 25 §:ssä säädetään asiakirjojen salassapito- ja 

luokitusmerkinnästä. Hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp, 11.) mukaan merkinnästä on 
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käytävä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. Kun 

kyse on esimerkiksi kansalaisten turvallisuudesta tai yksityisyyden suojasta, on 

ymmärrettävää, ettei salassapidon perustetta voi paljastaa kovin yksityiskohtaisesti. Tällöin 

riittää, että merkintä tehdään vain ilmaisemalla säännös, johon salassapito perustuu. 

Eduskunnan hallintovaliokunta otti mietinnössään (HaVM 31/1998 vp, 9, 24) kantaa 

asianosaisen oikeuteen saada tietoja vireillä olevaan poliisitutkintaan kuuluvista 

asiakirjoista. Valiokunta halusi paremmin suojata myös asianomistajan ja asianosaisen 

osoitetietoja ja muita yhteystietoja. Valiokunnan kannanotto on merkittävä myös 

työväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille rikoksen uhreille (asianomistajille), jotka muutoinkin 

saattavat esimerkiksi pelätä kostoa tekemänsä rikosilmoituksen johdosta. On toki 

muistettava, että pienellä paikkakunnalla todellinen osoitetietojen suoja harvemmin oikeasti 

toteutuu samaan tapaan kuin suurissa asutuskeskuksissa. Myös eduskunnan lakivaliokunta 

(LaVL 14/1998 vp, 7) esitti, että osoite-, puhelin- ja muiden vastaavien yhteystietojensuoja 

ulotetaan todistajan lisäksi myös asianomistajaan ja asianosaiseen, jos tiedon antaminen 

vaarantaisi todistajan, asianomistajan tai asianosaisen taikka ilmoituksen tekijän 

turvallisuutta, etuja tai oikeuksia. Lakivaliokunta piti tärkeänä suojata todistajan lisäksi 

muita asumiseen ja yhteystietoihin liittyviä tietoja, milloin on perusteltu syy epäillä 

turvallisuuden tulevan uhatuksi. 

SM:n yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä huomauttaa 

työryhmämuistiossaan ”Liiketoimintaa turvallisesti – kansallinen strategia yritystoiminnan 

turvallisuuden parantamiseksi” (SM 2012a, 9) poliisille ilmoitettujen laittomien uhkausten 

määrän kasvaneen 2000-luvun alusta reilussa 10 vuodessa kaksinkertaiseksi noin 8 000 

tapaukseen vuositasolla. Vaikka tästä ei työryhmän mukaan voikaan vetää suoria 

johtopäätöksiä työväkivaltatapauksiin, on huomattava, että yritysten vastuuhenkilöiden 

uhkailu on samanaikaisesti kasvanut erityisesti suurissa yrityksissä. 

Uhkailutapausten määrän lisääntyminen nousi esille myös tämän tutkimuksen 

teemahaastatteluissa (ks. alalukua 4.5.4), joissa uhkailua kerrottiin kohdistuvan myös muihin 

kuin työntekijöihin, kuten heidän perheenjäseniinsä tai muihin läheisiin henkilöihin. 

Työntekijöille kerrotaan uhkausten yhteydessä, että tämän kotiosoite, perhe tai auto tms. on 

tiedossa. Sosiaalista mediaa nettikeskusteluineen käytetään nykyisin myös välineenä 

uhkailuissa. 

SM asetti vuonna 2007 työryhmän selvittämään, mitä henkilöturvallisuuden kannalta 

keskeisiä tietoja sisältyy eri rekistereihin ja millaisia tietokokonaisuuksia voidaan muodostaa 

yhdistelemällä rekistereihin koottuja tietoja sekä mahdollisuuksia rajoittaa tietojen saantia 

tietyistä rekistereistä väärinkäytösten estämiseksi ja rikosturvallisuuden parantamiseksi. 

Työryhmä laati raportin "Tietojen saannin rajoittaminen tietyistä rekistereistä 

väärinkäytösten estämiseksi ja rikosturvallisuuden parantamiseksi” (SM 2007), jonka 

johtopäätöksiä olivat muun muassa ehdotukset turvakieltoja koskevan lainsäädännön ja 

menettelytapojen yhdenmukaistamiseksi, eri rekistereistä luovutettavien tietojen 

luovutusperiaatteiden yhtenäistämiseksi sekä rekisterinpitäjien aktiivisemmasta 

tiedottamisvelvollisuudesta henkilötunnuksen ja kotiosoitteen suojaamismahdollisuuksista.  

Työryhmässä (SM 2007, 2-3) nostettiin esille muun muassa henkilötunnukseen ja 

kotiosoitteeseen liittyvät rikokset ja väärinkäytökset, kuten kiusanteot ja ilkivalta, 

taloudelliset väärinkäytökset sekä väkivallanteot ja uhkaukset. Se otti esille 



152 
 

työväkivaltailmiöön liittyen pikaistuksissa tehdyt henkilöturvallisuutta vaarantavat teot ja 

korosti erityisesti henkilöiden oleskelupaikkatietojen pitämistä salassa, jolloin tekoja ei ole 

yhtä helppo toteuttaa. Samankaltaiset teot (ilkivalta, kiusanteko ja uhkailu) nousivat esille 

myös tämän tutkimuksen teemahaastatteluvastauksissa (ks. alalukua 4.5.4).    

5.7.2 Kaupparekisteritietojen julkisuudesta 

TEM asetti vuonna 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kaupparekisterin 

henkilötietoja koskevan säätelyn uudistamistarpeita muun muassa osoitetietojen ja 

henkilötunnuksen käsittelyyn ja rekisteröintiin sekä tietojen julkistamiseen liittyvien 

menettelyiden ja kaupparekisterimerkintöjä koskevan oikeusturvajärjestelmän toimivuuden 

ja uudistamistarpeiden osalta.  

Työryhmä julkaisi vuonna 2009 muistion ”Kaupparekisterin henkilötiedot ja 

oikeusturvajärjestelmä”, jossa huomautetaan, ettei osoitetieto niinkään mahdollista 

taloudellisia väärinkäytöksiä kuten henkilötunnus, vaan osoitetiedon saatavuuden 

vaikutukset kytkeytyvät nimenomaan erilaisiin henkilöturvallisuusuhkiin (Pekkarinen & 

Aalto-Setälä 2009, 31). 

Tämän jälkeen TEM julkaisi vuonna 2013 luonnoksen hallituksen esitykseksi 

kaupparekisterilain muuttamiseksi koskien henkilötietojen rajoittamista (Hanski 2013), joka 

perustui yllämainittuun vuonna 2009 julkaistuun muistioon. SM nosti luonnosta koskevassa 

lausunnossaan esille identiteettivarkauksien lisäksi myös yritysten vastuuhenkilöihin tai 

heidän perheenjäseniinsä kohdistuvat laittomat uhkaukset, kotirauhan rikkomiset, 

väkivaltarikokset ja omaisuuteensa kohdistuvat rikokset. (Hanski 2013, 9.) 

Eri viranomaisrekisterejä koskevat oikeusturva- ja suojamekanismit eivät aiemmin 

olleet keskenään synkronissa, eikä niitä tarkasteltu yhtenäisenä kiinteänä kokonaisuutena. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta (HE 59/2013 

vp, 3) todetaankin, että kaikki kaupparekisteriin merkityt tiedot - osoitetiedot mukaan lukien 

- ovat olleet saatavilla jokaiselle niitä pyytäneelle ja ettei pelkkä osoitetietojen 

luovutuskielto väestörekisterijärjestelmästä ollut johtanut kyseisten tietojen luovutuskieltoon 

kaupparekisterijärjestelmästä, vaan tämän saavuttamiseksi henkilön on täytynyt hakea 

erikseen turvakieltoa maistraatista. Kaupparekisterilain muututtua henkilötunnusta ei vuoden 

2014 alusta näytetä kaupparekisteriotteella eikä vastuuhenkilöiden kotiosoitteita ilmoiteta 

enää kaupparekisteriin. 

Koska kaupparekisterin tietopalvelu on nykyisin pääsääntöisesti sähköisessä 

muodossa, on kaupparekisteritietoja ollut aiemmin helppo hankkia sähköisten kanavien 

kautta, mikä on mahdollistanut erilaiset väärinkäytökset, kuten identiteettivarkaudet, vääriin 

käsiin joutuneiden luonnollisten henkilöiden henkilötunnusten ja osoitteiden avulla. 

Hallituksen esitys (HE 59/2013 vp, 5) pyrki rajoittamaan niiden yksityisten tahojen määrää, 

jotka ovat aiemmin voineet saada haltuunsa rekisteriin merkittyjen luonnollisten henkilöiden 

henkilötunnuksen tunnusosan ja kotiosoitteen. Eduskunnan talousvaliokunta nosti  

  



153 
 

hallituksen esitystä (HE 59/2013 vp) koskevassa lausunnossaan (TaVM 27/2013 vp, 2) esille 

sähköisessä ja paperimuodossa olevan kaupparekisterin arkiston ja katsoi uuden lain 

taannehtivuuden koskevan vain rekisteriviranomaisen hallussa sähköisessä muodossa olevaa 

aineistoa, josta tietojen luovutuksen yhteydessä suojattavat tiedot olisi helposti 

poistettavissa. Samalla valiokunta edellytti kuitenkin, että eduskunnan tulisi säätää erikseen 

siirtymäsäännös ennen lain voimaantuloa vireille tulleiden ilmoitusten osalta.   

5.7.3 Kiinteistötietojen julkisuudesta 

Kiinteistörekisteritietojen julkisuudesta 

Kiinteistörekisterilain 9 §:n (31.5.2002/454) mukaan kiinteistörekisteritietojen julkisuuteen 

sovelletaan JulkL:a. Kiinteistörekisteritietoja koskevasta tietopalvelusta on puolestaan 

voimassa, mitä kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa 

laissa (453/2002) säädetään. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle kiinteistöjen 

kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi 

lainsäädännöksi (HE 30/2009 vp) todetaan kiinteistötietojärjestelmän tietojen olevan julkisia 

JulkL:n mukaisesti ja suojattuja henkilötietolaissa (523/1999, HeTiL) säädetyllä tavalla. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen julkisuutta koskeva sääntely on osittain 

päällekkäistä, sillä siitä säädetään myös maakaaressa (540/1995). 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (5.12.1996/960) 11 §:n nojalla 

rekisteriin merkitään lainhuudon saajasta, panttikirjan haltijasta ja muusta rekisteriin 

merkittävästä luonnollisesta henkilöstä nimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöstä 

kaupparekisterinumero taikka muu vastaava tunnus sekä mahdollinen liike- ja 

yhteisötunnus. Maakaaren 7 luvun 2 §:ssä puolestaan säädetään rekisteristä annettavista 

tiedoista. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ovat julkisia, ja siitä on pyynnöstä 

annettava todistuksia. Rekisteristä saadaan luovuttaa tietoja myös sähköisessä muodossa. 

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 6 

§:ssä säädetään tietojen luovuttamisesta tietopalveluna. Henkilötunnuksen luovuttamista 

rekisteristä on rajoitettu. Lain 6 §:n 5 momentin nojalla voidaan henkilötunnus luovuttaa 

ainoastaan silloin, jos pyytäjällä on tai voi olla se henkilötietolain tai muun lain nojalla 

hallussaan. Lisäksi kiinteistötietojärjestelmästä annettavaan todistukseen, joka on tarpeen 

henkilön oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi, voidaan henkilön yksilöimiseksi 

merkitä henkilötunnus. 

MK:n 9 a luvussa säädetään sähköisistä asiointijärjestelmistä ja niiden käyttämisestä. 

Luvun 1 § edellyttää muun muassa, että asiointijärjestelmän muu käyttö edellyttää käyttäjän 

tunnistamista luotettavasti vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 

luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitetulla vahvan sähköisen 

tunnistuspalvelun tarjoajan tarjoamalla tunnistamismenetelmällä tai sähköisen 

allekirjoituksen hyväksytyllä varmenteella taikka muulla sellaisella 

tunnistautumistekniikalla, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen. Vahvalla 

tunnistautumisella varmistutaan siitä, että tietoja näytetään todelliselle henkilölle 

asiointipalvelussa (Maanmittauslaitos 2018). 
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Henkilö voi luonnollisesti saada omat kiinteistöomistuksensa selville nimellä tai 

henkilötunnuksella. Tietoja kysyvän tulee esittää kuvallinen henkilötodistus ja noutaa tiedot 

Maanmittauslaitoksen palvelupisteestä (Maanmittauslaitos 2018). 

Rakennuslupapiirustukset ja rakennusvalvonnan asiakirjat 

JulkL:n 6 luvussa säädetään salassa pidettävistä viranomaisten asiakirjoista.  Laki sisältää 

salassapitosäännöksiä muun muassa turvajärjestelyjen tarkoituksen ja yksityisyyden suojan 

tehostamiseksi, mutta salassapitosäännöksissä ei ole lähtökohtaisesti enää lueteltu 

viranomaisia, joiden asiakirjat ovat (aina) salassa pidettäviä. (HE 30/1998 vp, 86.) 

JulkL:n 6 luvun 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan salassa pidettäviä 

viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, henkilöiden, rakennusten, 

laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja 

niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei 

vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Täten osa kiinteistötiedoista voidaan 

pitää salassa ns. vahinkoedellytyslausekkeen mukaisesti, joka sallii tietyn harkinnanvaraisen 

joustavuuden, joskin lähtökohta säännösten soveltamisessa on kuitenkin asiakirjojen 

salassapito. Tällöin salassapitoperusteena on rakennusten turvajärjestelyjen toteuttaminen, ja 

salassa pidettävinä tietoina ovat rakennusten turvajärjestelyjä koskevat ja niihin vaikuttavat 

asiakirjat. Salassapito ei kuitenkaan ole ehdotonta, vaan tietoja voidaan antaa, mikäli tällä ei 

vaaranneta turvajärjestelyjen toteutumista. (HE 30/1998 vp, 91.) 

5.7.4 Turvakiellosta 

Henkilötietolain (523/1999) 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja 

sukututkimusta varten. Väestötietojärjestelmään voi kohdistua useita henkilöä koskevia 

henkilötietojen luovutuskieltoja. Henkilötietojen luovutuksen rajoituksia koskevia 

luovutuskieltoja väestötietojärjestelmästä ovat väestötietojärjestelmästä annetun 

valtioneuvoston asetuksen 18 §:n (24.5.2012/257) mukainen suoramarkkinointikielto, 

yhteystietojen luovutuskielto, asiakasrekisterin päivityskielto, henkilömatrikkelikielto, 

sukututkimuskielto ja turvakielto. Turvakielto on näistä raskain luovutuskielto, joka myös 

merkittävästi hankaloittaa henkilön elämää rajoittamalla voimakkaasti henkilön osoite-, 

asuinpaikka- ja kotikuntatietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä.  

Turvakiellosta säädetään nykyisin väestötietojärjestelmästä ja 

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä 

(25.8.2016/670). Mikäli henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä 

terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, on väestötietojärjestelmään mahdollista 

tallettaa turvakielto. Tämä edellyttää perustellun kirjallisen hakemuksen tekemistä 

maistraatille. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi uhka ja sen todennäköisyys mutta 

poikkeuksellisissa kiireellisen suojelutarpeen tilanteissa hakemuksen voi tehdä suullisestikin 

(HE 89/2008 vp, 100-101). Korhonen (2013) muistuttaa kuitenkin, että turvakiellon saaneen 

oma turvakieltomerkintä ei suojaa kaikkien muiden samassa taloudessa asuvien 

perheenjäsenten osoitetietoja, vaan heidän kunkin tulee hakea itselleen turvakieltomerkintää. 
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Turvakielto voi hallituksen esityksen (HE 89/2008 vp, 100) mukaan koskea tietyin 

edellytyksin myös henkilöiden omistuksessa tai hallinnassa olevaa kiinteistöä, rakennusta ja 

huoneistoa koskevia tietoja ”jos niitä ei voida käsitellä erillään turvakiellon kohteena 

olevista tiedoista.” 

Pelkkä oma halu saada itselle turvakielto väestötietojärjestelmään ei ole riittävä 

peruste hakemukselle. Turvakiellon myöntämiselle tulee olla objektiivisia edellytyksiä, 

koska kielto hallituksen esityksen perusteluiden (HE 89/2008 vp, 100.) mukaan on 

”lähtökohtaisesti poikkeuksellinen turvaamistoimi eikä sitä tulisi myöntää pelkästään 

henkilön subjektiivisten tuntemusten perusteella”. Turvakieltoa koskevan säännöksen 

esitöissä on huomioitu myös työväkivallan uhka, ja esityksen perusteluissa luetellaankin 

esimerkkejä myös työväkivaltaan liittyvistä tilanteista, joissa turvakielto on mahdollista 

myöntää. Tällaisia ovat muassa todistajan suojelutilanteet ja säännöllisesti vakavan 

väkivallan uhkaa työnsä johdosta kokevat ammattiryhmät. (HE 89/2008 vp, 100) Tällaisia 

ammattiryhmiä ovat esimerkiksi poliisit ja vartijat.    

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisuissaan KHO:2017:67 ja KHO 7.11.2016/4671 

arvioinut muun muassa turvakiellon edellytyksiä. Ratkaisujen perusteluissa painotetaan 

objektiivisten edellytysten merkitystä arvioinnin tekemisessä. 

Turvakieltoa koskevia säännöksiä on täsmennetty viime vuosina pariin kertaan eri 

laeissa olleiden turvakieltosäännösten epäyhtenäisyyden ja niiden tulkintaongelmien sekä 

erityisesti verotustietojen julkistamiseen liittyvien kysymysten takia. Hallituksen esityksessä 

(HE 89/2008 vp, 46) nostettiin lainmuutoksen taustalla olleina epäkohtina esille JulkL:n ja 

24 §:n 1 momentin 31 kohdan yleisen turvakiellon ja aiemmin voimassa olleen 

väestötietolain 25 §:n 4 ja 5 momenttien muun muassa turvakieltosäännösten alaa ja 

kattavuutta koskevat tulkintaongelmat sekä päällekkäisestä sääntelystä aiheutuvat käytännön 

ongelmat. Esityksessä (HE 72/2010 vp, 2-3) huomautettiin, että luonnollinen henkilö on jo 

aiemmin voinut saada yhteystietonsa suojatuksi JulkL:n ja väestötietolain nojalla, mikäli hän 

on perustellusta syystä epäillyt oman tai perheensä turvallisuuden olleen uhattuna, mutta 

näiden lakien turvakieltosäännökset ovat jossain määrin eronneet toisistaan. Esityksessä 

nostettiin erityisesti esille tuloverotuksen julkisiin tietoihin liittyvät ongelmat. Korhonen 

(2013) toteaa harkinnanvaraisen turvakiellon osalta olleen jonkin verran ongelmia, kun 

esimerkiksi tuhansien henkilöiden salainen tieto kotikunnasta vuoti julkisuuteen kunnittain 

koottujen verotuslistojen kautta, joilla olivat mukana myös turvakiellon saaneet henkilöt. 

Hallituksen esityksessä (HE 72/2010 vp, 3) korostettiinkin, ettei vallinnut tila vastannut 

turvakieltolainsäädännön tarkoitusta, vaan saattoi aiheuttaa vaaraa turvakiellon saaneille 

henkilöille ja heidän perheilleen, kun kuka tahansa kykeni saamaan henkilön kotikunnan 

selville verotoimistossa nähtävillä olleesta julkisten tietojen luettelosta. Esityksessä (HE 

72/2010 vp, 3) ehdotettiinkin lakia muutettavaksi siten, että kaikilta verovelvollisilta 

poistettaisiin julkisista tiedoista tieto kotikunnasta ja korvattaisiin se maakuntaa koskevalla 

tiedolla, kuten sittemmin tehtiin. 
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Turvakieltoa koskevia toimialakäytänteitä. 

Turvakiellon piirissä olevan henkilön on oltava itse aktiivinen, sillä tieto turvakiellosta ei 

automaattisesti välity muille kuin viranomaisille. Monet toimijat ovatkin laatineet erilaisia 

käytännesääntöjä turvakiellosta, tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta. Tällaisia 

käytännesääntöjä tai ohjeita ovat laatineet paitsi eri viranomaiset (esimerkiksi verohallinto ja 

Kela) myös useat yksityissektorin tahot. 

Finanssialan keskusliitto (FK, nykyisin Finanssiala ry) on vuonna 2012 julkaissut 

uudistetut tietosuojavaltuutetun tarkastamat luottolaitosten henkilötietojen käsittelyä 

koskevat käytännesäännöt. Säännöissä muistutetaan, ettei Väestörekisterikeskus välitä 

sellaisessa tilanteessa, jossa asiakkaalla on turvakielto, tämän osoitetietoja luottolaitokselle, 

eikä edes syytä siihen, miksi asiakkaan tietojenvälitys on loppunut luottolaitokselle. Tällöin 

turvakieltoasiakkaan tulee itse ilmoittaa luottolaitokselle turvakiellosta ja osoitteessaan 

tapahtuvista muutoksista. FK:n käytännesäännöissä todetaan kuitenkin, ettei tieto asiakkaan 

turvakiellosta luottolaitoksen järjestelmissä estä asiakkaan yhteystietojen välittämistä niille, 

jotka ovat siihen oikeutettuja lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaan (FK 2012, 10). 

Jääskeläinen (2013) muistuttaa kuntien viranomaistoiminnassa olevan eri 

hallinnonaloilla paljon yksilönsuojaan liittyviä asioita, joiden yhteensovittaminen hyvän ja 

sujuvan hallinnon vaatimusten kanssa on toisinaan hyvin hankalaa ja vaatisi tilanteen 

selkeyttämistä. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuskielto ei välttämättä edes ole henkilön 

etujen mukaista eikä mahdollista sujuvaa asiointia. Pihlajamäki (2013) käsittelee Haaste-

lehdessä kunnan viranomaisten toiminnan haasteita turvakieltotilanteissa. Kun turvakiellon 

saaneen henkilön kotikunta- ja osoitetietoja ei luovuteta väestörekisterijärjestelmästä, se 

aiheuttaa haasteita ja ongelmatilanteita käytännön työssä muun muassa 

rakennusvalvonnassa.  
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VI ARVIOINTIA, KESKUSTELUA JA SUOSITUKSIA 

 

6.1 Osa asianomistajarikoksista virallisen syytteen alaisiksi 

 

Yhdenvertaisuusperiaatteesta 

Työväkivallasta ja sen uhasta puhuttaessa on keskusteluun useasti noussut eräiden 

keskeisten rikosten syyteoikeutta koskevat lainsäädännölliset ratkaisut. Työntekijöihin 

kohdistuva laiton uhkaus on lähtökohtaisesti asianomistajarikos, vaikka esimerkiksi 

työntekijään kohdistuva vainoaminen ja lievä pahoinpitely ovat virallisen syytteen alaisia 

rikoksia. Voidaan kysyä, onko tällainen ratkaisu kaikilta osin yhdenvertaisuusperiaatteen 

hengen mukainen. Melander (2011, 179) muistuttaa yhdenvertaisuutta koskevan 

perustuslain 6 §:n 1 momentin säännöksen kohdistuvan myös lainsäätäjään ja toteaa 

perustuslakivaliokunnan katsoneen, ettei lailla voi asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä 

mielivaltaisesti toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan, muttei valiokunta 

kuitenkaan katso perustuslain säännöksen edellyttävän aina kaikkien kansalaisten 

samanlaista kohtelemista, jolleivat asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Melander 

huomauttaakin, että lainsäädäntö voi kohdella kansalaisia eri tavoin tietyn yhteiskunnallisen 

intressin vuoksi. Mielestäni on kuitenkin aiheellista kysyä, ovatko esimerkiksi työväkivaltaa 

koskevissa tilanteissa kaikki syyteoikeutta koskevat lainsäädännölliset ratkaisut 

yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia ja löytyykö eri ratkaisutavoille aina hyväksyttävää 

yhteiskunnallista intressiä ja perustetta. 

Yhdenvertaisuuden edistämisestä ja sanktiovarmuudesta 

Anttila (1977, 217.) nostaa yleisestävyyden ja yleisen lainkuuliaisuuden lisäksi esille myös 

yhdenvertaisuuden ja ennustettavuuden käsitellessään asianomistajarikoksien syyteoikeutta 

ja erityisen painavaa syytä koskevaa ratkaisua tehtäessä. Rautio (1997, 431) puolestaan 

katsoo, että harkittaessa, edellyttääkö erittäin tärkeä yleinen etu syytteen nostamista, tulee 

ainoastaan rikoksen törkeys, rikoksentekijän vaarallisuus ja yhdenvertaisuus ottaa 

harkinnassa huomioon, ja näitä useampien kriteerien hyväksyminen johtaisi hänen 

mukaansa vaikeuksiin. Melander (2011, 184) nostaa esille yhdenvertaisuuden edistämisen ja 

katsoo, "että tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen on mahdollista myös 

rikosoikeudellisin lainsäädäntötoimenpitein." Hän ottaa tästä esimerkiksi vuonna 2011 

lähisuhteessa tehtyjen rikoslain 20 luvun 16 §:n tarkoittamien lievien pahoinpitelyiden 

säätämisen virallisen syytteen alaisiksi ja huomauttaa, ettei säännöstä ole perusteltu 

yhdenvertaisuusnäkökohdilla, mutta katsoo säännöksen tarkoituksena kuitenkin olevan 

"suojata heikommassa asemassa olevaa ja korostaa lähisuhteissa tapahtuvien 

pahoinpitelyiden erityistä moitittavuutta.”  

Melanderin nostama peruste pätee mielestäni hyvin myös sellaisten tilanteiden 

kohdalla, joissa tekijä kohdistaa laittoman uhkauksen, esimerkiksi tappouhkauksen, 

työtehtäviä suorittavaa henkilöä kohtaan. Työntekijää voi tällaisessa tilanteessa perustellusti 

pitää heikommassa asemassa olevana, koska tämä saattaa esimerkiksi tekijän tai muiden 

henkilöiden painostuksen takia jättää rikosilmoituksen tekemättä (ks. tästä Anttila 1977, 

212.). Se, että ratkaisun tekeminen rikosilmoituksen tekemisestä ja rangaistusvaatimuksen 



158 
 

tekemisestä tekijää kohtaan jätetään yksinomaan työntekijän oikeudeksi ja tehtäväksi, eikä 

työnantajalla ole mahdollisuutta tehokkaasti tehdä rikosilmoitusta asianomistajarikoksissa 

työväkivaltatapauksissa, heikentää merkittävästi myös rikosoikeudellista sanktiovarmuutta. 

Työnantajan asianomistaja-asema työväkivaltarikoksissa vahvistaisi samalla myös 

suoranaisten uhreina olevien työntekijäasianomistajien asemaa ilman, että tämä muutos 

mitenkään heikentäisi syylliseksi epäiltyjen asemaa rikosprosessissa. Honkatukia (2011, 

168.) nostaa rikosprosessin kehittämisessä esille uhrinäkökulman ja huomauttaa, että ”kyse 

ei kuitenkaan ole nollasummapelistä”. Hän toteaa, että uhritutkimusten mukaan rikosten 

uhrit näyttävät luottavan oikeusjärjestelmään vähemmän kuin muut ja saattavat kokea, ettei 

heihin suhtauduta vakavasti tai heidän tarpeensa ohitetaan. (Honkatukia 2011, 73–74.) 

Rikosilmoituksen seuraamuksista työntekijöille 

Millaisia seuraamuksia työntekijät uskovat ilmoituksestaan mahdollisesti itselleen 

seuraavan? Heiskanen (2005, 46) huomauttaa suomalaista työpaikkaväkivaltaa 

käsittelevässä artikkelissaan työntekijöiden stressiä lisäävän väkivallan toistumisen ja koston 

mahdollisuus. Sirén ym. (2010, 23) listaavat suomalaisten väkivaltakokemuksia vuosina 

1980–2009 käsittelevässä kirjassaan ilmoituksen tekijälle mahdollisesti koituvia haittoja, 

jollaisina voidaan pitää esimerkiksi uhrin leimautumista sosiaalisessa ympäristössään sekä 

koston pelkoa tai oikeudenkäynnin aiheuttamaa vaivaa. Aromaa, Haapaniemi, Kinnunen ja 

Koivula (1994, 26) puolestaan huomauttavat, että väkivallan luonne eroaa esimerkiksi 

pysyvämmistä asiakassuhteista koostuvien työtehtävien ja sellaisten työtehtävien välillä, 

jotka koostuvat enemmän kertaluonteisista asiakassuhteista, mikä saattaa vaikuttaa 

esimerkiksi uhkaan väkivallan uusiutumisesta. 

Piispa ja Hulkko (2010, 15) huomauttavat, että työntekijä erityisesti sosiaali- ja 

hoitotyössä saattaa väkivallan tapahduttua tuntea olevansa ristiriitatilanteessa työyhteisön 

asenteiden kanssa ja voi kostoa pelätessään jättää rikosilmoituksen tekemättä. 

Valtiontilintarkastajat (2007, 33) ovat muistiossaan käsitelleet henkilöstön oikeusturvaa 

väkivaltatilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa nostaen esille muun 

muassa henkilöstön tunteman pelon kostosta ja tutkintapyynnön luoman huonon 

julkisuuskuvan työyhteisöstä sekä kokeneet ”kohtuuttomaksi, että hoidon tarvetta 

arvioidessaan väkivallan kohteeksi joutunut esim. lääkäri joutuu asianomistajana 

henkilökohtaisesti nostamaan syytteen väkivallan tekijää kohtaan.” 

Myös hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n 

muuttamisesta (HE 78/2010 vp) huomautettiin [ennen lainkohdan muutosta] ongelmana 

olleen syyteoikeusjärjestelyt lievissä pahoinpitelyissä, jotka kohdistuivat työtä suorittavaan 

henkilöön tämän työtehtävien vuoksi: "Työntekijä voi kokea kohtuuttomana, että 

rikosprosessin aloittaminen lievästä pahoinpitelystä on riippuvainen hänestä, vaikka 

väkivalta on liittynyt työtehtävien hoitoon. Työntekijä voi myös luopua vaatimuksista 

koston pelossa.” (HE 78/2010 vp, 14.) 

Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV) apulaisvaltakunnansyyttäjän 

syyttäjänvirastoille ja poliisihallitukselle 6.4.2010 osoittamassa kirjeessä (Dnro 38/45/10) 

”Valtioneuvoston jäseniin, muuhun ylimpään virkamieskuntaan ja eräisiin vastaaviin 

tahoihin kohdistuva uhkaaminen” esitetään näkemyksiä muun muassa erittäin tärkeän edun 
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vaatimuksesta asianomistajarikoksena rangaistavan laittoman uhkauksen syyteoikeuden 

arvioinnin yhteydessä. Kirjettä tai siitä ilmeneviä seikkoja ei ole sisällytetty mihinkään 

valtakunnansyyttäjän antamaan yleiseen ohjeeseen tai muuhunkaan ohjeeseen. 

Koska uhkaaminen on apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan omiaan vaarantamaan 

viranomaismenettelyn riippumattomuutta, vapaata mielipiteen muodostusta ja 

sananvapautta, ja koska se kohdistuu demokraattisen yhteiskunnan perusteisiin, ilmoittaa 

apulaisvaltakunnansyyttäjä pitävänsä ilmiötä hyvin vakavana. Kirjeessä nostetaan esille 

valtioneuvoston jäsenten ja muiden johtavassa asemassa olevien virkamiesten kohdalla 

rikoksen vakavuus ja uhkauksen liittyminen mahdollisesti edellä mainittujen tahojen 

käsiteltävänä olevaan yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeään asiaan.  

”Rikoksen vakavuus on siten katsottava keskeiseksi huomioon otettavaksi seikaksi 

arvioitaessa, vaatiiko erittäin tärkeä yleinen etu syytteen nostamista. Vaatimuksen on 

lähtökohtaisesti katsottava täyttyvän, kun valtioneuvoston jäseneen tai muussa johtavassa 

asemassa olevaan virkamieheen kohdistetaan tappouhkaus tai muu uhkaus vakavasta 

väkivallasta. Tämä johtuu siitä, että uhkaus saattaa näiden kohdehenkilöiden osalta usein liittyä 

johonkin heillä asemansa perusteella käsiteltävänä olevaan asiaan, joka on yhteiskunnan 

kannalta erityisen tärkeä. Myös muuhun virkamieheen kohdistettuna tällainen uhkaus saattaa 

täyttyä kysymyksessä olevan vaatimuksen yksittäistapauksessa.” (VKSV 2010, 2-3) 

Apulaisvaltakunnansyyttäjän kirjeessä muistutetaan sananvapauden rajoista myös 

internetissä esitettynä ja todetaan, "ettei minkäänlaista väkivallalla uhkaamista ole 

mahdollista perustella viittaamalla sananvapauteen sisältyvään oikeuteen arvostella 

vallanpitäjiä. Uhkauksen esittäminen internetissä ei oikeuta arvioimaan tekoja millään 

tavalla lievemmin kuin muutoin tehtynä." (VKSV 2010, 1.) Apulaisvaltakunnansyyttäjä 

katsoo uhkausten saattavan täyttää virkamieheen kohdistettuna RL 16:1:ssä säädetyn 

virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistön, ja mikäli edellä mainitun 

säännöksen soveltamisedellytykset eivät täyty, saattaa uhkaukseen soveltua RL 25:7:ssä 

säädetty laittoman uhkauksen tunnusmerkistö. Teko saattaa täyttää myös RL 17:1:ssä 

säädetyn julkista kehottamista rikokseen koskevan tunnusmerkistön ja RL 14:5:ssä säädetyn 

poliittisten toimintavapauksien loukkaamista koskevan rikoksen tunnusmerkistön. (VKSV 

2010, 2.) 

Melander (2011, 188–189.) huomauttaakin yhdenvertaisuusperiaatteen 

keskeissisällön edellyttävän samanlaisten tapauksien kohtelemista samalla ja erilaisten 

tapauksien kohtelemista eri tavalla, mutta huomauttaa että, "[t]ätä ennen on ratkaistava 

kysymys tapausten samankaltaisuudesta tai erilaisuudesta. Ratkaisevana esikysymyksenä 

onkin samanlaisuuden ja erilaisuuden kriteerien vahvistaminen, johon periaate itsessään ei 

kuitenkaan anna vastausta." 

Myös eräät työmarkkinajärjestöt ovat kiinnittäneet lausunnoissaan huomiota 

laittoman uhkauksen syyteoikeusjärjestelyihin. Lääkäriliitto (2014) on todennut 

lausunnossaan OM:n arviomuistiosta ”Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan 

laittoman uhkauksen syyteoikeudesta” suuren osan terveydenhuollon ammattihenkilöihin 

kohdistuvista rikoksista jäävän liiton käsityksen mukaan ilmoittamatta koston, pelon tai 

muun vastaavan syyn takia.” Liitto on myös ottanut selkeästi kantaa laittoman uhkauksen 

muuttamiseksi virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. 

On huomattava, että laitonta uhkausta koskevat hallituksen esitykset ovat 

eduskuntakäsittelyssä muuttuneet useasti rangaistusmaksimin ja syyteoikeuden osalta. 
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Hallituksen esityksessä Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen 

vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi (HE 94/93 vp, 15.) 

ehdotettiin, että vapauteen kohdistuvista rikoksista pakottaminen ja laiton uhkaus säilyisivät 

asianomistajarikoksina siten, että kyseiset rikokset olisivat virallisen syytteen alaisia, jos 

rikoksen tekemiseen olisi käytetty hengenvaarallista välinettä. Esityksessä korostetaan, että 

uhkauksen vakavuutta "arvioidaan nyt selvästi uhatun henkilökohtaisen mittapuun mukaan." 

(HE 94/93 vp, 104.) 

6.2 Asianomistajan asema työnantajalle henkilökuntaan kohdistuvissa rikoksissa 

 

Rikoslain 25 luvun 9 §:n mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä laittomasta uhkauksesta, 

ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tai 

pakottamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä 

yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Työnantajalla on kyllä oikeus tehdä ilmoitus poliisille 

työntekijäänsä kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ilman tämän suostumusta mutta 

esitutkinta toimitetaan asianomistajarikoksissa esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 4 §:n 

mukaan ainoastaan, jos asianomistaja eli uhattu työntekijä on ilmoittanut 

esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. 

Kuitenkin, jos uhattu työntekijä asianomistajana peruuttaa rangaistusvaatimuksensa, 

esitutkinta on lopetettava, vaikka työnantaja katsoo tutkinnan jatkamisen tarpeelliseksi 

esimerkiksi muiden työntekijöiden turvallisuuden takia.  

Merkillepantavaa lainsäädännössä on kuitenkin mielestäni se, että vainoaminen on 

säädetty virallisen syytteen alaiseksi teoksi, jolloin työnantajan tekemä ilmoitus poliisille 

riittää käynnistämään ja ylläpitämään esitutkinnan ilman vainotun työntekijän aktiivista ja 

nimenomaista myötävaikutusta. Työturvallisuuskeskus on työväkivallan riskiammatteja 

käsittelevässä tutkimusraportissaan 1/2010 nostanut epäkohtana esille 

asianomistajakysymyksen työväkivaltatilanteissa ja huomauttaa työntekijän saattavan tuntea 

olevansa työväkivaltatilanteen jälkeen ristiriitatilanteessa työpaikan asenteiden kanssa ja 

pelätä kostoa joutuessaan uhrina ratkaisemaan kysymyksen syytteen nostamisesta, minkä 

takia hän jättää rikosilmoituksen tekemättä. (Piispa & Hulkko 2010, 15) Tämän vuoksi 

”päätöstä oikeudellisista jatkotoimista ei saisi jättää yksittäisen työntekijän kannettavaksi”, 

ja TTK muistuttaakin, että ”julkista valtaa käyttäviin virkamiehiin, esimerkiksi poliiseihin 

kohdistuva väkivalta on jo nykyisin virallisen syytteen alainen rikos.” (Piispa & Hulkko 

2010, 15) 

Samalla linjalla ovat valtiontilintarkastajat (2007, 33) muistiossaan henkilöstön 

oikeusturvasta väkivaltatilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. 

Valtiontilintarkastajat nostavat muistiossaan harkittavaksi henkilöstön oikeusturvan 

parantamiseksi ehdotuksen työnantajan asianomistaja-aseman selvittämiseksi ja muistuttavat 

työntekijän toimivan työtehtävässä eikä yksityishenkilönä. Sama peruste pätee myös 

laittomaan uhkaukseen, joka kohdistuu työtehtäviään hoitavaan työntekijään. 

Vaikka rikosuhritoimikunta huomauttaa omaksumansa uhrikäsityksen olevan selvästi 

laajempi kuin muodollinen asianomistajakäsite, toimikunnan mukaan asianomistajan 

syyteoikeus kuuluu lähinnä niille henkilöille, joihin rikos on ensi sijassa kohdistunut. 

(Rikosuhritoimikunta 2001, 7-8.). Voidaan kuitenkin kysyä, miten työnantajan asema 
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tosiasiallisesti vahinkoa kärsineenä tahona ”pelkästään uhkailua” sisältäneissä 

työväkivaltatapauksissa sopii yhteen toimikunnan asianomistajakäsitteen - välittömästi 

loukatun tai vaarannetun oikeudellisesti suojatun edun haltija - kanssa tilanteissa, joissa 

työntekijä joutuu jäämään pitempiaikaiselle sairauslomalle esimerkiksi asiakkaan tekemien 

toistuvien suullisten väkivallan käyttöä sisältävien uhkailujen vuoksi, ja työnantaja joutuu 

palkkaamaan työntekijälle tämän sairausloman ajaksi sijaisen 

henkilöstövuokrausyrityksestä? Onko työnantajalla tällaisessa tilanteessa asianomistajan 

asema ja oikeus vaatia tekijälle rangaistusta ja vahingonkorvausta ilman, että työtehtävissään 

uhkauksien kohteeksi joutunut työntekijä itse tekee (joutuu tekemään) tapahtuneesta 

tutkintapyynnön poliisille ja vaatii (joutuu vaatimaan) tekijälle rangaistusta oikeudessa? 

Voiko puolestaan julkisen sektorin työnantajalla olla ”parempi” asianomistaja-asema 

tilanteessa, jossa tämän palveluksessa oleva virkamies on joutunut sairauslomalle 

samankaltaisten, häneen kohdistuneiden toistuvien suullisten väkivallan käyttöä sisältävien 

uhkailujen kohteeksi? Tällöin kyseessä on virallisen syytteen alainen, rikoslain 16 luvun 1 

§:n tarkoittama virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, eikä uhatun henkilön 

rangaistusvaatimus olisi tarpeen prosessin käynnistämiseksi. Muiden työntekijöiden kuin 

virkamiesten kohdalla tapauksessa sovellettavaksi tulisivat rikoslain 25 luvun 7 §:n 

säännökset laittomasta uhkauksesta, joka on lähtökohtaisesti asianomistajarikos. 

Anttila (1977, 217) muistuttaa, ettei kriminaalipoliittisessa päätöksenteossa tehtäessä 

syyteoikeutta koskevaa ratkaisua voida unohtaa kriminaalipolitiikan yleisesti hyväksyttyjä 

arvopäämääriä, kuten yhdenvertaisuutta ja ennustettavuutta. Hän huomauttaa osuvasti, että 

”lainkuuliaisuuden kunnioittaminen edellyttää, että virallisen syytteen alaiseksi olisi 

yhdenmukaisesti saatettava toisiaan vastaavat tapaukset.” (Anttila 1977, 217) Tähän ei 

mielestäni kaikilta osin päästä nykyisellä syyteoikeusratkaisulla esimerkiksi laittoman 

uhkauksen osalta. Työtään tekevät henkilöt – ja myös heidän työnantajansa – ovat 

rikosoikeudellisesti eriarvoisessa asemassa, eivätkä syyteharkinnan ratkaisut ole 

Valtakunnansyyttäjän antamista ohjeista huolimatta täysin ennustettavia. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjän vuonna 2010 kirjeessään syyttäjävirastoille ja 

poliisihallitukselle lähettämää kannanottoa”Valtioneuvoston jäseniin, muuhun ylimpään 

virkamieskuntaan ja eräisiin vastaaviin tahoihin kohdistuva uhkaaminen” tai siitä ilmeneviä 

seikkoja ei ole sisällytetty mihinkään valtakunnansyyttäjän antamaan yleiseen ohjeeseen tai 

muuhunkaan ohjeeseen.   

Vaikka työnantajalle ei voitaisi antaa asianomistajan asemaa rikosprosessuaalisesti 

työpaikoilla tapahtuvissa laittomissa uhkauksissa, mahdollistaisi rikoksen muuttaminen 

virallisen syytteen alaiseksi työnantajalle paremmat toimintaedellytykset, jolloin asian 

eteenpäin vieminen ei jäisi asianomistajana olevan uhatun työntekijän vastuulle. RTN:n 

Väkivalta työtehtävissä – työryhmän loppuraportissa vuonna 2004 on ehdotettu 

selvitettäväksi mahdollisuudet lainmuutokseen, joka mahdollistaisi työnantajalle oikeuden 

esiintyä asianomistajana työpaikalla tapahtuneessa väkivallassa, koska työnantaja on 

vastuussa tilanteen seurauksista ja koska uhrit eivät aina uskalla tehdä rikosilmoitusta. (RTN 

2004) 
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Lahti (1974, 337, 341) pohtii väitöskirjassaan muun muassa asianomistajan etu- ja 

haittanäkökohtia toimenpiteistä luopumisen osalta.  

"Asianomistajan kannalta toimenpiteistä luopumisen voi ajatella vaikuttavan lähinnä kahteen 

asiaan: se hankaloittaa hänelle rikoksen johdosta aiheutuneen vahingon korvauksen saantia tai 

estää häntä hyvittävän rangaistuksen tuomitsemisen rikoksentekijälle." (Lahti 174, s. 337.) 

"Johtopäätökseni edellä esitetystä on, etteivät toimenpiteistäluopumissäännökset ole 

asianomistajan kannalta tavoitteellisia (funktionaalisia). Haitallisinta hänelle on, jos 

toimenpiteistä luovutaan ennen esitutkintaa tai sen aikana ja hänen korvausvaatimustensa 

toteen näyttäminen siten vaikeutuu." (Lahti 1974, 341.) 

Samat perusteet pätevät mielestäni myös siihen, mikäli teon säätäminen 

asianomistajarikokseksi merkittävästi haittaa asianomistajien laillisten oikeuksien saantia. 

Asianomistajiksi miellän väkivaltaa ja sen uhkaa sisältävissä työväkivaltarikoksissa niiden 

suoranaiset uhrit, näiden henkilöiden työtoverit, työnantajat ja vakuutusyhtiöt. 

Myös TTN:n väkivallan uhka -jaosto on vuonna 2009 työturvallisuussäännöksiä 

valmistelevalle neuvottelukunnalle laatimassaan mietinnössä analysoinut rikoslain 

asianomistajakäsitettä ja syyteoikeutta. Jaostoon on kuulunut jäseninä edustajia sosiaali- ja 

terveysministeriöstä, työsuojelupiiristä, Elinkeinoelämän Keskusliitosta, Kunnallisesta 

työmarkkinalaitoksesta, valtion työmarkkinalaitoksesta, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestöstä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta ja AKAVA:sta. Jaosto on nostanut 

yksimielisessä mietinnössään esille muun muassa OM:n pahoinpitelyrikosta läheissuhteissa 

ja työpaikalla käsittelevän toimeksiannon suppeuden ja esittänyt tuolloin, että OM:n 

"työryhmän tarkasteluun tulisi ottaa myös laitonta uhkausta (RL 27:7) [sic] ja pakottamista 

(RL 25:8) koskevien rikosten saattaminen virallisen syytteen alaiseksi silloin, kun nämä 

liittyvät työtehtäviin. Lisäksi joissakin rikosmuodoissa saattaisi olla tarvetta antaa 

työnantajalle oikeus käyttää asianomistajan puhevaltaa työntekijän sijasta." (TTN 2009, 39) 

On myös merkillepantavaa, ettei OM:n lainvalmisteluosaston 9.4.2014 päivätyssä 

arviomuistiossa (OM 2009), joka koskee työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan 

laittoman uhkauksen syyteoikeutta, ole käsitelty TTN:n väkivallan uhka -jaoston 24.3.2009 

mietinnössä esitettyjä näkemyksiä. Voidaan pohtia, onko kyse ministeriöiden välisen 

tiedonkulun puutteesta, siiloutumisesta vai jostakin muusta seikasta.  

Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeutta 

koskevan OM:n 9.4.2014 arviomuistion lausuntotiivistelmässä todetaan työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen olleen sen kannalla, että työtehtävissä olevaan henkilöön kohdistuva 

uhkaus säädettäisiin virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. (Jääskeläinen 2015) 

"Työtehtävissä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen säätämistä virallisen 

syytteen alaiseksi rikokseksi kannattavat nimenomaisesti Työterveyslaitos, Akava ry, 

Finanssialan Keskusliitto FK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Tehy ry. Uudistuksen 

kannattajat katsovat muun muassa, että uudistus parantaisi asianomistajan tukemista ja 

oikeusturvaa, kun esitutkinta toimitettaisiin ilman asianomistajan esittämää 

rangaistusvaatimusta. Eräät lausunnonantajat katsovat, että uudistuksella viestitettäisiin, että 

yhteiskunnassa ei hyväksytä työtehtävissä oleviin kohdistuvia laittomia uhkauksia ja niiden 

tekijät voivat joutua vastuuseen teoistaan. Lausuntopalautteessa kiinnitetään huomiota myös 

siihen, että uhkailu voi aiheuttaa seurauksia paitsi työntekijälle myös työyhteisölle." 

(Jääskeläinen 2015, 11.) 
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Lievä pahoinpitely, joka kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi, eikä 

rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön, on säädetty vuonna 2011 syyteoikeutta 

koskevan rikoslain 21:16:n muutoksella (441/2011) virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. 

Syyttäjä saa nykyisin nostaa syytteen lievästä pahoinpitelystä, jos teko kohdistuu henkilöön 

hänen työtehtäviensä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Sen sijaan 

laiton uhkaus, joka kohdistuu työtehtäviä hoitaviin henkilöihin, on edelleen 

asianomistajarikos, jolloin syyttäjä voi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta vain, jos 

asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi tai jos laittoman uhkauksen tekemiseen 

on käytetty hengenvaarallista välinettä taikka jos erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytettä 

nostettavaksi. Vastaavasti lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukaan henkeen, 

terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun 

vakavan häirinnän torjumiseksi voidaan määrätä lähestymiskielto. Lähestymiskiellon 

määräämistä voi pyytää itsensä uhatuksi tai häirityksi tunteva henkilö. Myös syyttäjä-, 

poliisi- tai sosiaaliviranomainen voi hakea kiellon määräämistä, jos uhattu henkilö ei itse 

uskalla tai pysty sitä tekemään. Esimerkiksi työpaikalla tapahtuva uhkailu voi olla peruste 

lähestymiskiellon määräämiselle mutta työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hakea 

lähestymiskieltoa, vaikka uhkailu kohdistuisi esimerkiksi useampaan työtehtäviään 

hoitavaan henkilöön.  

Valtaosa työntekijöihin kohdistuneista laittomista uhkauksista jää ilmoittamatta 

poliisille muun muassa siksi, koska työntekijät eivät pelätessään kostoa halua tehdä omissa 

nimissään tapahtuneesta tutkintapyyntöä poliisille. SM:n aseturvallisuusryhmä on laatinut 

aseturvallisuuden kehitysnäkymistä työryhmämuistion ”Aseturvallisuuden kehitysnäkymät 

Suomessa”, jossa pyrittiin selvittämään poliisihallinnon näkökulmasta paitsi 

poliisitoiminnalliset myös lainsäädännölliset kehittämistarpeet. (Saira 2012) Muistiossa 

nostettiin erityisesti esille aserekisterin tietosisällön oikeellisuuden parantaminen. Myös 

aseiden ennakoivan haltuunoton mahdollisuutta pidettiin muistiossa tärkeänä ja kelpoisuus 

kantaa asettaa voitaisiin poliisitutkinnalla selvittää. Tämän vuoksi erilaiset työväkivaltaan 

liittyvät uhka- ja väkivaltatilanteet tulisi aiempaa kattavammin ilmoittaa poliisille. (Saira 

2012, 18) 

Mikäli työnantaja ei kykene esimerkiksi lainsäädännön asianomistajarikoksia 

koskevista syyteoikeusjärjestelyistä johtuen tehokkaasti reagoimaan tapahtuneeseen myös 

rikosoikeudellisia oikeussuojakeinoja käyttäen, saattaa tämä aiheuttaa kummastusta ja jopa 

turvattomuutta työpaikalla. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös hallituksen esityksessä, 

jossa katsottiin jälkikäteinen reagointi väkivaltatilanteisiin osaksi väkivaltatilanteiden 

ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista. Ilman riittäviä rikosoikeudellisia oikeussuojakeinoja 

työnantajan mahdollisuudet henkilökunnan turvallisuuden takaamiseen ovat osin vajavaiset.   

"Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen on työsuojelulainsäädännön nojalla työnantajan 

vastuulla. Työnantajan velvollisuudet koskevat ennen muuta väkivaltatilanteiden ennalta 

ehkäisyä ja niihin varautumista. Kuitenkin myös jälkikäteinen reagointi väkivaltatilanteisiin on 

katsottava osaksi samaa kokonaisuutta. Työpaikalla ja työtehtävän vuoksi tehty rikos saattaa 

olla omiaan herättämään työyhteisössä turvattomuuden tunnetta, ja sillä voi siten olla 

laajemmalti vaikutusta työyhteisössä." (HE 78/2010 vp, 13) 

Tilanne laittoman uhkauksen ja lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden ja lähestymiskiellon 

hakemisperusteiden ja -oikeuden osalta ei kaikilta osin ole mielestäni onnistunut ja loppuun 
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asti harkittu työturvallisuuslain ja erityisesti työnantajien työntekijöiden suojelemista 

koskevien velvollisuuksien täyttämisen näkökulmasta. Koska työnantajalla ei ole 

mahdollisuutta tehokkaasti saattaa kaikissa tilanteissa rikostutkintaa vireille eikä sen 

enempää hakea työväkivaltaan syyllistynyttä tekijää kohtaan lähestymiskieltoa, joka suojaisi 

työntekijöitä laajemminkin, ei työnantajalla ole käytössään samaa oikeuksien suojaa, jota 

viranomaiskoneisto (poliisi, syyttäjä, oikeuslaitos) voi tarjota työväkivaltarikoksen uhreille. 

Työnantajan osalta nykyistä tilannetta voisi luonnehtia siten, etteivät työnantajan oikeudet ja 

velvollisuudet työväkivaltatilanteissa ole kaikilta osin tasapainossa keskenään.   

6.3 Yhteisölähestymiskielto 

Lähestymiskieltoa voi nykyisin hakea ainoastaan luonnollinen henkilö. Lähestymiskiellon 

määräämisen edellytyksistä säädetään lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) 2 §:ssä. 

Sen mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä, jos on perusteltu aihe olettaa, että henkilö, 

jota vastaan kieltoa pyydetään, tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, 

terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti 

häiritsemään tätä. 

Työnantajan mahdollisuutta hakea ja saada eräänlainen lähestymiskielto 

väkivallantekijää ja sillä uhkailevaa henkilöä vastaan on nostettu esille useaan otteeseen 

viimeisten vuosien aikana. Yhteisölähestymiskiellon ja lähestymiskiellon tyyppisen 

menettelyn toteuttamismahdollisuuden selvittämistä on ehdotettu sekä kansallisessa 

väkivallan vähentämisohjelmassa (RTN 2005) että sisäisen turvallisuuden ohjelman 

ohjelmassa (SM 2012). Mitään laajempaa selvitystä ei niiden toteuttamisen osalta ole 

kuitenkaan aloitettu. Tämän osalta olisi mielestäni aiheellista laatia EU-tasoinen 

oikeusvertaileva selvitys lähestymiskiellon tyyppisten suojelumääräysten hakemisen 

edellytyksistä, kun suojelutoimenpiteen tarpeessa on työntekijän asemassa oleva henkilö tai 

tämän työnantaja. Uhan kohteena oleva työntekijä uskaltaa ani harvoin itse hakea 

lähestymiskieltoa uhkailijaa kohtaan. Työntekijöiden on myös vaikea käsittää, miksi 

työnantaja ei voi hakea lähestymiskieltoa heidän puolestaan tekijää kohtaan. Tämä tuntuu 

entistä vaikeammalta käsittää, koska hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi 

lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 41/1998 vp) annetaan ymmärtää, 

että lähestymiskielto voidaan kohdistaa vaikkapa asiakkaaseen, joka uhkaa tai häiritsee 

työntekijää tämän päätökseen tai toimenpiteeseen tyytymättömänä. On kuitenkin 

muistettava, että lähestymiskiellon hakemista työtehtäviin liittyvissä uhkatilanteissa 

kuitenkin tosiasiallisesti hillitsee ja jopa suoranaisesti estää se, että työntekijän pitää itse 

hakea lähestymiskieltoa, koska työnantaja ei voi nykyisen lain mukaan tehdä sitä. 

"Ehdotetut säännökset eivät kuitenkaan rajoittaisi lähestymiskieltoa vain toisensa entuudestaan 

tuntevien henkilöiden välisiin suhteisiin, vaan kielto voitaisiin uhan ja muiden edellytysten 

ollessa olemassa kohdistaa esimerkiksi siihen, joka uhkaa tai häiritsee esimerkiksi 

rahalaitoksen edustajaa tämän päätökseen tai toimenpiteeseen tyytymättömänä." (HE 41/1998 

vp, 8.) 

On ymmärrettävää, että PerL:n 9 §:ssä perusoikeutena turvatun liikkumisvapauden 

rajoittaminen edellyttää erityisen painavia perusteita ja aiheuttaa pohdintaa siitä, keille tai 

mille tahoille voidaan antaa oikeus hakea esimerkiksi lähestymiskieltoa työpaikalla 

työntekijöitä uhannutta henkilöä kohtaan. Tähän olisi ollut mahdollisuus saada selvitys jo 
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vuonna 2014, kun OM:n oli määrä antaa sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyvä 

selvityksensä keinoista koko työpaikan henkilöstön suojaamiseksi toistuvilta saman tekijän 

aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä esimerkiksi lähestymiskiellon tyyppisellä menettelyllä. 

OM ei kuitenkaan ole jostain syystä antanut tätä selvitystä. 

Voiko työnantajan edustaja puolestaan saada tuomioistuimesta tiedon esimerkiksi 

siitä, onko työntekijä hakenut lähestymiskieltoa esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytynyttä 

entistä aviomiestään kohtaan tilanteessa, jossa muut työntekijät pelkäävät tätä uhkaavan 

käytöksen vuoksi? Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia 

(370/2007, YTJulkL) sovelletaan tietoihin oikeudenkäynnistä, oikeudenkäyntiasiakirjoihin, 

suulliseen käsittelyyn ja ratkaisuun, eli diaarijulkisuuteen, asiakirjajulkisuuteen, 

käsittelyjulkisuuteen ja ratkaisujulkisuuteen. YTJulkL on erityislaki JulkL:iin nähden, mutta 

oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat nimenomaiset säännökset muissa laeissa menevät 

YTJulkL:n säännösten edelle. YTJulkL:n 4 §:ssä säädetään oikeudenkäyntiä koskevien 

perustietojen julkisuudesta. Tällaisia julkisia perustietoja ovat pykälän mukaan tiedot asiaa 

käsittelevästä tuomioistuimesta, asian yksilöidystä laadusta, asian käsittelyn vaiheista, 

suullisen käsittelyn ajankohdasta ja käsittelypaikasta sekä asianosaisen yksilöimiseksi 

tarpeelliset tiedot.  

YTJulkL:n 5 §:n mukaan perustieto tulee julkiseksi heti, kun asia on tullut 

tuomioistuimessa vireille. Tuomioistuin voi kuitenkin 6 §:n nojalla määrätä salassa 

pidettäväksi asianomistajan henkilöllisyyden rikosasiassa, joka koskee erityisen 

arkaluonteista hänen yksityiselämäänsä liittyvää seikkaa, sekä turvapaikanhakijan 

henkilöllisyyden säilöön ottamista koskevassa asiassa, jollei ole ilmeistä, että tiedon 

antaminen ei vaaranna turvapaikanhakijan tai tämän läheisen turvallisuutta. Merkitystä ei ole 

sillä, onko nämä perustiedot merkitty tuomioistuimen asiakirjarekistereihin, vaan tiedot ovat 

julkisia siitä lähtien, kun tieto on olemassa riippumatta tiedon olomuodosta tai siitä, onko se 

jo merkitty asiakirjarekisteriin. Oikeudenkäynnin perustietoina on asianosaisen, kuten 

lähestymiskiellon hakijan tai lähestymiskieltoon vaaditun nimen lisäksi annettava myös 

muut sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia asianosaisen henkilöllisyyden yksilöimiseksi, 

jottei ”ihmisiä aiheettomasti leimattaisi joko väärinkäsitysten tai puutteellisten tietojen 

seurauksena.” (HE 13/2006 vp, 17). 

Helsingin HAO on antanut lainvoimaisen päätöksen, joka koski 

tuomiolauselmajärjestelmän diaarinumerotietojen saamista.  

Helsingin HAO 20.12.2001 01/0893/2 

Oikeusministeriölle osoitettu tietopyyntö oli koskenut käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien 

päätösten diaarinumeroita jutuissa, joissa oli sovellettu rikoslain hätävarjelusäännöksiä. 

Diaarinumerotietoja oli pyydetty TV:lle tehtävää oikeuselämän asia- ja ajankohtaisohjelmaa 

varten. Diaarinumerotietojen perusteella hakijoiden oli tarkoitus tilata tuomioistuimista 

ratkaisutietoja. 

Hallinto-oikeus lausui perusteluinaan muun muassa seuraavaa: Viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 1 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai 

muussa laissa erikseen toisin säädetä. Saman lain 24 §:n 1 momentin 28 kohdan mukaan 

salassa pidettäviä viranomaisten asiakirjoja ovat hallintoviranomaisten asiakirjat ja rekisterit, 

jotka sisältävät tietoja tuomitusta, vangitusta tai muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä, 

jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei vaaranna asianomaisen tulevaa toimeentuloa, 

yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta, ja jos tiedon antamiseen on perusteltu syy. 



166 
 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 §:n perusteella tuomioistuinten diaaritiedot ovat 

julkisia. Vaaditut tuomioistuinten diaarinumerot sisältyivät myös oikeusrekisterikeskuksen 

ylläpitämään tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainrekisteriin, joka sisälsi tietoja tuomitusta, 

vangitusta tai muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä. Oikeusrekisterikeskus oli 

hallintoviranomainen ja sen tietojen luovuttamiseen sovellettiin viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 28 kohtaa. Pelkkä tuomioistuimen nimi ja asian 

diaarinumero eivät kuitenkaan sisältäneet sellaisia tuomittua, vangittua tai muutoin vapautensa 

menettänyttä henkilöä koskevia tietoja, joiden salassapitoa tarkoitettiin sanotussa lainkohdassa. 

Äänestys 2-1. 

Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 

24 §:n 1 momentin 28 kohdan mukaan hallintoviranomaisen hallussa olevien rikoksesta 

tuomittua koskevien tietojen julkisuus määräytyy eri perusteella kuin oikeudenkäyntiä 

koskevien tietojen julkisuus. Oikeutta tiedon saamiseen hallintoviranomaisen rekisteristä on 

sen vuoksi arvioitava yksinomaan hallintoviranomaista koskevan säännöksen perusteella 

siinäkin tapauksessa, että pyydetty tieto on tuomioistuimessa julkinen. Asiassa ei voitu pitää 

ilmeisenä, että pyydettyjen tunnistetietojen avulla hankittavien tietojen käsitteleminen 

televisio-ohjelmassa tai käyttäminen ohjelman teossa ei vaaranna rekisterissä olevan henkilön 

tulevaa toimeentuloa, yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta. Tämän vuoksi valittajilla 

ei ollut oikeutta pyytämiensä tietojen saamiseen. 

KHO:n päätös 23.12.2002 taltionumero 3414. Päätöksen lopputulosta ei muuteta. 
 

6.4 Sakkomenettelyn laajentamisesta työelämän uhkatilanteisiin liittyvissä rikoksissa 

Kun laitonta uhkausta on sisäisen turvallisuuden eri ohjelmien ja väkivallan 

vähentämisohjelman yhteydessä ehdotettu virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi silloin, 

kun se kohdistuu työtään tekeviin henkilöihin, on ehdotuksia lainvalmistelijoiden taholta 

vastustettu muun muassa oikeuslaitoksen lisääntyvällä työmäärällä ja kasvavilla 

kustannuksilla sekä sillä, ettei laittomia uhkauksia voida käsitellä rangaistusmääräyksin. 

(Ks. tästä tarkemmin esimerkiksi OM:n arviomuistio 2014).  

Voisiko nykyistä tilannetta sitten muuttaa esimerkiksi sakkomenettelyn 

laajentamisella? OM asetti vuonna 2016 sakkomenettelyn laajentamistyöryhmän arvioimaan 

rikosasioiden summaarisen, tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvan menettelyn 

soveltamisalan laajentamista. Ryhmän tehtävänä oli myös valmistella hallituksen esityksen 

muodossa tätä koskevat säännösehdotukset. Työryhmä huomauttaa, etteivät kaikki 

"rikoslajit eivät ole luonteeltaan selviä ja yksinkertaisia, eivätkä välttämättä muutenkaan 

sovellu käsiteltäväksi sakkomenettelyssä esimerkiksi asianomistajan asemaan tai 

suojeltaviin oikeushyviin liittyvien kysymysten vuoksi." (OM 2016, 38.) 

Työryhmä toteaa, ettei niiden rikosten, joista on säädetty yhden vuoden 

enimmäisvankeusrangaistus, suojeltaviin oikeushyviin pääsääntöisesti liity mitään 

periaatteellisia esteitä sakkomenettelyn käytölle. Sen sijaan työryhmä suhtautuu 

kriittisemmin niiden rikosten ryhmään, joista on säädetty kahden vuoden 

enimmäisvankeusrangaistus. Työryhmä perustelee kriittistä suhtautumistaan muun muassa 

suojeltavan oikeushyvän ja rikoksen voimakkaan selvittämisintressin merkityksellä henkeen 

ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla. Laittomien uhkausten osalta työryhmä 

puolestaan muistuttaa niiden olevan harvoin näytöllisesti ja oikeudellisesti selviä ja 

yksinkertaisia. (OM 2016, 37–38) 
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Ryhmä myös muistuttaa niiden rikosten seuraamuskäytännön, joista voidaan tuomita 

enintään kahden vuoden vankeusrangaistus, poikkeavan toisistaan (OM 2016, 38.). Tämä 

näkyy selvästi esimerkiksi törkeän kotirauhan rikkomisen, pahoinpitelyn, laittoman 

uhkauksen ja vainoamisen rangaistusseuraamusten kohdalla, jotka nostan esille tässä, koska 

niitä kohdistuu työntekijöihin myös työväkivalta- ja uhkatilanteiden yhteydessä. Ryhmän 

raportin mukaan törkeästä kotirauhan rikkomisesta on vuonna 2015 tuomittu 

sakkorangaistukseen ainoastaan 15 prosentissa tapauksista, kun taas pahoinpitelystä 

sakkorangaistukseen on tuomittu 64 prosentissa ja laittomassa uhkauksessa peräti 69 

prosentissa tapauksista. Myös vainoamisesta tekijä on yli puolessa tapauksista tuomittu 

sakkorangaistukseen (OM 2016, 38.) Oikeuskäytännössä valitun rangaistuslajin perusteella 

laiton uhkaus ”sopisi” täten myös sakkomenettelyn piiriin.   

Työryhmä toteaa, ettei sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista voida pitää 

perusteltuna yleisesti rikoksiin, joiden enimmäisrangaistus on enintään kaksi vuotta 

vankeutta. Yleinen sakkomenettely voitaisiin ryhmän näkemyksen mukaan ulottaa 

pelkästään niihin rikoksiin, joista säädetty enimmäisrangaistus on korkeintaan yksi vuosi 

kuusi kuukautta vankeutta. (OM 2016, 44.)  

Laittoman uhkauksen rangaistussäännöksessä eri vakavuusasteita ilmentäviä 

tekomuotoja ei ole jaettu joko kolmiportaiseksi lievään tekomuotoon, perustekomuotoon ja 

törkeään (kvalifioituun) tekomuotoon tai kaksiportaiseksi perustekomuotoon ja 

ankarampaan tai lievempään tekomuotoon, joilla kullakin tekomuodolla olisi omat 

rangaistusasteikkonsa. Tällainen kolmiportainen jaottelu on käytössä esimerkiksi 

pahoinpitelyrikosten kohdalla.  

Työryhmä on vertaillut mietinnössään ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntöjä 

summaarisen rikosprosessin osalta. Sen mukaan Ruotsissa on käytössä rangaistusmääräys, 

jolla voidaan määrätä muun muassa sakko ja ehdollinen tuomio. On huomattava, että 

Ruotsissa on myös käytössä – toisin kuin meillä Suomessa - perusmuotoista laitonta 

uhkausta lievempi tekomuoto, joka syyttäjäviranomaisen käsikirjan mukaan soveltuu 

rangaistusmääräysmenettelyyn. (OM 2016, 26–27)  

Muuttuisiko tilanne toiseksi, jos Suomessa otettaisiin Ruotsin tapaan käyttöön 

perusmuotoisen laittoman uhkauksen lisäksi rikoksen lievempi tekomuoto, eräänlainen 

”uhkausrikkomus”, joka olisi virallisen syytteen alainen teko samaan tapaan kuin 

työntekijään kohdistuva lievä pahoinpitely rikoslain 21 luvun 17 §:n syyteoikeuspykälän 

tapaan. Tekijä voitaisiin tällöin tuomita ”uhkausrikkomuksesta” sakkoon yksinkertaisissa, 

riidattomissa ja näytöllisesti selvissä tapauksissa ilman, että ne jouduttaisiin viemään 

raskaampaan ja kalliimpaan tuomioistuinkäsittelyyn. Tältä osin tulisi kuitenkin huolehtia 

siitä, että esitutkintaviranomaisilla olisi edelleen käytettävissä riittävät pakkokeinot 

esitutkintaa varten. Toinen vaihtoehto voisi olla säätää laittoman uhkauksen 

rangaistusmaksimiksi yksi vuosi kuusi kuukautta vankeutta, jolloin teon enimmäisrangaistus 

olisi linjassa työryhmän sakkomenettelyn laajentamisen yhteydessä esittämän soveliaan 

enimmäisrangaistuksen kanssa.  

Myös syyteoikeus työntekijään kohdistuvan lievän pahoinpitelyn ja 

”uhkausrikkomuksen” osalta olisi tällöin paremmin linjassa verrattuna varsin 

epäjohdonmukaiseen nykytilanteeseen; nykyisin lievän tekomuodon sisältävä teko (lievä 

pahoinpitely), josta voidaan tuomita korkeintaan sakkoa, on virallisen syytteen alainen, kun 
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taas perustekomuodon käsittävä rikos (laiton uhkaus) on pääsääntöisesti asianomistajarikos, 

josta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. 

Laiton uhkaus säädettiin vuoden 1969 lainmuutoksen yhteydessä säädetty virallisen 

syytteen alaiseksi tietyissä tilanteissa samalla tavoin kuten pakottaminen ja lievä ja 

tavallinen pahoinpitely. Samassa yhteydessä eduskunta vastoin hallituksen esitystä (HE 

68/1966 vp) korotti laittoman uhkauksen enimmäisrangaistuksen vuodesta kahteen vuoteen 

vankeutta. Eduskunta on täten kaksi kertaa torjunut hallituksen esityksen yhtäältä 

enimmäisrangaistuksen alentamisesta ja toisaalta syyteoikeusjärjestelystä.   

"Myös laiton uhkaus ja pakottaminen olisivat pääsääntöisesti asianomistajarikoksia. Nykyisin 

ne ovat poikkeuksellisesti virallisen syytteen alaisia samoin edellytyksin kuin lievä ja 

tavallinen pahoinpitely." (HE 94/1993 vp, 111) 

Hallituksen esityksessä HE 78/2010 vp, joka sinänsä koski lievän pahoinpitelyn 

syyteoikeutta, on otettu erityisen hyvin kantaa työväkivallan asianomistajarikosten 

syyteoikeusjärjestelyn ongelmiin. Samaa pätee mielestäni erittäin hyvin myös laittoman 

uhkauksen kohdalla, joka työtehtäviään hoitavaan työntekijäänkin kohdistettuna on 

lähtökohtaisesti asianomistajanrikos.  

"Kenellä tahansa on oikeus tehdä poliisille ilmoitus tapahtuneesta rikoksesta. Asianomistajana 

olevan työntekijän ohella myös työnantajalla on siten periaatteessa oikeus tehdä ilmoitus 

poliisille työntekijään kohdistuneesta lievästä pahoinpitelystä. Ilmoitus voidaan tehdä ilman 

asianomistajan eli työntekijän suostumusta. Esitutkinta toimitetaan lievässä pahoinpitelyssä 

nykyisin kuitenkin vain, jos asianomistaja esittää rangaistusvaatimuksen. On sekä työnantajan 

että työntekijöiden edun mukaista, että kumpikin näistä tahoista voi saattaa 

pahoinpitelyepäilyn poliisin tietoon tekemällä asiassa rikosilmoituksen. Työntekijää voidaan 

eri tahoilta ja eri syistä painostaa luopumaan rikosilmoituksen tekemisestä, mikä 

asianomistajarikoksissa estää myös syytetoimet. Tällöin vaarana on myös käytännön 

epäyhtenäisyys, mistä voi olla haittaa myös väkivallan ennalta ehkäisyn näkökulmasta." (HE 

78/2010 vp, 14) 

Nykyinen tilanne on johtanut mielestäni epäjohdonmukaisuuksiin ja haastaviin tilanteisiin 

työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta keskeisten työväkivaltaan ja sen uhkaan 

liittyvien rikosten syyteoikeusjärjestelyjen osalta. Mielestäni olisi tarpeen, että nämä 

epäjohdonmukaisuudet kartoitettaisiin ja selvitettäisiin samalla kertaa, eikä pistemäisesti, 

kuten aiemmin on tapahtunut. Niemi-Kiesiläinen (2004, 390) pitää yllättävänä ja 

epäloogisena laittoman uhkauksen luonnetta asianomistajarikoksena ja katsoo, ettei 

väkivaltarikosten tulisi olla asianomistajarikoksia, koska "uhri ei useinkaan ole siinä 

asemassa, että hän vailla painostusta ja pelkoa voisi päättää syytteeseen panosta. Lisäksi 

yleinen viesti rikosten vakavuudesta on virheellinen, kun yleisiin intresseihin ja 

varallisuuteen kohdistuvat rikokset ovat yleisen syytteen alaisia, mutta väkivaltarikokset 

eivät."   

Tämä pätee mielestäni myös työväkivaltaan ja sen uhkaan. Myös sisäisen 

turvallisuuden ohjelman loppuraportissa "Teoilla tuloksiin - Sisäisen turvallisuuden 

ohjelman vuosiraportti 2014" suositetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuuden 

varmistamisen jatkotyölle paitsi eri tahojen yhteistyön tiivistämistä myös lainsäädännön 

kehittämistä ja väkivallan kohteen aseman ja tilanteen huomioimista paremmin 

lainvalmistelutyössä. (SM 2014, 31) 


