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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi
Oikeusministeriö, tietohallintoyksikkö
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Tilastokeskus

Väkivallan kirjaaminen ja vertailukelpoisuus 

Rikoksentorjuntaneuvoston  väkivaltajaosto  tarkasteli  vuoden  2012  aikana  eri  viranomaisten 
tekemää  väkivallan  tilastointia  ja  kirjaamista  pyrkimyksenään  tukea  väkivallan 
tarkoituksenmukaisempien,  kattavampien ja yhteismitallisempien kirjaus- ja tilastointikäytäntöjen 
kehittämistä. 

Keskeisenä  tavoitteena  on  parantaa  väkivallan  tilastointia,  jotta  väkivaltatilanteesta  saataisiin 
parempi  kuva  ja  jotta  väkivallan  ehkäisyn  suunnitteluun  ja  toimeenpanoon  saataisiin  parempia 
työkaluja.  Yksi osatavoite on saada eri viranomaisten keräämät tiedot mahdollisuuksien mukaan 
aikaisempaa yhteismitallisemmiksi.  Toinen tärkeä osatavoite on saattaa kyselytutkimuksilla saatu 
ja viranomaisten kokoama tieto väkivallasta yhteismitallisemmaksi. 

Jaosto  järjesti  lokakuussa  2012 pyöreän  pöydän  keskustelun,  johon  osallistui  poliisihallituksen, 
valtakunnansyyttäjänviraston,  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitoksen,  Tilastokeskuksen  ja 
oikeusministeriön edustajia sekä väkivaltajaoston jäsenet. Kuultavana olivat myös tutkimuksen ja 
paikallisen  kehittämisen  edustajat.  Jaosto  totesi,  että  moni  viranomainen  valmistelee 
tietojärjestelmänsä muutoksia, ja osassa kehittäminen on vaiheessa, jossa on vielä mahdollista tehdä 
ehdotuksia ja esittää toivomuksia siitä, millaisia tietoja väkivaltarikosten kirjaamisessa olisi syytä 
ottaa huomioon.

Jaosto  esittää,  että  seuraavat  liitteenä  olevat  kysymykset,  jotka  on  valmisteltu  poliisin 
tilastojärjestelmässä  huomioon  otettaviksi,  lisättäisiin  mahdollisuuksien  mukaan  myös  kaikkien 
kuultavana  olleiden  viranomaisten  tietojärjestelmiin.  Väkivaltajaosto  pitää  tärkeänä,  että  nämä 
tiedot mahdollisuuksien mukaan kerättäisiin kaikista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista 
sekä  virkamiehen  väkivaltaisista  vastustamisista  ja  haitanteoista  virkamiehille.  Väkivaltaa 
koskevien kysymysten kehittämisen kannalta niiden käyttökelpoisuutta on tärkeä arvioida. Jaosto 
jatkaa  toimikautensa  ajan  (vuoden  2014  kevääseen  asti)  yhteismitallisempien  kirjaus-  ja 
tilastointikäytäntöjen  edistämistä  ja  toivoo,  että  viranomaisten  tekemä  seurata  ja  arviointi 
kysymysten käytettävyydestä annetaan jaostolle tiedoksi.

Jaoston  ehdotus  on  valmisteltu  16.10.2012  pidetyn  pyöreän  pöydän  keskustelun  pohjalta,  jossa 
olivat mukana jaoston kuulemat asiantuntijat. Ehdotus on hyväksytty väkivaltajaoston kokouksessa 
27.11.2012.

Helena Ewalds  
Väkivaltajaoston puheenjohtaja
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