
   
Väkivallan tilastointi viranomaisissa: yhdenmukaistamisen mahdollisuudet 

Väkivaltajaosto  ehdottaa  seuraavia  asioita  tilastoitavaksi.  Tilastointi  koskisi  kaikkia  henkeen  ja 
terveyteen  kohdistuvia  rikoksia  sekä  virkamiehen  väkivaltaisia  vastustamisia  ja  haitantekoja 
virkamiehille.  Tapauksissa,  joissa on mukana useita  uhreja,  tilastointi  tehdään jokaisesta  uhrista 
erikseen,  mutta  tekijöistä  valitaan  yksi  päätekijäksi  (ennen  pilotointia  tästä  annetaan 
yksityiskohtaisempi ohje). 

1 Uhrin sukupuoli
1. mies 
2. nainen
3. ei tietoa

2 Uhrin ikä tekohetkellä

3 Tekijän (syylliseksi epäillyn) sukupuoli
1. mies
2. nainen
3. ei tietoa

4 Tekijän ikä tekohetkellä

5 Tekijän päihtymystila
1. alkoholi
2. denaturoitu
3. yhteiskäyttö
4. muu päihde
5. tekijä ei päihteiden vaikutuksen alainen
6. ei tietoa

6 Uhrin päihtymystila
1. alkoholi
2. denaturoitu
3. yhteiskäyttö
4. muu päihde
5. uhri ei päihteiden vaikutuksen alainen
6. ei tietoa



7 Tekijän ja uhrin välinen suhde (suhteen läheisyys)
1.   tekijä on uhrin avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani (vakiintunut suhde, ”yhden yön” 

suhteet kirjataan kohtaan 7 tai 8)
2. tekijä on uhrin entinen avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani
3. tekijä on uhrin lapsi tai lapsipuoli, lapsenlapsi 
4. tekijä on uhrin vanhempi tai isä- tai äitipuoli tai isovanhempi
5. tekijä on uhrin sisko/veli tai sisko/velipuoli
6. tekijä on uhrin muu sukulainen
7. tekijä on uhrin ennalta tuntema henkilö
8. tekijä on uhrille ennalta täysin tuntematon 
9. ei tietoa

8 Tekijän ja uhrin keskinäinen ”asema” tai ammatillinen suhde  

1.   tekijä on uhrin asiakas tai potilas
2. tekijä on uhrin oppilas
3. tekijä on uhrin opettaja
4. tekijä on uhrin esimies
5. tekijä on uhrin alainen
6. tekijä on uhrin työtoveri
7. tekijä on viranomaisen tai palveluntuottajan edustaja (esim. poliisi, turva-ala, hoitoala tms.)

9 Asuuko uhri samassa taloudessa tekijän kanssa  
1. kyllä
2. ei
3. ei tietoa

10 Väkivallanteon kuvaus (voi laittaa monta vaihtoehtoa)
1.   painostus, uhkailu kasvokkain tai vainoaminen/vaaniminen 
2.  uhkaus  vahingoittaa  fyysisesti  puhelimessa,  kirjeessä,  sähköposti-  tai  tekstiviestissä  tai 
internetissä 
3.   liikkumisen estäminen, kiinni tarttuminen, tyrkkiminen tai töniminen, läimäisy
4.   hiuksista repiminen
5.   lyönti kädellä, nyrkillä
6.   potkiminen, kuristaminen, uhrin päällä hyppiminen
7.   teräaseen tai ampuma-aseen käyttäminen 
8.   jonkin muun aseen/välineen käyttäminen, mukaan lukien lattiaan, seinään tms. hakkaaminen
9.   muu fyysinen väkivalta (ml. kaataminen, pudottaminen)
10. sukupuoliyhteyteen pakottaminen/raiskaus
11. seksuaalisiin tekoihin pakottaminen
12. ei tietoa

11 Esiintyikö teossa seuraavia piirteitä (voi laittaa monta vaihtoehtoa)
1.   henkinen väkivalta (ml. uskonnollinen, kulttuurinen tai kunniaan liittyvä väkivalta)
2. taloudellinen väkivalta
3. välittömän hoidon/huolenpidon laiminlyönti
4. ei mitään näistä



12 Väkivallasta aiheutuneet fyysiset vammat (voi laittaa monta vaihtoehtoa)
1. ei fyysisiä vammoja
2. mustelmia, ruhje
3. haava
4. venähdys, revähdys tai jäsenen sijoiltaan meno
5. luunmurtuma
6. hammasvamma
7. sisäinen vamma
8. aivotärähdys
9. muu vamma, mikä? __________

13 Tapahtumatilanne, olosuhteet
Joutuiko uhri väkivallan kohteeksi [tilanne]:

1.  ansiotyössä tai työpaikalla
2.  matkalla työhön tai työstä kotiin
3.  vapaaehtoista työtä tehdessä, vapaa-aikana tai harrastuksen parissa
4.  koulussa tai muussa oppilaitoksessa
5.  matkalla kouluun tai muuhun oppilaitokseen
6.  muussa tilanteessa, missä?__________

14 Tapahtumapaikka 
Missä uhriin kohdistunut väkivallanteko pääasiassa tapahtui? [paikka]

1.  asunnossa (mukaan lukien vapaa-ajan asunto)
2.  asuintalon pihassa tai porraskäytävässä
3.  koulurakennuksessa tai koulualueella, muussa oppilaitoksessa
4.  baarissa, ravintolassa, tanssipaikalla (myös sisään mentäessä tai ulos tultaessa)
5.  muussa  yleisölle  avoimessa  rakennuksessa  (ml.  kaupat  yms.);  (tämän  ohjeistusta 
täsmennetään ennen pilotointia)
6.  vankilassa, sairaalassa, vanhainkodissa, muussa laitoksessa
7.  tiellä tai kadulla, torilla tai muulla julkisella paikalla
8.  julkisessa joukkoliikennevälineessä
9.  muualla, missä?

HUOM!  OPTL:n  uhrikyselyssä  muuttujassa  on  myös  työpaikalla/työtehtävissä,  mikä  tässä 
esityksessä  sisältyy  kysymykseen  13.  Tässä  erikseen  myös  kohta  ”julkisessa 
joukkoliikennevälineessä”

Päihteitä koskevien kysymyksien 5-6 käytettävyyttä on epäilty. 


