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4 Kriminaa lipolitiiKan vaiKuttajia

 sosiaalinen media pitää 
poliisin kiireisenä
Riikka Kostiainen

 

Haasteltavana on ylikonstaapeli marko 
Forss Helsingin poliisilaitokselta. Netti-
poliisitoiminnan käynnistäjä näkee isona 
haasteena poliisityön kannalta sosiaa-
lisen median käytön pirstaleisuuden. 
Hänen mielestään tarvitaan enemmän 
vähintään EU-tasoista yhteistyötä ja pro-
aktiivisempaa otetta esimerkiksi lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn. 
 
sosiaalisen median käyttö on arkipäivää 
Sosiaalisen median palvelut ovat tavoit-
taneet jo suurimman osan suomalaisista.

8 rikoksia verkossa
Robin Lardot & Klaus Kaartinen
Sosiaaliseen mediaan liittyvät rikokset 
ovat moninaisia. Kirjoittajat tarkastelevat  
sosiaalista mediaa kovan rikollisuuden 
näkökulmasta – miten sosiaalinen media 
auttaa tietomurroissa ja esimerkiksi 
petosrikollisuudessa sekä miten sitä 
käytetään rikostorjunnassa ja millaisia 
haasteita tähän liittyy. Erityisen haasteen 
luo näiden palveluiden kansainvälinen 
luonne. 

10 sosiaalinen media täydentää 
hätätilanteiden viestintää
Kankaanranta, Pylväs & Hokkanen
Pelastusopisto ja Poliisiammattikor-
keakoulu toteuttivat vuonna 2013 
tutkimushankkeen ”Sosiaalinen media 
ja älypuhelinsovellukset kansalaisten 
avuksi hätätilanteissa”. Artikkelissa 
tarkastellaan, millaisia uusia mahdolli-
suuksia ja haasteita sosiaalinen media 
tuo viranomaisviestintään perinteisiin 
viestintätapoihin verrattuna. Sosiaalinen 
media tulisi nähdä nykyisiä viestintätapo-
ja täydentävänä välineenä.

13 sosiaalinen media auttamisessa 
ja asenteisiin vaikuttamisessa
Vaaranen-Valkonen, Tuovinen & Arkio

 

Ihmisillä on luontainen halu ja taipumus 
olla kontaktissa toisiin ihmisiin. Netti ja 
erilaiset sosiaaliset verkkoympäristöt 
kuuluvat monen ihmisen arkipäivään ja 
tarjoavat parhaimmillaan laajat mahdolli-
suudet kanssakäymiseen, myös rikosuh-
rityössä.

16 sosiaalinen media 
nuorisotyössä
Heikki Lauha
Nuorisotyötä on pitkään tehty aktiivisesti 
eri sosiaalisen median ympäristöissä. On 
ymmärretty, että työtä pitää tehdä siellä 
missä nuoretkin ovat. Toisaalta, aihetta 
hehkutukseen ja ylpistelyyn ei ole. Nuo-
risoalalla tarvitaan lisää rohkeutta tutustua 
ja kokeilla uusia teknologioita sekä toi-
mintamuotoja – yhdessä nuorten kanssa.

18 ehkäisevää työtä somessa
Riikka Kostiainen
Jutussa esitellään muutamia esimerk-
kejä rikoksia ennaltaehkäisevästä työstä 
verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

19 naisten kokema väkivalta eu:ssa
Heiskanen, Kervinen & Lietonen
Euroopan Unionin perusoikeusviraston 
(FRA) syksyllä 2012 tekemän haastat-
telututkimuksen tulokset julkistettiin 
maaliskuussa. Suomalaisesta näkökul-
masta huomio kiinnittyi siihen, että 
Suomi sijoittui Euroopan kärkeen naisten 
kokeman väkivallan yleisyydessä.

22 työperäisen ihmiskaupan 
torjuntaan uusia keinoja
Anniina Jokinen
Työperäinen ihmiskauppa esiintyy osana 
ravintola- ja siivousalojen harmaata 
taloutta. Näillä aloilla on rakenteita, 
jotka heikentävät niillä työskentelevien 

ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa 
ja olosuhteita. Puuttumalla harmaaseen 
talouteen ja lievempiin ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäytön muotoihin 
voidaan torjua myös ihmiskauppaa.

24 Yleisötilaisuuksien turvalli-
suustyössä kehitettävää
Jyri Paasonen
Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus 
on herättänyt viime vuosina runsaasti 
keskustelua. Yleisötilaisuuksien järjestä-
mistä ja turvallisuustoimintaa ohjaa suuri 
määrä lainsäädäntöä. Järjestäjät joutuvat 
panostamaan turvallisuuteen enemmän, 
mistä aiheutuu huomattavia kuluja.     

26 Ympäristörikollisuuden tut-
kinta suomessa ja ruotsissa
Iina Sahramäki & Terhi Kankaanranta
Artikkelissa tarkastellaan ympäristö-
rikosepäilyjen ilmoittamiskäytänteitä, 
torjunnan ja tutkinnan organisointia sekä 
ympäristörikostutkijoiden koulutusta.  

28 vastuullisuus poliittisen 
korruption välineenä
Catharina Groop
Vastuullisuusprosessiin osallistumalla 
voimme ennaltaehkäistä poliittista kor-
ruptiota, jolla on negatiivinen vaikutus 
taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaali-
seen kehitykseen sekä jokaisen kansalai-
sen mahdollisuuksiin hyvään elämään.  

30 vankeuslainsäädäntöön 
useita täsmennyksiä
Ulla Mohell
Keskeisimmät ehdotukset koskevat van-
kien tapaamista, sähköistä viestintää ja 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 

32 Hyvä naapuruus luo 
turvallisuutta
Riikka Kostiainen
Rikoksentorjuntaneuvoston Naapuriapu-
työryhmä jätti suosituksensa. 

34 Kriminologia 
Matti Laine: itsekäs vai sosiaalinen?

36 ajassa
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 j u h a  K ä ä r i ä i n e n

Perinteinen viestintä, jota Haaste-lehtikin edustaa, perustuu yhdensuuntaiseen 
tiedonkulkuun. Lukijat saavat eteensä säännöllisin väliajoin valmiin tietopaketin, 
joka jaetaan lukijoille, katselijoille tai kuulijoille. Viestintävälineiden kehittyessä 
on kuitenkin nopeasti syntynyt aivan uudenlainen tilanne, jossa tiedonkulku 
ei ole enää yhdensuuntaista vaan verkostomaista: media on sosiaalista. Sosi-
aalisen median kehittyminen ei ole kuitenkaan merkinnyt perinteisen median 
alasajoa vaan päinvastoin sitä, että lehdistö, tv tai radio hyödyntävät sähköi-
sen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia. Esimerkiksi isojen uutistapahtumien 
ympärille syntyy välittömästi keskusteluryhmiä, joissa mediakuluttajat ottavat 
kantaa tapahtumien kulkuun ja osallistuvat tiedon tuottamiseen.

Sosiaalisen median ja ylipäätään tietoverkkojen huima kehittyminen on 
tuonut mukanaan aivan uudenlaisia uhkia ja mahdollisuuksia kansalaisten tur-
vallisuuden näkökulmasta. Kuten robin lardot ja klaus kaartinen kirjoitta-
vat oheisessa artikkelissaan, tietoverkot ja sosiaalinen media mahdollistavat 
monenlaisia uusia rikollisuuden muotoja. Esimerkkinä voidaan mainita erilaiset 
petokset ja huijaukset, joita usein johdetaan ulkomailta ja joissa hyödynne-
tään tietoverkoista ongittuja yksilöjä koskevia tietoja. Viranomaisten kannal-
ta tällaisten rikosten selvittäminen on haastavaa ja edellyttää kansainvälistä 
yhteistyötä. Toisena esimerkkinä voidaan mainita sosiaalisen median blogi-
kirjoituksissa ja keskustelupalstoilla leviävät epäasialliset kirjoitukset, jotka 
voivat saada äärimmäisiä muotoja ja johtaa epäilyihin kunnianloukkauksista 
tai viharikoksista.

Toisaalta sosiaalinen media voi tarjota uusia keinoja rikosten ennaltaehkäise-
miseksi ja selvittämiseksi. Nettipoliisitoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa jo 
muutaman vuoden aikana tarjoamalla kansalaisille mahdollisuuden olla yhtey-
dessä poliisiin sosiaalisen median välityksellä. Poliisin on oltava läsnä ja tavoi-
tettavissa kaikkialla siellä, missä ihmiset toimivat, myös sosiaalisessa mediassa. 
Kuten terhi kankaanranta, kari pylväs ja laura Hokkanen kirjoittavat, sosiaa-
lisen median vuorovaikutuksellisuutta voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän 
viranomaisten ja kansalaisten välisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi erilai-
sissa hätätilanteissa. Yksisuuntaisen viestinnän rinnalle tarvitaan entistä moni-
puolisempia keinoja, joilla kansalaiset voivat kertoa vaaratilanteista ja niiden 
kehittymisestä suoraan tapahtumapaikoilta verkoissa, joissa myös viranomaiset 
ovat mukana. Kun jotain poikkeuksellista tapahtuu, ihmiset eivät tänä päivänä 
turvaudu pelkästään viranomaisilta tulleisiin ”hätätiedotteisiin” vaan etsivät 
tietoa ja myös tuottavat tietoa samanaikaisesti monissa sähköisissä medioissa. 
Yhteisöt ovat yhä enemmän myös verkkoyhteisöjä ja niissä myös turvallisuus-
viranomaisten on oltava mukana.
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sosiaalinen media pitää 
poliisin kiireisenä

K r i m i n a a l i p o l i t i i K a n  v a i K u t t a j i a

sosiaalisen median varjopuolia ovat mm. lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, vihapuhe, kiu-

saaminen, vainoaminen, identiteettivarkaudet, petokset ja virtuaaliomaisuusrikokset. nettipo-

liisitoiminnan käynnistäjä, ylikonstaapeli marko Forss Helsingin poliisilaitokselta näkee isona 

haasteena poliisityön kannalta sosiaalisen median käytön pirstaleisuuden. Hänen mielestään 

tarvitaan enemmän vähintään eu-tasoista yhteistyötä ja proaktiivisempaa otetta esimerkiksi 

lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn.

Fobbana tunnettu yli-
konstaapeli Marko 
Forss työskentelee 

Helsingin poliisilaitoksen 
nettipoliisiryhmässä. Innostus 
nettityöhön heräsi, kun hän 
keväällä 2007 siirtyi kentältä 
alle 18-vuotiaiden tekemien 
juttujen ja perheväkivallan 
tutkintaan. Silloin nuorten 
jutuissa nousi esiin IRC-Gal-
leria, jossa tapahtui kiusaa-
mista, seksuaalirikoksia, siellä 
riideltiin ja nuoret tunnistivat 
tekijöitä ja rikoksia. Ilman 
palveluun kirjautumista vies-
tejä ei kuitenkaan pystynyt 
katsomaan.

– En ollut koskaan käyttä-
nyt IRC-Galleriaa ja ylipäätään 
olin tietokoneen käyttäjänä 
”perusuuno”. Ensimmäisen 

pöytäkoneen kotiin olin hank-
kinut vasta 2005 ja sähkö-
postia käytin vain työpaikal-
la. Kuulin, että nuorisotyötä 
tehdään jo sosiaalisessa me-
diassa ja kävin tutustumassa 
tähän Netari-toimintaan sekä 
IRC-Gallerian ylläpitoon. Nä-
kyvän nettipoliisityön pääsin 
aloittamaan IRC-Galleriassa 
syksyllä 2008 ja siitä puolen 
vuoden päästä ryhmä vahvis-
tui kolmihenkiseksi. Sittem-
min toimintaa on laajennettu 
useisiin eri sosiaalisen median 
palveluihin kuten Facebookiin 
ja muihinkin poliisilaitoksiin on 
tullut nettipoliiseja, joskaan ei 
päätoimisia.

Forss pitää omilla kasvoil-
laan ja nimellään esiintymistä 
sosiaalisessa mediassa onnis-

tuneena ratkaisuna. Se, että 
poliisi toimii samoilla sään-
nöillä kuin muutkin käyttäjät, 
on luonut luottamusta ja tur-
vallisuudentunnetta nettiin. 
Näkyvällä poliisityöllä netissä 
pyritään ennalta ehkäisemään 
rikoksia, madaltamaan kyn-
nystä ottaa yhteyttä poliisiin ja 
puuttumaan akuutisti etenkin 
sosiaalisessa mediassa tapah-
tuviin rikoksiin.

somessa teHdään 
oikeaa poliisitYötä

Sosiaalisen median rikok-
set ovat Forssin mukaan 
säilyneet samankaltaisina, 
mutta sosiaalisen median 
pirstaleisuus hankaloittaa 
poliisityötä. Vuonna 2008 
melkein kaikki nuoret olivat 

IRC-Galleriassa ja sitä kautta 
hyvin tavoitettavissa, nyky-
ään nuoret ovat aktiivisesti 
mukana monissa eri palve-
luissa. Forss itse toimii tällä 
hetkellä Facebookissa, IRC-
Galleriassa, HommaForumis-
sa ja kirjoittaa paria blogia. 
Lisäksi Helsingin nettipoliisi 
toimii Demin ja Kuvakkeen 
palveluissa ja tiedottaa Twit-
terissä ja YouTubessa.

– Valitsemme palvelut sen 
perusteella, missä meillä on 
aito mahdollisuus vaikuttaa 
ja tehdä poliisityötä. Käytän-
nössä täytyy olla mahdolli-
suus kirjoittaa yksityisviestejä 
ja puuttua palvelussa tapah-
tuviin rikkeisiin. Esimerkiksi 
nuorten suosiman Ask.fm:n 
rikkeisiin emme käytännössä 
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pysty puuttumaan, koska siel-
lä voi kirjoitella nimettömästi. 
Sen sijaan Facebook on työm-
me kannalta hyvä palvelu, 
koska ihmiset esiintyvät siellä 
yleensä omalla nimellään ja 
profiili tavoitetaan viestillä ja 
lisäksi siellä on kaikenikäisiä. 
Totta kai voimme tehdä en-
nalta estävää työtä jokaisessa 
palvelussa viestinnän keinoin, 
mutta se ei ole meidän toi-
mintamme ydin.

Forss kertoo. että Helsin-
gin nettipoliisiryhmä on rajan-
nut työtään entistä enemmän 
netin rikoksiin, vaikka kysyn-
tää olisi kysymystulvasta pää-
tellen yleiselle neuvontapal-
velullekin. Viime vuonna he 
vastasivat 3200 sähköpostiin 
ja Facebookissa 5700 yksityis-
viestiin. Nettiasioiden lisäksi 
kysyttiin paljon liikenteestä, 
lupa-asioista, riita-asioista 
ja kuluttajansuojasta, mutta 
näihin kysymyksiin Helsingin 
nettipoliisilla ei ole enää mah-

dollisuuksia vastata. Varsinai-
sia toimenpiteitä oli 329. Net-
tipoliisit puuttuivat yli sataan 
kiusaamistapaukseen – jotka 
yleensä liittyivät nettiin ja use-
ammin aikuisiin kuin nuoriin 
– useisiin laittomiin uhkauk-
siin, kunnianloukkauksiin jne. 
Lisäksi he lähettivät vihjeitä 
rikoksista eteenpäin ja antoi-
vat poliisille virka-apua tiedon 
hakemisessa, yhteydenotossa 
asiakkaaseen somen kautta ja 
kadonneen etsinnässä. Sen 
sijaan ilmoitusten tekeminen 
varsinkin lapsia koskevista 
seksuaalirikoksista on vähen-
tynyt selvästi, viime vuonna 
niitä tehtiin enää 11. Se tosin 
johtuu suuresti siitä, että ny-
kyään nettipoliisiin yhteyttä 
ottavat usein vanhemmat, ja 
heille voidaan jättää vastuu ri-
kosilmoituksen teosta. Lisäksi 
nettipoliisia työllistävät jonkin 
verran luennot, sidosryhmä-
tapaamiset ja median haas-
tattelut.

aikuiset monesti 
suurempi ongelma 
kuin nuoret
Ylikonstaapeli Marko Forss 
kuvaa sosiaalisen median 
arkipäiväistymistä sillä, että 
viisi vuotta sitten uutisissa oli 
harvoin mitään sosiaalises-
ta mediasta, mutta nykyään 
harvoin välttyy sellaiselta uu-
tispäivältä, jolloin aihetta ei 
käsiteltäisi ollenkaan. Netti 
ja some näkyy myös poliisin 
työssä yhä enemmän. Kun 
vuonna 2010 internet tai netti 
esiintyi sanana noin 15 000 ri-
kosilmoituksessa, 2013 jo 37 
000 ilmoituksessa. Samaan 
aikaan nettipoliisin työmuo-
don ihmettely on vähentynyt.

– Nykyään poliisin läs-
näololle netissä on jopa 
enemmän tarvetta aikuisten 
kuin lasten takia. Aikuisten 
mukaantulo sosiaaliseen 
mediaan on tuonut entistä 
enemmän pöyristelyä ja il-
keilyä. Tavallaan sosiaalinen 

media on myös kaventanut 
sananvapautta, sillä tyhmästä 
mielipiteestä ristiinnaulitaan 
melko varmasti. Asioita voi-
daan kommentoida nopeasti 
miettimättä, niitä kärjistetään 
ja sovinnollisuus puuttuu. 
Joskus voi olla vaikea havai-
ta, kuka keskustelija on trolli 
(provosoiva häirikkö), kellä on 
päihde- tai mielenterveyson-
gelmia, kuka härnää muuten 
vain ja kuka kirjoittaa tosis-
saan. Väärinymmärtäminen 
on hyvin helppoa sosiaali-
sessa mediassa, Forss kuvaa 
keskustelukulttuuria pahim-
millaan.

Aikuisten mukaantulo on 
tuonut sosiaaliseen mediaan 
entistä voimakkaammin myös 
parisuhdekiistat ja kiusaami-
sen eri muodot, jopa työpaik-
kakiusaamisen. Työkavereiden 
keskinäisestä kiusaamisesta 
nettipoliisiin otetaan yhteyttä 
silti hyvin harvoin. Sen sijaan 
viranomaistoiminta saattaa 
joutua tarkkaan tarkasteluun, 
mikä on samaan aikaan sekä 
hyvä että huono asia, Forss 
kertoo.

– Viranomaisten toiminnan 
täytyy olla läpinäkyvää – jos 
jotain salamyhkäistä yritetään 
tehdä, se tulee todennäköi-
sesti ilmi joko sosiaalisen 
median kautta tai muutoin. 
Toisaalta sosiaalisessa me-
diassa esiintyy yksipuolista 
mustamaalaamista. Esimer-
kiksi poliisilla ja sosiaaliviran-
omaisella on harvoin mahdol-
lisuus lausua julkisesti vasti-
netta somessa ruodittavaan 
yksittäistapaukseen. Vaikka 
keskustelu perustuisi esimer-
kiksi videomateriaaliin huos-
taanottotilanteesta, emme 
voi tietää tilanteen taustoista 
ja kuinka paljon video kattaa 
koko tilanteesta.

Forss uskoo, että myös 
aikuisten toiminta sosiaali-
sessa mediassa on menossa 
parempaan suuntaan, vaikka 
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Ylikonstaapeli Marko Forss on kirjoittamassa sosiaalisen median rikoksista myös kirjaa, joka ilmestyy elokuussa.
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edelleen löytyy kantapään 
kautta oppijoita. Ihmisten pi-
täisi ymmärtää sekä somen 
erityisluonne että yhtäläisyy-
det reaalimaailmaan.

– Samalla lailla kuin ihmi-
nen välttää menemästä kau-
pungilla ikävään paikkaan 
ikävään aikaan, sosiaalisessa 
mediassa ei tarvitse osallis-
tua ikäviin väittelyihin ikävien 
ihmisten kanssa. Tai jos jättää 
lompakon takin taskuun urhei-
luhallin yleiseen naulakkoon, 
se todennäköisesti viedään 
– samoin jos laittaa sosiaali-
seen mediaan kiinnostavaa 
materiaalia, kuten ns. heru-
tuskuvia tai hölmöilyvideoita, 
ne todennäköisesti lähtevät 
leviämään.

Jos näin käy, nettipoliisilla 
on huonot mahdollisuudet 
saada materiaalia poistetuksi 
sosiaalisesta mediasta, aina-
kaan ulkomaisista palveluista. 
Asianomistaja kannattaa aina 
itse pyytää palvelun ylläpitoa 
poistamaan materiaali, jonka 
kokee loukkaavaksi tai epä-
miellyttäväksi – vaikka siitä 
olisi tehty rikosilmoituskin.

Forss haluaa kuitenkin 
sanoa lohdutukseksi niille 
nuorille, joiden alastonkuvia 
on lähtenyt leviämään, että 
sosiaalisessa mediassa tulee 
todella harvoin esille jo ker-
taalleen levinneitä alastonku-
via. Tapaus tosin saattaa tulla 
kiusaamistapauksena esille 
muutoin vaikka koulussa, eikä 
muisto tapahtuneesta kovin 
nopeasti vanhene. Uhriin ta-
paus voi vaikuttaa hyvinkin 
vahvasti ja hän voi kuvitella 
muiden tietävän tapahtu-
neesta, mikä voi muuttaa uh-

rin oman käytöksen hyvinkin 
sulkeutuneeksi ja syrjään ve-
täytyneeksi.

sosiaalinen media 
lainsäädännössä 
Huomioon

Tämä vuoden alussa tuli-
vat voimaan sosiaaliseen 
mediaankin liittyvät krimi-
nalisoinnit vainoamisesta ja 
viestintärauhan rikkomisesta. 
Marko Forss pitää uudistuksia 
hyvänä, erityisesti häirinnän 
tekemistä välineneutraaliksi. 
Vainoamisella tarkoitetaan 
toistuvaa uhkaamista, seuraa-
mista, tarkkailemista, yhtey-
den ottamista tai muuta näi-
hin rinnastettavaa toimintaa, 
joka herättää toisessa ihmi-
sessä pelkoa tai ahdistusta. 
Forssin mukaan vainoaminen 
tapahtuu harvoin pelkästään 
sosiaalisessa mediassa. Uusi 
rikosnimike viestittää, että ky-
seessä on moitittavampi teko 
kuin pelkkä kunnianloukkaus, 
laiton uhkaus tai kotirauhan 
rikkominen.

Samassa yhteydessä pois-
tettiin yksityiselämää koske-
van tiedon levittämisestä ja 
kunnianloukkauksesta van-
keusuhka, törkeissä tekomuo-
doissa se säilyi, ja sääntelyyn 
tuli tarkennuksia. Uudistus 
liittyi useisiin Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimesta tul-
leisiin tuomioihin, joissa Suo-
men katsottiin loukanneen 
sananvapautta.

Forss arvioi kunnianlouk-
kausrikoslakipykälän merkityk-
sen nykyään melko vähäisek-
si. Viime vuonna poliisi kirjasi 
5000 kunnianloukkausjuttua, 
samana vuonna 1300 eteni 

syyttäjälle ja noin 150 tapauk-
sessa nostettiin syyte. Yleensä 
syyttäjältä tuli rajoituspäätös, 
että kustannus- tai vähäisyys-
perusteilla tätä ei tutkita, näin 
kävi usein netin kunnianlouk-
kauksissa.

– Perusmuotoisen kunnian-
loukkauksen tarpeellisuutta 
nykymuodossaan voi miettiä. 
Muissa maissahan asian sel-
vittely voi olla siviilioikeudel-
linen riita-asia, mutta se on 
Suomessa kallista. Pitäisi ehkä 
olla muutoinkin kevyempiä ja 
edullisempia keinoja selvitellä 
ja sovitella esimerkiksi netti-
petostyyppisiä asioita siviili-
prosessin keinoin.

Keväällä tuli myös identi-
teettivarkauden kriminalisoin-
nista itsenäisenä rikoksena 
työryhmän esitys. Ehdotuksen 
mukaan identiteettivarkau-
desta tuomittaisiin se, joka 
erehdyttääkseen kolmatta 
osapuolta oikeudettomasti 
käyttää toisen henkilötietoja, 
tunnistamistietoja tai muuta 
vastaavaa yksilöivää tietoa. 
Lisäksi teon on tullut aiheut-
taa taloudellista vahinkoa tai 
muuta vähäistä suurempaa 
haittaa sille, jota tieto koskee. 
Identiteettivarkaudesta ehdo-
tetaan rangaistukseksi sakkoa 
ja kyseessä olisi asianomista-
jarikos.

Identiteettivarkauden kri-
minalisointi antaa Forssin mu-
kaan selkeän signaalin, että 
teko on laiton ja selventää asi-
anomistajan asemaa. Hän ar-
vioi, että uudistuksen hyödyt 
ovat enemmän muualla kuin 
sosiaalisen median valepro-
fiilien torjunnassa. Uudistus ei 
esimerkiksi paranna valepro-

fiilien poistamismahdollisuuk-
sia tai tekijän tunnistetietojen 
hakemista ulkomaisista palve-
luista. Parhaana vaihtoehtona 
valeprofiilin poistamiseen tu-
leekin säilymään asianomista-
jan oma ilmoitus ylläpidolle.

Marko Forss toteaa, että 
ylipäätään internet ja etenkin 
sosiaalinen media pitää ottaa 
lainvalmistelussa huomatta-
vasti nykyistä paremmin huo-
mioon. Arviointi lain vaikutuk-
sista internetin tai sosiaalisen 
median suhteen unohtuu 
osasta esitöistä. Tämä voi joh-
tua siitä, etteivät valmistelijat 
itse käytä sosiaalista mediaa 
tai ymmärrä, kuinka iso osa 
ihmisen arkea se jo on. Li-
säksi moni lainkohta tarvitsisi 
tulkintaohjeita yhteiskunnan 
teknisen kehityksen vuoksi. 
Viimeksi Forss törmäsi tähän, 
kun valmisteli kirjoitusta vies-
tintäsalaisuuden loukkaukses-
ta – tämän lainkohdan esityöt 
ovat pääosin vuodelta 1993.

– Meidän pitäisi reagoida 
nopeammin uusiin ongelmiin 
ja ottaa niihin kantaa jollakin 
tasolla. Esimerkkinä voi mai-
nita kotipoliisi-ilmiön eli epäil-
lyn tietojen tai tuomioiden 
julkaisemisen verkossa. Ny-
kymaailmassa on pitkä aika, 
jos joudutaan odottamaan 
yksittäisen tapauksen kul-
kemista oikeusasteiden läpi 
ja mahdollista Korkeimman 
oikeuden ennakkoratkaisua. 
Lainsäädännön muuttaminen 
on jäykkä prosessi, mutta voi-
siko tulkintaongelmiin ottaa 
kantaa jollain kevyemmällä 
valmistelulla, hän pohtii.

Ylikonstaapeli marko Forss toteaa, että ylipäätään internet ja etenkin sosiaalinen media pitää 

ottaa lainvalmistelussa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon.
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sosiaalisen median käyttö on arkipäivää

 r i i K K a  K o s t i a i n e n

sosiaalinen media (lyhennetään 
some) tarkoittaa tietoverkkoja 
ja tietotekniikkaa hyödyntävää 

viestinnän muotoa, jossa käsitellään 
vuorovaikutteisesti käyttäjien tuotta-
maa ja jakamaa sisältöä sekä luodaan 
ja ylläpidetään ihmisten välisiä suh-
teita. Sosiaaliselle medialle tyypillisiä 
verkkopalveluja ovat sisällönjakopal-
velut (esim. kuvien ja videoiden jako, 
Instagram, Flickr, YouTube), verkkoyh-
teisöpalvelut (Facebook, IRC-Galleria, 
Google+), keskustelupalstat (Suo-
mi24, HommaForum, lehtien fooru-
mit) ja pikaviestipalvelut (WhatsApp, 
SnapChat). Kollektiivinen sisällöntuo-
tanto (esim. wikit kuten Wikipedia), 
blogien kirjoittaminen ja lukeminen, 
tiedostojen jakaminen vertaisverkois-
sa, kuluttajien välinen sähköinen kau-
pankäynti (Huuto.net, Tori.fi) sekä verk-
kopelien pelaaminen monen kesken 
tai sukeltaminen virtuaalimaailmaan 
(Second Life, Habbo Hotel) ovat toi-
mimista sosiaalisessa mediassa. Sosi-
aalinen media synnyttää monenlaista 
yhteisöllisyyttä, sekä hyvässä että pa-
hassa, ja se on nykyään keskeinen vai-
kuttamisen kanava.

Tilastokeskuksen erikoistutkija rai-
mo kohvakan (2013) mukaan yhteisö-
palveluiden runsas käyttö Suomessa 
kertoo siitä, että ne sopivat erityisen 
hyvin suomalaiseen sosiaalisuuteen. 
Yhteisöpalveluissa voi olla mukana mo-
nella tavalla. Osa lähinnä lukee muiden 
päivityksiä, mutta toiset kommentoivat 
aktiivisesti päivityksiä ja kertovat omia 
ajatuksiaan ja kuulumisiaan. Tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen 
mukaan 37 prosenttia verkkoyhteisö-
jen jäsenistä piti itseään seurailijoina 
ja 42 prosenttia oli satunnaisia kom-

mentaattoreita. Viidesosa piti itseään 
yhteisössään aktiivisena toimijana.

Kohvakan mukaan ei ole yllättävää, 
että lähes kaikilla (93 %) verkkoyhteisön 
seuraaminen liittyy ystävyys- tai tutta-
vuussuhteisiin. Omiin verkkoyhteisöihin 
kutsutaan ystäviä ja tuttavia, ja verkko-
yhteisöt ovat omiaan edistämään tu-
tustumista. Verkkoyhteisöt ovat myös 
hyvä keino olla yhteydessä sukulaisten 
kanssa. Selvästi harvemmin yhteisöpal-
velujen käyttöön on muu motiivi. Harras-
tuksiin yhteisöpalvelut liittyivät puolella 
miehistä ja alle puolella (39%) naisista, 
mutta vain joka neljännellä käyttäjällä ne 
liittyvät työhön tai ammattiin.

uusia ikärYHmiä mukaan

Nuoret ovat tunnetusti sosiaalisen me-
dian suurkuluttajia. EBrand Finlandin 
toteuttamassa ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittamassa verkkotutkimuk-
sessa selvitettiin 13–29-vuotiaiden sosi-
aalisen median käyttöä. Keskivertonuori 
käytti vuonna 2013 sosiaalisen median 
palveluita noin 14–18 tuntia viikossa. 
Käyttö painottuu ilta-aikaan. Nuoret 
käyttävät some-palveluja ensisijaises-
ti kotona mutta myös opiskelupaikal-
la, mobiililaitteella liikkeessä ja kaverin 
luona. Kolme neljästä nuoresta käyttää 
somea älypuhelimella. Nuorten suosi-
mia palveluita ovat Facebook, YouTube, 
IRC-Galleria, Blogger, Twitter, Instagram, 
Google+, Tumblr ja Kuvake.net.

Sosiaalisen median palvelut ovat kui-
tenkin saavuttaneet jo useimmat ikäryh-
mät. Tilastokeskuksen tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 
vuonna 2013 jotain yhteisöpalvelua seu-
rasi päivittäin kolme neljästä 16–24-vuo-
tiaasta, noin puolet 35–44-vuotiaista, 
neljännes 45–54-vuotiaista, joka kym-

menes 55–64-vuotiaista ja tätäkin van-
hemmista ikäryhmistä löytyi päivittäisiä 
käyttäjiä, viikoittaisista seuraajista puhu-
mattakaan.

Lasten mediabarometrin 2013 mu-
kaan internetistä on tullut myös pienim-
pien 0–8-vuotiaiden lasten arkipäivää ja 
yli 90 prosenttia käyttää nettiä ainakin 
joskus. Enimmäkseen lapset katsovat in-
ternetin välityksellä kuvaohjelmia, mutta 
pelaaminen alkaa yleistyä 3–4 vuoden 
iässä.

suosituimmat some-palvelut

Sosiaalisen median palveluita syntyy 
ja kuolee nopeaan tahtiin, mutta osa 
on säilyttänyt asemansa kuten Face-
book, jonka kuolemaa on ennustettu 
jo moneen kertaan. Suomalaisia on 
siellä mukana noin kaksi miljoonaa. Yle 
selvitti (verkkouutinen ”Täällä somelai-
set elävät”, 5.3.2013, yle.fi) eri lähteitä 
yhdistellen suomalaisten suosituimmat 
sosiaaliset mediat. Ne ovat Facebook, 
Suomi24, IRC-Galleria, LinkedIn (amma-
tillisen verkostoitumisen palvelu), Twitter 
(mikroblogipalvelu), Foursquare (paik-
katietoon perustuva yhteisöpalvelu), 
Google+, Instagram ja Pinterest (kuva-
jakopalvelu).

Linkkejä ja vinkkejä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestin-
tätekniikan käyttö -tutkimuksen tilastot ja 
artikkelit, www.stat.fi/til/sutivi/index.html.

Sosiaalisen median huoneentaulu vanhemmille: 
www.ehyt.fi/easydata/customers/ehyt/files/imy:n_
kuvat/somehuoneentaulu_nettiversio_3.pdf

Sosiaalisen median sanasto: www.iab.fi/media/
pdf-tiedostot/standardit-ja-oppaat/130506_
iab_somesanasto.pdf
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 r o b i n  l a r d o t  &  K l a u s  K a a r t i n e n

Rikoksia verkossa
Sosiaalinen media rikostorjunnan näkökulmasta

Tietoverkot ovat olleet 
vahvasti muuttamassa 
maailmaa viimeisten 

parinkymmenen vuoden aika-
na. Rikollisuus ei ole muusta 
yhteiskunnan kehityksestä ir-
rallaan oleva ilmiö, vaan myös 
rikoksentekijät ovat oppineet 
hyödyntämään monipuolises-
ti tietoverkkoja. Osin kyse on 
uudenlaisesta rikollisuudesta, 
mutta monilta osin perintei-
sistä rikoksista, kuten petok-

viranomaisten kanssa. Kan-
sainvälinen yhteistyö onkin 
ainoa tehokas tapa tehdä ri-
kostorjuntaa verkkorikoksissa, 
joissa tekijät ovat usein eri 
maissa ja käyttävät internetin 
tarjoamia palveluja hyväkseen 
ilman rajoja.

Poliisi on kehittänyt tie-
toverkkotutkintaa, mutta re-
surssien ja osaamisen tarve 
on jatkuvassa kasvussa. Uusi 
kyberturvallisuusstrategia ja 

sista tai kunnianloukkauksista, 
joita tehdään uutta ympäristöä 
hyväksi käyttäen. Esimerkik-
si lasten seksuaalisen hyväk-
sikäytön kaltaisille rikoksille 
tietoverkot ovat avanneet huo-
mattavia mahdollisuuksia ri-
kosten toteuttamiseen.

Verkkorikosten määrän 
kasvun ohella jutut ovat tulleet 
myös aikaisempaa vakavam-
miksi ja kansainvälisemmiksi. 
Määrän nopeaan kasvuun on 

vaikuttanut todellinen rikos-
ten määrän kasvu, mutta to-
dennäköisesti myös rikosten 
tulo yhä useammin poliisin 
tietoon. Silti piilorikollisuu-
den osuus on verkkorikolli-
suudessa edelleen huomattava. 

Useissa tapauksissa kysy-
mys on laajemmasta kansain-
välisestä juttukokonaisuudesta, 
josta osa on tapahtunut Suo-
messa. Näitä rikoksia tutki-
taan yhdessä muiden maiden 
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Seuraavassa käsitellään so-
siaalista mediaa kovan rikolli-
suuden näkökulmasta – miten 
some auttaa tietomurroissa 
ja esimerkiksi petosrikolli-
suudessa sekä miten somea 
käytetään rikostorjunnassa ja 
millaisia haasteita tähän liittyy.

tiedon anastaminen 
sosiaalisen median 
kautta

Tietoyhteiskunnan häiriötön 
toiminta perustuu tietoon. 
Sitä ei saa oikeudetta muuttaa 
eikä se päätyä vääriin käsiin, 
mutta silti sen on oltava oikea-
aikaisesti saatavilla. Omaa tie-
topääomaansa suojaaville or-
ganisaatioille sosiaalinen me-
dia aiheuttaa uuden haasteen, 
sillä some-palvelut tarjoavat 
uusia keinoja tiedon anastami-
seen. Organisaatioiden onkin 
löydettävä oman toiminnan 
kannalta perusteltu tasapaino 
rajoitusten ja toimintaa kiis-
tatta tehostavan somen käytön 
välillä. 

Rikoksentekijä pyrkii hank-
kimaan myytäväksi kelpaavaa 
tietoa sieltä mistä sitä helpoi-
ten on saatavilla. Sosiaalisen 
median palveluissa tietoa voi 
hankkia käyttäjiä huiputtamal-
la tai tunkeutumalla suljettui-
hin ryhmiin teknistä haavoit-
tuvuutta hyväksikäyttäen. 

Sosiaalisen median palvelut 
mahdollistavat ammatillisiin 
verkostoihin ujuttautumisen. 
Tietoa henkilöiltä kalastava 
rikollinen ei alkuvaiheessa 
edes yritä hankkia suojattavaa 
tietoa, vaan keskittyy rauhassa 
alan jargonin sekä vallitsevan 
mielipideilmaston omaksu-
miseen. Varsinainen tietojen 

kalastelu käynnistyy myö-
hemmin. Kiireinen työntekijä 
tuskin torjuu yhteydenottoa 
some-käyttäjältä, joka näyttää 
kuuluvan työntekijän omien 
kollegoiden yhteistyöverkos-
toihin sekä kuulostaa saman 
alan ammattilaiselta. 

Moni sosiaalisen median 
palvelu tarjoaa helppokäyt-
töistä ryhmätyötilaa, joka 
houkuttelee perustamaan 
myös työtehtäviin liittyviä vir-
tuaalitiloja some-palveluun. 
Tällöin organisaation data on 
kuitenkin poissa organisaati-
on hallinnasta. Dataan pääsee 
suoraan käsiksi some-palvelun 
ylläpitäjä, mutta myös jokai-
nen tunkeutuja, joka onnistuu 
löytämään ohjelmistohaavoit-
tuvuuden some-palvelusta tai 
yhdenkin etäkäyttäjän työase-
malta. 

Riskinhallinnan kannalta 
hyvä lähtöoletus on, että kaikki 
sosiaalisessa mediassa sanottu 
on sanottu mediassa – ihan 
riippumatta siitä onko asia il-
maistu julkisessa vai suljetussa 
ryhmässä. Jos asian voisi il-
maista mediassa, sen voi mai-
niosti ilmaista somessa. 

tekninen tunkeu- 
tuminen koHde- 
organisaatioon

Moni sosiaalisen median pal-
veluista tarjoaa mahdollisuu-
den käyttää näppäriä sovel-
luksia, kuten erilaisia kysely-
tutkimuksia tai pelejä. Osassa 
sosiaalisen median palveluista 
sovellusten käyttö mahdol-
listaa myös monimutkaisen 
koodin suorittamisen käyttä-
jän www-selaimessa. 

Jos käyttäjän työkoneen 

www-selain tai jokin sen li-
säosa on haavoittuva, sovel-
luksen kautta voi tunkeutua 
käyttäjän organisaation sisä-
verkkoon ja edelleen kaikkeen 
siihen työnantajan tietopää-
omaan, jota käyttäjän työko-
neessa käsitellään. 

petosrikollisuus 
verkossa

”Missä massat, siellä petos-
mies” on arkiviisaus perin-
teisessä maailmassa, mutta se 
pätee yhtälailla myös tietover-
kossa. Verkko tarjoaa hedel-
mällisen rikoksentekoalustan 
petosrikollisuudelle. Polii-
sille ilmoitetuista petoksista 
huomattava osa on tehty in-
ternetin avulla. Tämä kehitys 
varmasti jatkuu, sillä verkossa 
tarjottavien palvelujen kirjo ja 
käyttäjien määrä jatkavat edel-
leen kasvuaan.

Petosmiehet ovat löytäneet 
tiensä erityisesti netin kauppa-
paikoille, joissa he perinteis-
ten tekotapojen – esimerkiksi 
olemattoman tavaran myynnin 
– ohella ovat kehitelleet uusia 
petosmuotoja, joista ei heti 
ensimmäisestä yhteydenotos-
ta voi päätellä kanssakäymisen 
käyvän uhrille kalliiksi. Suo-
malaiset saattavat ihmetellä, 
kun heidän netissä myynnissä 
olevaa autoa tai venettä ollaan 
ostamassa esimerkiksi Englan-
nista. Jos ”jokin tuntuu olevan 
liian hyvää ollakseen totta”, se 
ei sitä useinkaan ole.

sosiaalinen media 
rikostorjunnassa

Rikospoliisi käyttää sosiaalista 
mediaa operatiivisessa työs-
sään rikosten selvittämisek-

sen toimeenpanosuunnitel-
ma sisältävät poliisille useita 
tehtäviä, joiden toteuttamista 
ollaan juuri suunnittelemassa. 
Eräs näistä kehittämiskohteis-
ta on julkisissa tietolähteissä 
olevan tiedon käsittely ja hyö-
dyntäminen varsinkin rikosten 
ennalta ehkäisyssä mutta myös 
tutkinnassa. Sosiaalinen media 
on eräs keskeisimmistä läh-
teistä, joissa ihmiset viestivät 
ja myös ilmaisevat tuntojaan ja 
aikomuksiaan julkisesti.

Verkkoon liittyvät uhat ovat 
yleensä suunnitteilla tai me-
neillään olevia rikoksia, jol-
loin poliisi on toimivaltainen 
viranomainen. Poliisi ei pysty 
kuitenkaan yksin torjumaan 
tietoverkkoon liittyviä uhkia, 
vaan se vaati yhteistyötä mo-
nien toimijoiden kanssa. Kes-
keisenä yhteistyökumppanina 
poliisilla on verkkorikosten 
torjunnassa vuoden alussa 
toimintaansa Kyberturvalli-
suuskeskuksen nimellä jatka-
nut Viestintäviraston alainen 
yksikkö.

Sosiaaliseen mediaan eli 
someen liittyvät rikokset ovat 
moninaisia – määrällisesti 
eniten on kunnianloukkausten 
kaltaisia rikoksia. Mutta 
myös varsinaiset tietoverkko-
rikolliset käyttävät somea vies-
tintään oman sosiaalisen ver-
kostonsa kanssa. Joissakin ti-
lanteissa he hyödyntävät somea 
toimintansa mainostamiseen, 
mutta usein varsinainen vies-
timinen rikoskumppaneiden 
kanssa tapahtuu suljetuilla foo-
rumeilla. Somesta voi kuiten-
kin olla hyötyä myös rikostut-
kinnassa mm. epäiltyjen henki-
löllisyyden selvittämisessä. 

lainsäädännön kehitystyö vaatii valmistelua ja vie prosessina oman aikansa, muutokset tieto-

verkkojen maailmassa ovat sen sijaan dramaattisia ja nopeita.
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si. Kaikki poliisin toiminta 
perustuu lakiin. Sama pätee 
luonnollisesti myös sosiaali-
sessa mediassa. Esimerkiksi 
Google ja Microsoft pyrkivät 
julkistamaan kunkin maan 
viranomaisten tekemien tie-
topyyntöjen lukumäärän. Se 
mikä julkistuksissa jää aina 
puuttumaan, on tietopyyntö-
jen tarkoitus. Poliisi hankkii 
tietoa aina tarpeeseen – kus-
sakin tietopyynnössä on kyse 
jonkin rikoksen uhriksi jou-
tuneen henkilön oikeuksien 
turvaamisesta. 

Poliisi toimii sosiaalisessa 
mediassa useissa eri rooleissa. 
Järjestyspoliisin toteuttaman 
näkyvän ”some-partioinnin” 
lisäksi rikospoliisi hyödyntää 
sosiaalista mediaa rikostut-
kinnassa tietolähteenä. Polii-
sin resurssit verkon valvontaan 
ovat rajalliset. Tässä hyödyn-
netään koko verkkoyhteisön 
voimaa Nettivinkki-palvelun 
kautta. Poliisin www-sivuilta 
löytyvä ”Nettivinkki” tarjoaa 
sosiaalisen median käyttäjille 
helpon tavan lähestyä poliisia 
ja ilmoittaa havaituista riko-
sepäilyistä. Toiminto luotiin 
torjumaan kouluampumisen 
kaltaisia tapauksia, mutta se 
on osoittanut hyödyllisyytensä 
hyvin monentyyppisissä tilan-
teissa.

Nettivinkin voi lähettää il-
man ilmoittajan nimitietoja, 
jolloin silminnäkijän kynnys 
ilmoittaa rikoksesta laskee. 
Toisaalta nimettömyydellä on 
kääntöpuolensa, jonka polii-
si hyvin tiedostaa: alhainen 
ilmoituskynnys tuottaa myös 
perusteettomia ilmoituksia. 
Niinpä jokainen vinkki arvi-
oidaan ennen toimenpiteitä. 

rikostorjunnan 
Haasteista

Poliisi ei tee sosiaalisessa me-
diassa lainkaan viestien lähe-
tystietojen massavalvontaa. 
Viestinnän tunnistamistietoja 

käsitellään ainoastaan selvästi 
yksilöitävän ja riittävän vakavan 
rikostapahtuman estämiseksi 
tai tutkimiseksi. Haasteita ai-
heutuu sekä kansallisesta toi-
mivaltasääntelystä että some-
palveluiden kansainvälisestä 
luonteesta.

Sosiaalisessa mediassa to-
teutettua rikosta ei voi selvit-
tää käsittelemättä viestinnän 
tunnistamistietoja, joiden kä-
sittelystä esitutkinnassa päät-
tää tuomioistuin joko pakko-
keinolain tai sananvapauslain 
perusteella. 

Tietoverkon palveluiden 
kaltaisessa uudessa ympä-
ristössä toimivaltasääntelyä 
joudutaan kuitenkin sovelta-
maan, sillä lainsäätäjä ei var-
haisemmassa sääntelyssä ole 
voinut luonnollisestikaan ottaa 
verkkoa toimintaympäristönä 
huomioon. Lainsäädännön 
kehitystyö vaatii valmistelua 
ja vie prosessina oman aikan-
sa, muutokset tietoverkkojen 
maailmassa ovat sen sijaan 
dramaattisia ja nopeita.

Erityisen haasteen rikostor-
junnalle tuo sosiaalisen medi-
an palveluiden kansainvälinen 
luonne. Poliisilla on operatiivi-
nen toimivalta vain Suomessa, 
muualta tieto on hankittava hi-
taalla oikeusapumenettelyllä.

Lardot on Keskusrikospoliisin päällik-
kö ja Kaartinen tietopalvelupäällikkö.

pelastusopisto ja poliisiammattikorkeakoulu 

toteuttivat vuonna 2013 tutkimushankkeen 

”sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset 

kansalaisten avuksi hätätilanteissa”. kansalli-

sia ja kansainvälisiä parhaita käytänteitä ana-

lysoitiin aiemmin tutkimusten sekä eri sovel-

luskaupoissa tarjolla olevien sovellusten poh-

jalta. tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia 

uusia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalinen 

media tuo viranomaisviestintään perinteisiin 

viestintätapoihin verrattuna.
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viranomaiset ovat perinteisesti 
viestineet kansalaisille pääasiassa 
joukkotiedotusvälineiden kautta, 

jolloin viestintä on ollut luonteeltaan yk-
sisuuntaista. Viestinnän sijasta onkin pu-
huttu usein ”tiedottamisesta” tai ”vaara-
tiedottamisesta” (Sisäministeriö 2013). 
Yksisuuntaisessa viestinnässä viranomai-
nen ei välttämättä ole saanut tietoa sii-
tä, ovatko kansalaiset ymmärtäneet saa-
mansa viestin tai tehneet siitä toivottuja 
tulkintoja. Olennaiseksi tekijäksi onkin 
noussut viestinnän ymmärrettävyys ja yk-
siselitteisyys, joka on ollut ainoa tapa var-
mistaa viestin vaikuttavuus. Viestin oikein 
tulkinnut kansalainen ryhtyy esimerkiksi 
hätä- ja häiriötilanteissa toimimaan vi-
ranomaisen toivomalla tavalla.

some tuonut uusia tapoja 
vuorovaikutukseen

Sosiaalisen median myötä viestintään 
on kuitenkin tullut uusi ulottuvuus: 
mahdollisuus monimuotoiseen vuoro-
vaikutukseen. Sosiaalisella medialla eli 
”somella” tarkoitetaan erilaisia verkko-
pohjaisia palveluja ja sovelluksia, jotka 
on luotu vuorovaikutteisen verkon sekä 
sen rakentumiseen liittyvien teknisten 
laitteiden ja järjestelmien kokonaisuu-
den pohjalle (ks. esim. Laaksonen, Ma-
tikainen & Tikka 2013). Sosiaaliselle 
medialle tyypillistä on nopea, ajankoh-
tainen, monipuolinen ja monimuotoi-
nen julkaiseminen. Somessa viestitään 
mm. lähettämällä lyhyitä viestejä tietyille 
käyttäjille tai käyttäjäryhmille. Keskeistä 
on myös vuorovaikutteisuus, jolloin jul-

 t e r h i  K a n K a a n r a n t a ,  K a r i  p y l v ä s  &  l a u r a  h o K K a n e n 

sosiaalinen media täydentää 
hätätilanteiden viestintää

kaistuja sisältöjä voidaan kommentoida 
tai kommentteihin voidaan vastata. 
Keskustelu rakentuu useasti jonkin tietyn 
mediasisällön, kuten uutisen tai blogikir-
joituksen, ympärille. Tällöin keskustelua 
voidaan käydä myös muissa yhteisöissä 
kuin esimerkiksi julkaisijan oman ver-
koston sisällä. Viestien monimuotoinen 
sisältö, esimerkiksi uutiset, videot ja blo-
gikirjoitukset, voi lisätä vuorovaikutusta 
sekä viestien leviämistä, ja siten myös 
viestinnän tavoittavuutta (De Choudhu-
ry ym. 2010).

Sosiaalisessa mediassa viestintäpro-
sessit ovat aiempaa dynaamisempia. 
Perinteiseen viestintään verrattuna käyt-
täjät ovat yhä useammin viestintäproses-
sin käynnistäjiä. Viestien lukijat voivat 
puolestaan käynnistää uuden prosessin 
vastaamalla viestiin tai välittämällä sitä 
eteenpäin. Näin ollen kaikkien osallistu-
jien voidaan sanoa olevan somen viestin-
täprosessissa tasavertaisia. Some on myös 
tuonut käyttöömme uudenlaisia tapoja 
olla vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi tyk-
käämisestä on tullut yksi keskeinen vies-
tinnän väline, jota voidaan luonnehtia 
viestin sisällön hyväksyntänä. Vaivattomat 
mahdollisuudet julkaista ja jakaa erilaista 
sisältöä sekä saada siitä palautetta omilta 
verkostoilta ovat tehneet niin kutsutusta 
mikrobloggauksesta yhden keskeisim-
mistä sosiaalisen median toiminnoista. 
(De Choudbury 2013)

Sosiaaliselle medialle ominainen vuo-
rovaikutteinen viestintä on myös tullut 
osaksi hätä- ja häiriötilanteiden aikaista 
viestintää. Lontoon 2011 mellakoiden ai-

kaista Twitter-viestintää on tutkittu kah-
den eri poliisilaitoksen näkökulmasta. 
Tutkimuksessa todettiin keskustelevan ja 
vuorovaikutteisen viestintätavan aikaan-
saaneen inhimillisen ja luottamuksellisen 
suhteen yleisöön, jolloin myös viestinnän 
tavoittavuuden nähtiin paranevan. Vaikka 
etäisen ja yksisuuntaisen viestinnän ha-
vaittiin olevan hallittavuuden kannalta 
helpompaa, yksisuuntaisten viestien saa-
vuttavuuden nähtiin vaikeutuvan, koska 
viranomaisten ja kansalaisten välille ei 
syntynyt merkittävää yhteyttä. (Denef, 
Bayerl & Kaptein 2013)

somen käYttö viranomaisen 
näkökulmasta monimutkaista
Perinteinen media koetaan hätä- ja häi-
riötilanteissa pääsääntöisesti uskotta-
vammaksi tiedonlähteeksi kuin sosiaa-
linen media. Somesta saatuun tietoon 
suhtaudutaan epäilevästi, vain harvat 
luottaisivat pelkästään somesta tai epä-
virallisista lähteistä saamiinsa tietoihin. 
Tästä huolimatta kansalaiset eivät aina 
tyydy ainoastaan virallisiin varoituksiin 
ja joukkoviestimistä saamaansa tietoon 
vaan etsivät aktiivisesti lisäinformaatio-
ta esimerkiksi perheenjäseniltään ja ys-
täviltään. Tyypillisesti tietoa haetaankin 
useista eri lähteistä.

Sosiaalisen median palveluiden käyt-
täminen voi viranomaisen näkökulmasta 
olla monimutkaista. Palvelun käyttämi-
nen edellyttää sopimusta palveluntar-
joajan kanssa ja sen asettamat sopimus-
ehdot ovat suostumukseen perustuvia. 
Sopimusehdot ovat kaikille samanlaiset, g
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riippumatta siitä onko kyseessä yksityis-
henkilö vai viranomainen. Näin ollen 
palveluntarjoajat voivat luoda edellytyksiä 
myös viranomaisen somen käytölle. Pal-
veluntarjoajat voivat seurata käyttäjiä hy-
vinkin tarkasti. Palveluntarjoajien hallin-
noimille palvelimille tallentuukin kaikki 
käyttäjistä saatava informaatio viestien 
sisällöistä, tietoihin millä koneilla pal-
veluja on käytetty tai missä tilapäivityk-
set on tehty (Haasio 2013). Esimerkiksi 
käyttäjän verkkoselaimen toimintaa seu-
raamalla palveluntarjoajat pystyvät selvit-
tämään, mitkä ovat heidän mielenkiin-
tonsa kohteita, missä he asuvat tai missä 
liikkuvat (Achohido 2011). Palvelujen 
tarjoajat voivat myös rikollisen toiminnan 
havaitsemiseksi skannata yksityisviestejä 
ja valokuvia (Wrenn 2012). Somessa ei 
siten ole esimerkiksi mahdollista taata 
viranomaisen ja kansalaisen välisen vies-
tinnän luottamuksellisuutta.

koHti uusia 
toimintatapoja

Viranomaisten viestinnällä voidaan lisä-
tä kansalaisten yleistä tietoutta onnetto-
muuksien ehkäisemisestä sekä vaikuttaa 
mm. kansalaisten asenteisiin ja varautu-
miseen. Viranomaisviestinnässä tarvitaan 
uudenlaisia toimintatapoja yksisuuntai-
sen viestinnän rinnalle. Jotta viestintä 
olisi tehokasta ja tavoittaisi mahdollisim-
man laajan yleisön, viranomaisen tulisi 
olla läsnä monissa sosiaalisen median 
palveluissa. Lisäksi useissa tutkimuksissa 
on havaittu, että viranomaisen läsnäolo 
somessa on olennaista viestinnän onnis-
tumisen sekä luottamuksen rakentamisen 
kannalta.

Tällä hetkellä käytössä olevaa vaara-
tiedotejärjestelmää on useasti kritisoitu 
siitä, että vaaratiedotteita ei pystytä lä-
hettämään vaara-alueille kohdennetusti. 
Vaihtoehtoisia viestintätapoja tulisikin 
selvittää. Sosiaalinen media ja älypuheli-
met tarjoavat mahdollisuuksia viestinnän 

kohdentamiselle, sillä somen palveluita 
käytetään yhä enemmän mobiilitekno-
logiaa hyödyntäen. Esimerkiksi monet 
varoitusviestintään kehitetyistä älypu-
helinsovelluksista hyödyntävät käyttäjän 
paikkatietoa viestinnän kohdentamiseksi. 
Älypuhelinsovellukset voivat myös hyö-
dyntää ja yhdistää monenlaista tietoa, 
jonka tuottajina voivat toimia sekä viran-
omaiset että kansalaiset.

Vaihtoehtoja pohdittaessa on myös 
huomattava, ettei sosiaalinen media tois-
taiseksi tavoita kaikkia kansalaisia, eivät-
kä kaikki kansalaiset myöskään omista 
älypuhelinta, jolla vastaanottaa kohden-
nettua viestintää. Tämän lisäksi on tun-
nistettava tietoliikenneverkkojen haavoit-
tuvuus sekä vaihteleva maantieteellinen 
kattavuus. Ongelmallisena voidaan nähdä 
myös älypuhelimia hyödyntävän viestin-
nän kuormittavuus päätelaitteiden näkö-
kulmasta. Esimerkiksi toistuva sijaintitie-
don päivittäminen ja tiedon välittäminen 
sovelluksen ja palvelimen välillä kasvattaa 
laitteen virrankulutusta ja sijaintitietojen 
julkiseksi asettaminen voidaan nähdä 
yksityisyydensuojan kannalta ongelmal-
liseksi.

Yhteenvetona voidaan kuitenkin tode-
ta, että vaikka sosiaalinen media ei tavoita 
kaikkia kansalaisia, ei myöskään nykyinen 
joukkotiedotusvälineitä hyödyntävä vaa-
ratiedotusjärjestelmä välttämättä tavoita 
kaikkia. Haasteistaan huolimatta sosiaa-
linen media tulisi nähdä nykyisiä viestin-
tätapoja täydentävänä kanavana. Viestintää 
tuleekin kehittää kohti monikanavaisia 
viestintämahdollisuuksia sekä sopeuttaa 
osaksi nykyaikaista viestintäkulttuuria.

Kirjoittajista Kankaanranta työskentelee erikois-
tutkijana ja Pylväs tutkijana Poliisiammattikor-
keakoulussa. Hokkanen työskentelee tutkijana 
Pelastusopistolla

 
 

Artikkeli pohjautuu seuraaviin hankkeen 
julkaisuihin:

Pylväs, K, Hokkanen, L, Kankaanranta, T. Kohti 
vuorovaikutteista viranomaisviestintää. Sosiaa-
linen media ja älypuhelinsovellukset kansalais-
ten avuksi hätätilanteissa -tutkimushankkeen 
loppuraportti. Sisäministeriön julkaisu 5/2014.

Hokkanen, L; Pylväs, K; Kankaanranta, T; 
Paananen, P: Sihvonen H-M; Honkavuo, H. 
Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset 
kansalaisten avuksi hätätilanteissa. Osara-
portti I – Sosiaalisen median ja älypuhelinso-
vellusten käyttö viranomaisten toiminnassa. 
Sisäministeriön julkaisu 8/2013.

Pylväs, K; Hokkanen, L; Paananen, P; Kankaan-
ranta, T; Sihvonen, H-M. Tiedontuotannosta 
viestintäprosesseihin. Pelastusopisto, B-sarja: 
Tutkimusraportit 2/2014.

Artikkelissa käytettyjen muiden lähteiden 
luettelon saa toimituksesta.

sosiaaliselle medialle ominainen vuorovaikutteinen viestintä on myös tullut osaksi hätä- ja 

häiriötilanteiden aikaista viestintää. 
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suomi on monella tapaa edelläkä-
vijä internetin hyödyntämisessä. 
Langaton verkko on lähes poik-

keuksetta saatavilla helposti ja sen käyt-
tö on usein ilmaista. Lisäksi älypuhelin-
ten ja tablettien yleistyminen on lisännyt 
netin käyttöä entisestään. Taskussa kul-
keva netti tarjoaa mahdollisuuden lähes 
rajattomaan vuorovaikutukseen muiden 

 n i n a  v a a r a n e n - v a l K o n e n ,  p i a  t u o v i n e n  &  m a a t u  a r K i o

sosiaalinen media auttamisessa 
ja asenteisiin vaikuttamisessa

ihmisten kanssa.
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan 

verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä toi-
mintaa, keskustelua ja tiedon jakamista. 
Sosiaalisen median muotoja on tuhansia 
ja siitä ei ole muodostettu yhtä tarkkaa 
määritelmää. Sosiaalinen media on jat-
kuvassa muutoksessa oleva ilmiö. Se on 
helppokäyttöinen ja monimuotoinen 

kommunikoinnin muoto, josta keskeisen 
osan muodostavat erilaiset kuva- ja kes-
kustelupalvelut.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) perus-
tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hä-
nen läheisensä ja rikosasiassa todistavan 
asemaa. RIKUlle sosiaalinen media tar-
joaa uusia mahdollisuuksia jakaa tietoa, 
ohjeita ja tarjota pienimuotoisesti kes-

ihmisillä on luontainen halu ja taipumus olla kontaktissa toisiin ihmisiin. netti ja erilaiset sosiaa-

liset verkkoympäristöt kuuluvat monen ihmisen arkipäivään ja tarjoavat parhaimmillaan laajat 

mahdollisuudet kanssakäymiseen, myös rikosuhrityössä.
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kusteluapua. Sosiaalisen median avul-
la rikoksen uhriksi joutunutta henkilöä 
voidaan esimerkiksi ohjata oman alueen 
kasvokkaisen avun ja tuen piiriin. 

RIKUn toiminta sosiaalisessa medias-
sa on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta 
viime vuosina on keskitytty edistämään 
erityisesti nuorten rikosuhrien palveluja. 
Toisaalta verkossa tarjottavat palvelut 
ovat kaikkien saatavilla iästä tai asuin-
paikasta riippumatta.

Facebook, WHatsapp,  
Youtube, tWitter, instagram, 
snapsHot…

Erilaisia uusia sosiaalisen median muo-
toja ja palveluita syntyy jatkuvasti. Nii-
den käyttö aloitetaan jo varhain lapsena 
osana normaalia arkea. Tutkimuksen mu-
kaan jo alle 9-vuotiaat lapset hyödyntä-
vät sosiaalista mediaa monella eri tapaa 
ja käyttö lisääntyy iän myötä. Tilastojen 
mukaan jonkinlainen sosiaalisen median 
yhteisöprofiili löytyy jo yli 80 prosentilta 
15–16-vuotiaita nuoria. (EU Kids Online 
2012)

Sosiaalisen median palveluille on tyy-
pillistä, että niissä toimitaan jonkinlaisen 
yhteisöprofiilin kautta, joka kertoo jotain 
ylläpitävästä henkilöstä, järjestöstä tai 
yhteisöstä. Palvelujen suosio ja leviämi-
nen perustuvat pitkälti siihen, miten ne 
pystyvät vastaamaan käyttäjiensä tarpei-
siin. Lisäksi käyttäjät ja erityisesti nuoret 
kokeilevat ja vaihtavat eri sovelluksia hy-
vinkin nopeasti. Kaikki sosiaalisen medi-
an muodot eivät sovellu rikosuhrien oh-
jaamiseen ja erityisesti nuorten siirtymi-
nen sovelluksesta toiseen tuo haasteita 
palvelujen kehittämiseen.

riku somessa – mitä, missä 
ja milloin?

On paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä mitä 
tehdä tai keneltä kysyä joutuessaan ri-
koksen uhriksi. Rikoksen uhriksi joutumi-
nen on usein asia, mitä ei haluta jakaa. 
Tutkimusten mukaan tapahtumasta ei 

kerrota usein kenellekään tai jos kerro-
taan, niin ainoastaan läheiselle ystäväl-
le. Uhreille on tyypillistä vaieta – häpeä 
hiljentää. Sosiaalisen median anonyy-
miys voi helpottaa vaikeista asioista 
kysymistä ja keskustelemista sekä avun 
hakemista. Chat ei välttämättä palvele 
parhaimmillaan pitkäkestoisessa asiak-
kuudessa, mutta se tarjoaa apua tarvitse-
valle hyvän matalan kynnyksen kanavan 
kokeilla palvelun luotettavuutta ja sitä, 
kuinka hän tulee kuulluksi.

Rikosuhripäivystys toimii aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa sekä yhteisönä 
että yksittäisten työntekijöiden työpro-
fiileilla. RIKU tiedottaa toiminnastaan, 
vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin, ja-
kaa ajankohtaisia tietoa rikosuhriasioista 
ja ohjaa palvelujen piiriin. Aktiivisuus ja 
nopea reagointi esitettyihin kysymyksiin 
tai yhteydenottoihin on tätä päivää ja 
välittää tiedon, että RIKUn työntekijät 
ovat kuulolla ja valmiita auttamaan. Toi-
minta mahdollistaa asiakkaiden auttami-
sen matalalla kynnyksellä ja yhteyttä voi 
ottaa nimettömänä ja itselleen sopivaan 
aikaan.

Keskustelija: ”Mitä vois harrastaa 
mikä auttais? Että sais tän ikävän asian 
pois mielestä?”
RIKUn työntekijä: On monia asioita, 
jotka voivat auttaa. Puhuminen on 
yksi tärkeimpiä asioita toipumisen 
kannalta. Moni kokee, että ystävien ja 
läheisten kanssa oleminen auttaa. Ih-
misissä on valtavasti voimaa selviytyä 
vaikeistakin kokemuksista. 
Rikosprosessi kestää Suomessa uhrin 

näkökulmasta liian pitkään. Rikoksen uhri 
voi tarvita rikosprosessin eri vaiheissa 
niin käytännön ohjeita ja neuvoja kuin 
keskusteluapua ja henkistä tukea. Riko-
suhriasioista ja siihen liittyvistä vaikeista 
tai epämiellyttävistä asioista kertomi-
seen ja kysymiseen täytyy olla matala 
kynnys. Apua ja oheistusta tulee saada 
nopeasti ja helposti. Sosiaalinen media 
on yksi keinoista auttaa uhria, asuinpai-

kasta riippumatta. Päätavoitteena on uh-
rin ohjaaminen tarvittavien palveluiden 
piiriin. 

Keskustelija: ”….Kirjoitin tänne, sillä 
en vieläkään tiedä miten toimisin…
jne…”
RIKUn työntekijä: ”……..Jos tietäisin, 
missä asut niin voisin auttaa sinua 
paremmin. Voisin pyytää esimerkiksi 
läheisen palvelupisteen työntekijää 
soittamaan sinulle, mutta tietenkin 
vain jos haluat antaa minulle yhteys-
tietosi. jne…”
Keskustelija: ”Soita vain sitten. Kiitos 
paljon avusta.”
”En tiedä miten olisin toiminut ilman 
teitä. Luultavasti olisin antanut asian 
vain olla ja kärsinyt loppuelämän sii-
tä etten tehnyt rikosilmoitusta. Kiitos 
vielä. jne…”

mennään sinne missä 
palveluille on selkeä tarve 

RIKUn toimintaa sosiaalisessa medias-
sa ohjaavat Suomen laki, omat arvot ja 
toimintaperiaatteet. RIKU on sitoutunut 
toiminnassaan myös verkkotyön yleisiin 
eettisiin periaatteisiin. RIKU toimii use-
amman sosiaalisen median kautta.

RIKUn toiminta sosiaalisessa medi-
assa on otettu hyvin vastaan. Apua ja 
neuvoa on kysyneet sekä nuoret, nuoren 
läheiset, että nuorten parissa toimivat 
ammattilaiset. 

Moikka, kyselisin apua/tietoa tilan-
teeseen, jossa asiakasnuortani on 
kiusattu netissä ja sosiaalisissa suh-
teissa seurustelusuhteen päätyttyä 
pidemmän aikaa. Nuori on ahdistu-
nut tilanteesta ja haluaisi tehdä asi-
asta rikosilmoituksen. Onnistuuko se 
menemällä suoraan poliisiasemalle ja 
miten ilmoituksen tekemiseen pitäisi 
varautua?
RIKUn ryhmächat
RIKUn työntekijä: Mitä ajatuksia tämän-
päivänen väkivalta Xkaupungissa he-
rätti? Tai onko teillä muuten aiheeseen 

aktiivisuus ja nopea reagointi esitettyihin kysymyksiin tai yhteydenottoihin on tätä päivää ja 

välittää tiedon, että rikun työntekijät ovat kuulolla ja valmiita auttamaan.
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liittyvää kysyttävää ja kommentoitavaa?
Nuori: suututtaa   
RIKU työntekijä: Varmasti ihan nor-
maali tunne monella nuorella.
Nuori: se tässä eniten ihmetyttää että 
miks se pitää muita mennä vahingoit-
taan vaikka itellä on paha olla. 

blogit, tieteellistä Faktaa 
vai tunteisiin vetoavaa 
vaikuttamista?

Blogien kirjoittaminen on osa pitkäjän-
teistä vaikuttamista ja samalla keino 
tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Blogi 
kirjoituksissa on käsitelty ajankohtaisia 
rikosasioita ja muita vaikeita tai vaiettuja 
aiheita, esimerkiksi seksuaalista häirintää 
ja väkivaltaa, poikiin kohdistuva seksuaa-
lista väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa. 
Kirjoituksien kautta on jaettu tietoa, oh-
jeistettu nuoria turvalliseen toimintaan ja 
annettu ohjausta mahdollisessa rikosuh-
ritilanteessa.

Sosiaalisessa mediassa työprofiilien 
kautta viestiminen ja muu toiminta antaa 
mahdollisuuden hyödyntää omaa per-

soonaa. Persoonallinen kirjoittaminen ja 
omalla kasvokuva-profiililla työskentele-
minen voi madaltaa erityisesti nuorten 
kynnystä ottaa yhteyttä ja kysyä riko-
suhriasioista. Nuoret ovatkin laittaneet 
kysymyksiä mm. yksityisviestinä suoraan 
työntekijän profiiliin.

Sosiaalisessa mediassa toimimalla 
voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös ih-
misten asenteisiin. Esimerkiksi kunni-
oittava, lämmin ja lempeä kirjoitustyyli 
rikosuhriaiheista voi osaltaan rohkaista 
yhteydenottoihin. Tekijän vastuun ko-
rostaminen rikosasiassa ja uhrin myötä-
tuntoisen kohtaamisen painottaminen 
on tärkeä osa RIKUn toimintakulttuuria.

verkkokYselYillä jaetaan tie-
toa ja kartoitetaan asenteita

RIKUn nuorten hanke tuottaa aktiivises-
ti erilaisia informatiivisia verkkokyselyjä 
rikosuhriaiheista. Kyselyt tehdään pää-
sääntöisesti työntekijöiden sosiaalisen 
median työprofiilien kautta. Tietopohjai-
set kyselyt ohjaavat, opastavat ja tarjoa-
vat faktatietoa rikosasioista. Kysymykset 
laaditaan aina niin, että kyselyyn vastaaja 
saa jo vastatessaan tietoa ja toimintaoh-
jeita rikosuhriasioista. Toisaalta kyselyt 
toimivat myös ajatusten ja keskustelun 
herättäjinä ja parhaassa tapauksessa 
asenteiden muokkaajina.

Verkkokyselyt lisäävät myös tietoi-
suutta RIKUn tarjoamista uhripalveluista.

Tiesitkö, että RIKU tarjoaa käytännön 
ohjeita väkivalta/rikosuhriasioissa? 
Tiesitkö, että RIKUsta ystävälläsi on 
mahdollista saada apua rikosilmoi-
tuksen tekemiseen, kuulusteluihin ja 
mahdollisesti käynnistyvään rikospro-
sessiin? Kyllä / En
Pelkästään kyselyihin on vastannut 

jo lähes 8 000 nuorta ja nuorta aikuis-
ta. Suosituimpia aiheita ovat olleet seu-
rusteluväkivalta, päihteet ja rikokset, 
suojaikäraja, katuväkivalta, seksuaalinen 
väkivalta ja seksuaalinen häirintä netis-
sä. Kyselyt ovat herättäneet myös vil-

kasta kommentointia kyselyn jälkeiseen 
staattiseen kommenttiosioon. Parhaim-
millaan kommenteista on muodostunut 
mielenkiintoista keskustelua eri aiheista. 

sosiaalinen media voi auttaa 
ja vaikuttaa uHrien asemaan

Virtuaalimaailmaa ja sosiaalista mediaa 
ei nykyään määritellä erillisiksi reaalimaa-
ilmasta. RIKUn kokemukset sosiaalises-
ta mediasta uhripalvelujen osana ovat 
olleet myönteisiä. Voidaankin todeta, 
että yhteydenotot RIKUn sosiaalisen 
median yhteisöihin tai yksittäisiin työ-
profiileihin ovat olleet asiallisia ja liitty-
neet rikosuhriaiheisiin. Tämän vuoksi 
sosiaalinen media ja siihen liittyvät 
erilaiset verkkopalvelut ja työmuodot 
ovat vakiintuneet tärkeäksi osaksi RIKUn 
monipuolisia uhripalveluita. 

Kiitos oli ihan supermahtavaa että 
kerrankin joku jaksoi kuunnella minua 
En ikinä unohda näitä neuvoja! Halu-
an sanoa että arvostan sinua ja sinun 
työtäsi ja on hienoa että on sinun kal-
taisia välittäviä aikuisia :) 

Kirjoittajat työskentelevät Rikosuhripäivystyk-
sessä nuorten hankkeessa.

riku sosiaalisessa mediassa

suomi24 
vuodesta 2009 keskustelupalstat
vuodesta 2014 nuorille suunnattu 
reaaliaikainen chat

Facebook 
vuodesta 2010

irc-galleria
vuodesta 2012 nuorille suunnattu 
RIKU yhteisö
nuorille suunnattu reaaliaikainen chat

riku chat
vuodesta 2012 nuorille, läheisille ja 
nuorten parissa toimiville ammatti-
laisille suunnattu reaaliaikainen chat

rikun kokemukset sosiaalisesta mediasta uhripalvelujen osana ovat olleet myönteisiä.
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Suomalaisessa nuoriso-
työssä on hyödynnetty 
uuden median tai tek-

nologian ominaisuuksia ja il-
miöitä usein hyvin nopeasti 
niiden ilmestymisen jälkeen. 
1980-luvulta lähtien pelikon-
solit ovat olleet enemmän tai 
vähemmän nuorisotalojen 
vakiokalustoa biljardipöydän 
ohella. Siinä missä 1990-lu-
vulla rakennettiin nuorisotyös-
sä verkkosivustoja tiedottamista 
varten, siirryttiin 2000-luvun 
puolella työskentelemään nii-
hin verkkoyhteisöihin, missä 
nuoretkin olivat. Vuoden 2005 
jälkeen alkoi sosiaalisen me-
dian murros näkyä nuoriso-
työssä, ja etenkin kunnallisessa 
nuorisotyössä Facebookista tuli 
pitkälti synonyymi verkkonuo-
risotyön tekemiseen.

internetin käYttö 
nuorisotYössä

Kuntaliiton huhtikuussa jul-
kaiseman selvityksen perus-

teella nuorisotoimen voidaan-
kin sanoa olevan kuntien orga-
nisaatioista aktiivisin sosiaali-
sen median käytössä. Tulosten 
mukaan 80 prosentissa kunti-
en nuorisotoimista käytetään 
sosiaalisen median kanavia, 
kun vastaavasti esimerkiksi 
kuntien sosiaali- ja terveys-
toimista vain alle viidesosas-
sa hyödynnetään sosiaalisen 
median kanavia. Verkkonuo-
risotyön valtakunnallinen ke-
hittämiskeskus Verken keväällä 
2013 tuottaman selvityksen 
mukaan yli 90 prosenttia 
kuntien ja järjestöjen nuoriso-
työntekijöistä käyttää interne-
tiä nuorten parissa tehtävässä 
työssä. Useimmiten sitä käyte-
tään tiedottamiseen ja markki-
nointiin sekä yhteydenpitoon 
nuorten kanssa. Nuorisotyön-
tekijöiden mukaan internet 
koetaan erityisesti hyvänä 
keinona tavoittaa niitä nuoria, 
joita perinteinen nuorisotyö ei 
muuten tavoittaisi. Keskeistä 

on myös mahdollisuus tarjota 
internetin kautta nuorille ma-
talan kynnyksen paikkoja kes-
kustella ja osallistua. Toisaalta 
internet mahdollistaa työnte-
kijöille samalla väylän seurata 
nuorten elämää ja tarvittaessa 
reagoida erilaisiin nuoria kos-
keviin ilmiöihin.

Ylivoimaisesti käytetyin 
sosiaalisen median palvelu 
nuorisotyössä on Facebook, 
jota käyttää noin 85 prosent-
tia nuorisotyöntekijöistä. Fa-
cebookin lisäksi nuorisotyös-
sä hyödynnetään aktiivisesti 
organisaation omia verkkosi-
vustoja, etenkin nuorten tie-
to- ja neuvontatyössä. Lisäksi 
nuorisotyötä tehdään IRC-
Gallerian ja goSupermodelin 
kaltaisissa yhteisöpalveluissa 
sekä blogien ja mediapalvelui-
den (esim. YouTube) avulla, 
mutta näiden palvelujen käyt-
tö on selvästi vähäisempää ja 
toiminta enemmän järjestö-
vetoista.

Keskeisimpinä ongelma-
kohtina internetin käytössä 
työntekijät pitävät välineistön, 
työajan ja oman osaamisen 
riittämättömyyttä. Verken sel-
vityksen mukaan esimerkiksi 
vain alle viidesosalla kunti-
en nuorisotyöntekijöistä on 
työkäytössään älypuhelin, ja 
45 prosenttia ilmoitti, ettei 
heillä ole lainkaan resursoi-
tua työaikaa internetin käyt-
töön. Työntekijöiden mukaan 
myös huonot verkkoyhteydet 
sekä kuntien tietohallinnon 
asettamat palomuurit estävät 
hyödyntämästä niitä palvelu-
ja ja sovelluksia, joita nuoret 
itse aktiivisesti käyttävät. Työn 
organisointia hankaloittavina 
tekijöinä pidettiin lisäksi so-
siaalisen median ohjeistusten 
sekä työn laadun arviointia 
koskevien mittarien puuttu-
mista. Lähes 45 prosenttia 
työntekijöistä totesi, ettei hei-
dän organisaatiossaan ole laa-
dittu työntekijöille sosiaalisen 
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Sosiaalinen media nuorisotyössä
Nuorisotyötä on jo pitkään tehty aktiivisesti eri sosiaalisen median ympäristöissä. On ymmär-

retty, että työtä pitää tehdä siellä missä nuoretkin ovat. Toisaalta, aihetta hehkutukseen ja ylpis-

telyyn ei nuorisotyössä ole. Kyvyttömyys reagoida teknologiseen kehitykseen ja etenkin verkko-

välineistön käyttöä koskeviin muutoksiin ovat aiheuttaneet sen, että verkkonuorisotyö laahaa 

menetelmällisesti ja välineellisesti auttamattomasti jäljessä eikä siten vastaa riittävästi nuorten 

nykyisiin tarpeisiin. Nuorisoalalla tarvitaankin lisää rohkeutta tutustua ja kokeilla uusia tekno-

logioita sekä toimintamuotoja – yhdessä nuorten kanssa.
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median ohjeistusta. Lisäksi yli 
puolet kuntien nuorisotyön-
tekijöistä ilmoitti, ettei omas-
sa organisaatiossa ole asetettu 
mittareita tai tunnuslukuja 
verkkopalvelujen kävijämää-
rille tai verkossa kohdattujen 
määrille, ei myöskään nuor-
ten tyytyväisyydelle tai kiin-
nostukselle verkkopalveluita 
kohtaan.

Viime vuosina nuorille 
suunnattujen verkkopalve-
lujen tarjonta on monimuo-
toistunut. Toisaalta verkko-
työn tekemisen tavoissa ke-
hitys laahaa auttamattomasti 
perässä. Kärjistetysti voidaan 
sanoa, että vaikka nuorten 
käyttämät sosiaalisen median 
palvelut ja internetin käyttö-
tavat ovat olennaisesti muut-
tuneet, perustuu verkkonuo-
risotyö edelleen sellaiseen 
chat-pohjaiseen kommuni-
kaatioon, jota toteutetaan 
samoissa toimintaympäris-
töissä kuin kymmenen vuotta 
sitten. Tämä kytkeytyy tiiviis-
ti verkkonuorisotyön toiseen 
keskeiseen ongelmaan, mikä 

liittyy verkkonuorisotyön ta-
voitteisiin. Valtaosa nykyisistä 
nuorille suunnatuissa verkko-
palveluista on tavoitteiltaan ja 
lähtökohdiltaan auttavia pal-
veluita, ja ne perustuvat yk-
silölliseen tukeen ja neuvon-
taan, eli kysymykseen “mitä 
kuuluu?”.

Nuorisotyön keskiössä on 
kuitenkin myös nuorten toi-
minta, omaehtoisuus ja yh-
dessä tekeminen. Olisikin tär-
keää, että erilaisten tukipal-
velujen rinnalle kehitettäisiin 
enemmän nuorten omista 
toiveista lähteviä toiminnalli-
sia verkkonuorisotyön palve-
luja ja toimintamuotoja, jotka 
perustuisivat kysymykseen 
“mitä tehtäisiin?”. Näistä hy-
viä esimerkkejä ovat vaikkapa 
Tampereen seurakuntien jär-
jestämät bittileirit nuorten 
suosimassa Minecraftissa, 
Turun Tyttöjen Talon ryhmä-
blogitoiminta tyttötyössä sekä 
Helsingin kaupungin nuori-
soasiainkeskuksessa toimivan 
Pelitalon järjestämä pelinke-
hityskerho digitaalisten peli-

en tekemisestä kiinnostuneil-
le nuorille.

teknologinen 
keHitYs Haastaa 
tYön ja tYöntekijän

Viimeisten vuosien aikana 
verkkokulttuurissa on eletty 
seuraavaa murroskautta, jos-
sa erilaiset yhteisöpalvelut ja 
sosiaalisen median välineet 
ovat vakiintuneet osaksi arki-
todellisuuttamme. Mobiilien 
mediapäätelaitteiden, kuten 
kannettavien- ja taulutieto-
koneiden sekä älypuhelinten, 
määrä on kasvanut räjähdys-
mäisesti. Kansainvälisten arvi-
oiden mukaan internetiä käy-
tetään muutaman vuoden si-
sään huomattavasti enemmän 
mobiililaitteilla kuin perin-
teisillä pöytäkoneilla. Saman-
aikaisesti verkossa tapahtuva 
toiminta, kuten esimerkiksi 
pelaaminen, on siirtymässä 
pöytäkoneilta ja konsoleilta 
mobiileille laitteille, joiden 
perusominaisuuksiin kuuluvat 
internet ja erilaiset sosiaalisen 
median työkalut. Tämä tulee 
väistämättä merkitsemään re-
aalisen ja virtuaalisen maail-
man tiivimpää yhteenkietou-
tumista. Paljon puhutaan myös 
laajennetusta todellisuudesta 
(augmented reality) sekä esi-
neiden internetistä (Internet 
of things).

Nuorisotyön näkökulmas-
ta teknologinen kehitys aset-
taa monenlaisia kysymyksiä 
ja vaateita. Toisaalta kyse on 
teknisestä kehityksestä, joka 
liittyy esimerkiksi uudenlais-
ten verkkovälineiden omak-
sumiseen ja niiden hyödyn-
tämiseen nuorisotyössä: Mitä 
lisäarvoa verkon käyttö tuo 
nuorisotyöhön? Voidaanko 
nuorten tavoitettavuutta tai 
osallisuutta parantaa verkon 
avulla? Toisaalta kyse on laa-
jemmasta kulttuurisesta muu-
toksesta, joka liittyy identi-
teettiin, sosiaalisten suhteiden 

ja vuorovaikutuksen, jopa val-
ta-asetelmien uudelleenmuo-
toutumiseen: Mitä on nuoren 
kohtaaminen verkossa? Miten 
verkossa voidaan järjestää ja 
tukea nuorten omaehtoista 
toimintaa? Miten työnteki-
jän ammatillinen identiteetti 
muuttuu verkossa? Erityisen 
haasteellisen tästä tilantees-
ta tekee se, että joudumme 
pohtimaan näitä kysymyksiä 
ammatillisesta näkökulmasta 
samanaikaisesti, kun itsekin 
vasta opettelemme ymmärtä-
mään muutosta, rakentamaan 
omaa henkilökohtaista verk-
koidentiteettiämme sekä luo-
vimaan reaali- ja verkkomaail-
man välimaastossa.

Verkottunut ja interaktiivi-
nen media tarjoaa lukemat-
tomia mahdollisuuksia niin 
nuorisotyössä kuin monella 
muullakin sektorilla. Kyse ei 
ole kasvokkaisen työn ja ver-
kossa tehtävän työn vastak-
kainasettelusta, vaan näiden 
kahden toimintamuodon yh-
teensovittamisesta. Nuoriso-
tutkija Tomi Kiilakoskea laina-
takseni, kysymys nuorisotyön 
ja verkkotoiminnan suhteesta 
ei ole vain ohimenevä muo-
ti tai jokin arjesta irrallinen 
teknologia-hihhulointi, vaan 
perustavaa laatua oleva kasva-
tuksellinen haaste tässä ajas-
sa ja tässä maailmassa. Tähän 
haasteeseen meidän on vastat-
tava, halusimmepa tai emme.

Kirjoittaja työskentelee projekti-
suunnittelijana Verkkonuorisotyön 
valtakunnallinen kehittämiskeskus 
Verkessä. Verke on yksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön nimeämistä nuo-
risotyön valtakunnallisista palvelu- ja 
kehittämiskeskuksista, ja sen toimin-
taa koordinoi Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskus.

Lisätietoa verkkonuorisotyöstä ja 
Verken toiminnasta löytyy osoitteesta 
www.verke.org.
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ehkäisevää työtä somessa

järjestöille ja viranomaisille luonte-
va tapa käyttää sosiaalista medi-
aa ennaltaehkäisevässä työssä on 

tiedottaminen palveluista ja ajankohtai-
sista asioista sekä erilaiset kampanjat. 
Viime vuosina sosiaalista mediaa on 
yritetty hyödyntää myös syvällisempään 
vuorovaikutukseen, varsinkin nuorten 
kanssa. On yritetty kehittää malleja – 
joko omille alustoille tai hyödyntämäl-
lä suosittuja sosiaalisen median pal-
veluja – joissa nuoret voivat osallistua 
ja toimia, jakaa kokemuksiaan, tarjota 
vertaistukea toisilleen sekä keskustella 
turvallisen aikuisen kanssa. Mahdolli-
suus nimettömyyten luo parhaimmillaan 
hedelmällistä keskustelua. Nimimerkin 
takaa voi kertoa rohkeammin ikävistä 
kokemuksista tai esittää eriäviä mieli-
piteitä esimerkiksi alkoholin käytöstä. 
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä 
ennaltaehkäisevästä työstä verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa.

eHkäisevää päiHdetYötä

A-klinikkasäätiö on kehittänyt monen-
laista toimintaa verkkoon. Nuorten-
linkki.fi-sivustolla vahvistetaan nuorten 
elämänhallintaa. Keskeisiä aiheita ovat 
päihteet ja päihteettömyys, pelaaminen, 
netinkäyttö sekä mielenterveys. Nuor-
tenlinkistä löytyy tietoa, testejä, tietovi-
soja, neuvontaa ja keskustelua muiden 
nuorten kanssa. Palvelussa on panostet-
tu sosiaalisen median hyödyntämiseen 
ja vuorovaikutuksellisiin sisältöihin. Var-
jomaailma.fi puolestaan tarjoaa tukea 
esimerkiksi vanhempiensa juomisesta 
kärsiville lapsille. Sivustolla nuoret pää-
sevät jakamaan omia kokemuksiaan 
aikuisten päihteidenkäytöstä ammat-
timaisesti ohjatuissa nettiryhmissä ja 

foorumikeskusteluissa sekä sarjakuvien 
ja tarinoiden luomisen keinoin. Lisäksi 
järjestöllä on useita aikuisille suunnattuja 
verkkopalveluita.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. on 
panostanut erityisesti älypuhelimeen 
ladattavien ilmaisten oppimispelien ke-
hittämiseen. Esimerkiksi alkuvuonna se 
julkaisi Rikosuhripäivystyksen kanssa uu-
den rikosaiheisen Mobihubu-pelin nuo-
rille. Pelin tavoitteena on antaa nuorelle 
tietoa rikosprosessista, uhrin oikeuksista 
ja tarjolla olevista rikosuhrin auttamis- ja 
tukipalveluista. EHYT järjestää päihtei-
den käytön ehkäisyyn pyrkivää toimintaa 
lapsille ja nuorille useissa eri palveluis-
sa, esimerkiksi goSupermodelin HUBU-
Klubissa, IRC-Galleriassa, Aapelissa sekä 
Demi.fi:ssä (ehyt.fi – toiminta verkossa). 
Järjestö on aktiivinen myös peliongel-
mien hoidossa (pelitaito.fi). Lisäksi se 
tarjoaa yli 13-vuotiaille nuorille mahdol-
lisuuden vapaaehtoistyöhön verkossa 
(vapariassari.fi).

väkivaltaan tarttumista

Vapaaehtoistoimintaa nuorille on myös 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Verk-
kotukioppilas- eli Verkk@ri-toiminta (mll.
fi/nuortennetti). Nuorten sosiaalista kas-
vua tukevia teemachateja järjestetään 
nuorten suosimissa verkkoympäristöissä 
kuten IRC-Galleriassa. Teemachateissa 
nuoret voivat keskustella toisten nuorten 
kanssa verkk@reiden johdolla. Yleisen 
keskustelun rinnalla nuorille tarjotaan 
myös mahdollisuus nimettömään yksi-
tyiskeskusteluun MLL:n aikuisen työnte-
kijän kanssa. Chatien teemoja ovat olleet 
esimerkiksi seurustelu, kotiongelmat, 
koulukiusaaminen, yksinäisyys ja kaveri-
suhteet.

Nuorille tukea erityisesti lähisuhdevä-
kivaltaan tarjoaa Ensi- ja turvakotienliiton 
Nettiturvakoti (turvakoti.net). Nettiturva-
koti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia 
sekä kokijoita että tekijöitä, ja siellä voi 
keskustella joko ammattiauttajan tai sa-
maa kokeneiden kanssa. Sivut sisältävät 
selviytymiskeinoja, tietoa, testejä, kes-
kustelua ja neuvontaa. Virtuaaliturvako-
din eri kohteita klikkailemalla saa tietoa 
perheväkivallasta ja avun muodoista.

Seksuaalisen väkivallan ehkäisystä 
löytyy nuorille monenlaista materiaalia 
munkroppa.fi-sivustolla. Viime vuonna 
palvelu järjesti aktiivisen kampanjan mm. 
Facebookissa.

Exit-hankkeen (exithanke.fi) tavoittee-
na on nuoriin kohdistuvan seksuaalisen 
kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin 
piiriin ajautumisen ennaltaehkäiseminen 
ja avun piiriin pääsemisessä auttaminen. 
Yksi hankkeen toimintamuodoista on 
aktiivinen etsivä työ verkossa eli käy-
tännössä työntekijät jalkautuvat nettiin. 
Toiminnan tavoitteena on puuttua ha-
vaittuihin nuoriin kohdistuviin seksinos-
toyrityksiin ja muuhun seksuaaliseen 
kaltoinkohteluun, sekä nuoren itseään 
vahingoittavaan toimintaan, kuten mak-
sullisen seksin tarjoamiseen

Vihapuheeseen puolestaan tartutaan 
Ei vihapuheelle -kampanjalla (eiviha-
puheelle.fi). Se on nuorten liike, jonka 
tavoitteena on edistää sananvapautta 
verkossa ja sen ulkopuolella. Euroopan 
neuvoston käynnistämän kampanjan 
Suomen kansallisena koordinaattorina 
toimii Plan Suomi Säätiö.
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Suomalaisista naisista 
47 prosenttia ilmoitti 
kokeneensa 15 vuotta 

täytettyään fyysistä tai seksu-
aalista väkivaltaa. Luku ei ole 
yllätys, sillä se on sama kuin 
vuonna 2005 tehdyn suo-
malaisen naisuhritutkimuk-
sen tulos (Piispa ym. 2006). 
Kiinnostavaa on, miten yleis-
tä väkivalta on Suomessa ver-
rattuna muihin EU-maihin. 
Kuviossa 1 (s.20) esitetään 
kahdeksan väkivaltaan liitty-
vää osoitinta, jotka ulottuvat 
lapsuudessa koetusta väki-
vallasta väkivallan pelkoon. 
Se kuvaa Suomen tilannetta 
suhteessa EU-keskiarvoihin. 
Kuvion sisempi kehä kuvaa 
28 EU-maan keskiarvoa; sen 
ulkopuolelle sijoittuva ver-
tailumaan tieto kertoo, että 
väkivaltaa on vertailumaas-
sa EU-keskiarvoa enemmän. 
Vastaavasti EU-keskiarvoa 

pienempi arvo sijoittuisi ku-
vion sisäpuolelle.

mistä väkivaltaerot 
maiden välillä 
joHtuvat?

Suomessa kaikki väkivallan 
muodot ovat EU-keskiarvoa 
yleisempiä. Vastaavat profii-
lit löytyvät Ranskasta ja Tans-
kasta. Suomessa korostuvat 
lapsuudessa koettu väkivalta 
ja muiden kuin kumppanin 
tekemä väkivalta. Lisäksi ny-
kyisen kumppanin fyysinen 
ja seksuaalinen väkivalta olivat 
yleisiä. Yleinen väkivaltaa kos-
keva havainto on, että maissa, 
joissa parisuhdeväkivalta on 
yleistä, myös muuta väkivaltaa 
oli koettu keskimääräistä ylei-
semmin.

FRA tarjoaa selityksiä mai-
den välisille väkivaltaeroille. 
Väkivallasta saatetaan puhua 
joissakin maissa avoimem-

min, joissakin verhotummin: 
esimerkiksi Espanjassa kaikki 
kuvion 1 väkivallan piirteet 
olivat EU-keskiarvoa mata-
lampia ja erityisesti näin oli 
nykyisen kumppanin väki-
vallan kohdalla. Suurempi 

tasa-arvo sukupuolten välillä 
lisää tietoisuutta väkivallas-
ta ja halukkuutta puhua sii-
tä. Kuviosta 2 havaitaan että 
korkean tasa-arvon mais-
sa (Gender Equality Index, 
2014) väkivaltaa esiintyy 
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Naisten kokema väkivalta EU:ssa

Euroopan Unionin perusoikeusviraston 

(FRA) syksyllä 2012 tekemän haastattelu-

tutkimuksen tulokset julkistettiin maalis-

kuussa. Suomalaisesta näkökulmasta huomio 

kiinnittyi siihen, että Suomi sijoittui Eu-

roopan kärkeen naisten kokeman väkivallan 

yleisyydessä.
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yleisemmin kuin vähemmän 
tasa-arvoisissa maissa. Kor-
kean tasa-arvon maita ovat 
Pohjoismaat ja Alankomaat. 
Yhtenä väkivallan selittäjänä 
FRA mainitsee liikkumisen ja 
toiminnan kodin ulkopuolel-
la; esimerkiksi seksuaaliselle 
häirinnälle altistuvat tietyis-
sä ammateissa työskentelevät 
naiset. Erot maiden rikolli-
suustasossa voivat johtua kau-
pungistumisen kehityksestä 

ja muista yhteiskunnallisis-
ta muutostekijöistä, joita ei 
FRA:n tutkimuksessa selvitet-
ty. Edelleen maiden väkivalta-
eroihin saattavat liittyä juo-
matavat; alustavia havaintoja 
on tehty kumppanin runsaan 
alkoholinkäytön yhteydestä 
parisuhdeväkivaltaan. FRA 
korostaa, etteivät yllä mainitut 
tekijät riitä selittämään katta-
vasti eroja väkivallan tasossa 
eri maiden välillä.

seksuaalisen Häirin-
nän uusi piirre kYber-
Häirintä
Seksuaalinen häirintä on 
yleistä kaikissa EU-maissa. 
Joka toinen nainen EU:ssa on 
kokenut seksuaalista häirin-
tää vähintään kerran 15 vuot-
ta täytettyään ja joka viides 
tutkimusta edeltäneiden 12 
kuukauden aikana. Tekijä oli 
usein uhrin työympäristöstä, 
kuten työkaveri, esimies tai 
asiakas. Suomessa seksuaalista 
häirintää ilmoitti kokeneensa 
ainakin kerran elämänsä ai-
kana 71 prosenttia vastaajista 
ja viimeisen 12 kuukauden 
aikana joka neljäs nainen 
(23%).

Tutkimuksessa selvitettiin 
uusien teknologioiden osuut-
ta seksuaalisessa häirinnässä. 
Kyberhäirinnäksi luokiteltiin 
kaksi seksuaalisen häirinnän 
muotoa – ei-toivotut, selke-
ästi seksuaaliset sähköpostit 
tai tekstiviestit, jotka vastaajat 
ovat kokeneet loukkaaviksi 
sekä sopimattomat ja louk-
kaavat lähestymisyritykset 
sosiaalisessa mediassa kuten 
Facebookissa tai internetin 
chat-sivustoilla. Kyberhäirin-
tään ei tässä ole liitetty kyber-
vainoamista, mutta siitäkin 
kysyttiin haastattelussa.

EU:ssa kyberhäirintää 
elämänsä aikana on koke-
nut kymmenesosa naisista ja 
viimeisen 12 kuukauden ai-
kana ennen tutkimusta joka 
kahdeskymmenes nainen. 
Suomessa 14 prosenttia vas-
taajista ilmoitti kokeneensa 
kyberhäirintää joskus elä-
mänsä aikana. FRA:n mukaan 
kyberhäirintä on sitä yleisem-

pää, mitä enemmän interne-
tiä käytetään kommunikoin-
tivälineenä. Erityisesti nuoret 
naiset (18–29-vuotiaat) ovat 
alttiita kyberhäirinnälle, sillä 
he käyttävät internetiä sekä 
sosiaalista mediaa useam-
min kuin heitä vanhemmat. 
EU:ssa samoin kuin Suomessa 
joka viidettä 18–29-vuotiasta 
naista on lähestytty sopimat-
tomasti sosiaalisessa medias-
sa tai he ovat saaneet seksu-
aalissävytteisiä sähköposteja 
tai tekstiviestejä. Tekijä jää 
useimmiten tuntemattomak-
si. Uusien teknologioiden li-
sääntyneen käytön myötä ky-
berhäirinnän voidaan nähdä 
yleistyvän tulevaisuudessa.

Yli puolet suomalai-
sista naisista kokenut 
lapsena väkivaltaa

Suomessa 53 prosentilla vas-
taajista oli kokemuksia joko 
fyysisestä, seksuaalisesta tai 
psykologisesta väkivallasta en-
nen 15 vuoden ikää. Luku on 
18 prosenttiyksikköä suurem-
pi kuin EU:n keskiarvo. Suo-
men lisäksi muissa EU:hun 
kuuluvissa Pohjoismaissa, 
sekä Virossa, Ranskassa että 
Saksassa, luvut ovat EU:n kes-
kiarvoa korkeammalla. Nuoret 
naiset raportoivat vähemmän 
lapsuudessa koettua väkival-
taa kuin vanhemmat ikäluo-
kat. Syitä tähän ei FRA:n tut-
kimuksessa selvitetty, mutta 
yksi oletettava tekijä on, että 
nuoremmat sukupolvet ovat 
omaksuneet vanhempiin ver-
rattuna kielteisemmän asen-
teen väkivaltaa kohtaan.

Oletusta tukee Lastensuo-
jelun Keskusliiton tutkimus, 

kuvio 1. naisten kokema väkivalta ja pelko suomessa ja 
eu-maissa keskimäärin 2012.

kuvio 2. naisten kokema fyysinen ja seksuaalinen väkivalta 
15 vuotta täytettyä (%) ja tasa-arvoindeksi eu27-maissa 
(ilman kroatiaa).

g



21HAASTE  2/2014

jonka mukaan Suomessa lap-
siin kohdistuvaan kuritusvä-
kivaltaan suhtaudutaan yhä 
kielteisemmin. Vuonna 1981 
lähes puolet suomalaisista 
hyväksyi kuritusväkivallan 
käytön, mutta vuonna 2012 
enää 17 prosenttia. Lapsitalo-
uksissa asuvista 10 prosenttia 
hyväksyi ruumiillisen kuri-
tuksen. (Sariola 2012.)

FRA:n tutkimuksen mu-
kaan lapsuudessa yleisintä oli 
fyysinen väkivalta, joka ilme-
ni läimäytyksinä, tukistami-
sina tai kipua aiheuttaneina 
lyönteinä. Fyysisen väkivallan 
tekijä oli yleensä isä tai äiti. 
Suomalaisen lapsiuhritutki-
muksen (vuodelta 2007) mu-
kaan lievän väkivallan muodot 
ovat yleisiä. 65 prosenttia alle 
14 -vuotiaista suomalaisista 
nuorista on kokenut joskus 
lievää väkivaltaa, jolla tarkoi-
tettiin tukistamista, läimäy-
tyksiä, piiskaamista ja töni-
mistä. (Ellonen et al. 2007.)

Aikuisten välinen väki-
valta heijastuu usein lap-
siin, sillä lähes kolme 
neljästä parisuhdeväkivaltaa 
kokeneista naisista EU:ssa 
kertoi heidän luonaan asu-
neen lapsen olleen tietoinen 
väkivallasta. 

Noin joka kymmenes 
EU:ssa asuvista naisista oli 
joutunut seksuaalisen hyväk-
sikäytön kohteeksi ennen 15 
vuoden ikää. Suomessa sek-
suaalinen hyväksikäyttö oli 
hieman EU-keskiarvoa harvi-
naisempaa. Fyysisen ja seksu-
aalisen väkivallan eroina on, 
että lähes kaikki seksuaalinen 
väkivalta oli miesten teke-
mää. Joka toinen seksuaalista 

väkivaltaa kokeneista kertoi 
tekijän olleen heille ennalta 
tuntematon. Joka neljännes 
uhreista kertoi tekijän olleen 
miespuolinen tuttava.

Naiset, jotka kokivat lap-
suudessaan fyysistä tai sek-
suaalista väkivaltaa, kokivat 
sitä todennäköisemmin myös 
aikuisena. Esimerkiksi lä-
hes kolmannes (30%) niistä 
naisista, jotka olivat kokeneet 
joko nykyisessä tai edellisessä 
parisuhteessaan seksuaalis-
ta väkivaltaa, oli kokenut sitä 
myös lapsuudessaan. Naisis-
ta, jotka eivät olleet kokeneet 
seksuaalista parisuhdeväkival-
taa, 10 prosenttia oli kokenut 
seksuaalista väkivaltaa lapsuu-
dessaan.

puolet naisista 
eu:ssa pelkää

Rikoksen pelkoon ja turvatto-
muuden tunteeseen vaikutta-
vat paikka ja aika sekä ihmisen 
ikä, elämäntilanne ja aikai-
semmat väkivaltakokemukset. 
Pelolla on merkittäviä seura-
uksia naisten elämänlaatuun 
sekä ulkona liikkumiseen. 
Puolet naisista EU:ssa välttää 
toisinaan tiettyjä tilanteita tai 
paikkoja pelätessään joutuvan-
sa fyysisen tai seksuaalisen vä-
kivallan kohteeksi. 

Suomessa ja Ruotsissa pe-
lättiin seksuaalisen tai fyysisen 
väkivallan kohteeksi joutumis-
ta eniten EU-maista.

Tutkimuksesta käy myös 
ilmi, että pelko ei kulje käsi 
kädessä väkivallan riskin kans-
sa. Naiset kohtaavat useimmi-
ten väkivaltaa tutun toimesta 
kotona tai työpaikalla. Kui-
tenkin he pelkäävät eniten 

vieraan tekemää väkivaltaa jul-
kisilla paikoilla, kuten kadul-
la tai puistossa. Tilan fyysiset 
ominaisuudet eivät ole ainoa 
pelkoa määrittävä tekijä, sillä 
iän myötä naisten pelko julki-
sia tiloja kohtaan vähenee, kun 
taas pelon tunne kotia tai työ-
paikkaa kohtaan kasvaa.

palveluille 
on kYsYntää

Väkivallan uhreille suunnat-
tuja palveluja tarjoavat niin 
julkinen terveydenhuolto ja 
sosiaalipalvelut kuin myös 
järjestöjen ylläpitämä uhri-
päivystys ja turvakodit. EU:ssa 
joka kolmas nainen hakeutui 
tukipalvelujen piiriin koet-
tuaan fyysistä tai seksuaalista 
väkivaltaa parisuhteessaan ja 
joka neljäs koettuaan muun 
kuin kumppanin tekemää vä-
kivaltaa. Kaksi kolmasosaa pa-
risuhdeväkivaltatapauksista ja 
kolme neljäsosaa tuntematto-
man tekemästä väkivallasta ei 
tullut minkään uhreja autta-
van palveluntarjoajan tietoon.

FRA:n tutkimuksen mu-
kaan naiset hakeutuivat pal-
velujen piiriin useammin 
seksuaalista kuin fyysistä 
väkivaltaa koettuaan. Ylei-
simmin he kävivät lääkärissä 
tai sairaalassa hoidattamassa 
vammojaan, minkä jälkeen he 
ilmoittivat tapauksesta polii-
sille. Suomessa joka kymme-
nes parisuhdeväkivaltatapaus 
ja joka kuudes muu väkivalta-
tapaus johti poliisille ilmoit-
tamiseen. 

Tutkimuksesta käy myös 
ilmi, että väkivallan uhrit kai-
paavat kuuntelijaa ja moraa-
lista tukea. Yhteydenotot tur-

vakoteihin olivat tutkimuksen 
mukaan harvassa. Matalan 
kynnyksen tukipalveluille, 
jotka tarjoavat kuuntelevaa 
korvaa ja käytännön apua 
näyttää olevan kysyntää.

Kirjoittajat työskentelevät YK:n yhtey-
dessä toimivassa Euroopan kriminaa-
lipolitiikan instituutissa HEUNIssa.

Lähteet saa kirjoittajilta.

näin tiedot 
kerättiin

 Tiedonkeruu kattaa kaik-
ki 28 EU:n jäsenvaltiota. 
 Satunnaisotanta maiden 
18–74 -vuotiaista naisista.
 Kussakin maassa tehtiin 
1500 käyntihaastattelua 
(yhteensä 42 000 haastat-
telua).
 Sama haastattelulomake 
oli käytössä kaikissa maissa.
 Haastattelut tekivät teh-
tävään erityisesti koulute-
tut naishaastattelijat.
 Kenttätyöstä vastasi Ip-
sos MORI -niminen tutki-
muslaitos, joka myös pai-
notti tulokset vastaamaan 
kunkin maan väestöraken-
netta.
 Euroopan kriminaalipoli-
tiikan instituutti (HEUNI) ja 
United Nations Interregio-
nal Crime and Justice Re-
search Institute (UNICRI) 
osallistuivat tutkimuksen 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen.

Fra:n tutkimuksen mukaan naiset hakeutuivat palvelujen piiriin useammin seksuaalista kuin 

fyysistä väkivaltaa koettuaan.
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YK:n yhteydessä toimiva 
Euroopan kriminaa-
lipolitiikan instituutti 

(HEUNI) julkaisi huhtikuussa 
tutkimuksen työperäisestä ih-
miskaupasta ja ulkomaalaisten 
työntekijöiden hyväksikäytöstä 
ravintola- ja siivousaloilla Suo-
messa. Tutkimus kattaa vuodet 
2011–2013, ja sen aineistona 
on käytetty asiantuntijoiden ja 
ulkomaalaisten työntekijöiden 
haastatteluja, tuomioistuin-
ratkaisuja ja esitutkintapöy-
täkirjoja sekä muita lähteitä. 
Raportti tarjoaa uutta tietoa 
rekrytointikäytännöistä ja ra-
kenteista, jotka edesauttavat 
työperäistä hyväksikäyttöä ja 
ihmiskauppaa Suomessa ja 
esittää suosituksia siitä, mi-
ten ilmiöön voidaan puuttua 
entistä paremmin. Rapor-
tin julkistamisen yhteydessä 
Säätytalolla järjestettiin asi-
antuntijaseminaari, jossa kes-
kusteltiin siitä, mitä haasteita 
eri tahot kohtaavat auttaessaan 
ulkomaalaisia työntekijöitä ja 

mitä ratkaisuja on löydettävis-
sä työperäisen ihmiskaupan 
ennaltaehkäisemiseksi.

Raportti on osa laajem-
paa HEUNIn koordinoimaa 
EU-rahoitteista ADSTRINGO-
hanketta, joka keskittyy työ-
peräisen ihmiskaupan ennal-
taehkäisemiseen yhdeksässä 
Itämeren alueen maassa. Sitä 
toteuttavat HEUNIn lisäksi 
Tarton yliopisto ja Liettuan 
sisäasiainministeriö sekä Itä-
meren valtioiden neuvoston 
ihmiskaupan vastainen työ-
ryhmä (CBSS TF-THB), joka 
vetää rinnakkaista hanketta 
myös Puolassa ja Venäjällä. 
Hankkeen ensimmäisessä 
osassa vastaava maaraportti 
tehtiin myös Ruotsissa, Viros-
sa ja Liettuassa (ks. Ollus ym. 
2013).

HEUNI tutkimuksen tulok-
set osoittavat, että työperäinen 
ihmiskauppa ei ole erillinen 
ilmiö, vaan se liittyy ulkomaa-
laisten työntekijöiden hyväk-
sikäyttöön sekä harmaaseen 

talouteen. Ulkomaisen työvoi-
man hyväksikäyttö voidaankin 
käsittää tilanteiden ja toimi-
en jatkumona, jonka toisessa 
päässä on lieviä hyväksikäytön 
muotoja ja toisessa törkeitä. 
Ihmiskauppa pakkotyön tar-
koituksessa edustaa vakavinta 
hyväksikäyttöä ja huomaamat-
tomammat pakottamisen kei-
not hyväksikäytön lievempiä 
muotoja. Vähemmän vakavat 
hyväksikäytön muodot voivat 
johtaa vakavampiin tekoihin 
eli ihmiskauppaan. Siksi on 
tärkeää ymmärtää, mitkä teki-
jät ja rakenteet mahdollistavat 
ulkomaalaisten työntekijöiden 
hyväksikäytön, ja puututtava 
niihin.

HYväksikäYtön maH-
dollistavat rakenteet 
ja käYtännöt

HEUNIn raportissa tarkastel-
laan hyväksikäytön mahdol-
listavia rakenteita ja käytäntöjä 
rajatusti siivous- ja ravintola-
aloilla. Molemmat alat työllis-

tävät paljon ulkomaista työvoi-
maa ja niillä on myös paljastu-
nut ihmiskauppa- ja hyväksi-
käyttötapauksia. Ulkomaalais-
ten työntekijöiden kohtaamia 
hyväksikäytön muotoja ovat 
alipalkkauksen eri muodot, 
velka- ja/tai riippuvuussuhde 
työnantajasta, psykologinen 
kontrolli ja uhka sekä yleinen 
vaihtoehtojen puuttuminen, 
joka estää työntekijää lähte-
mästä hyväksikäyttöä sisältä-
västä työtilanteesta.

Ravintola- ja siivouspalve-
lualat ovat luonteeltaan työ-
voimaintensiivisiä ja henki-
löstökulujen osuus on suuri. 
Etenkin siivousalan yritykset 
yrittävät tehdä tulosta leikkaa-
malla työvoimakuluja, vähen-
tämällä tiettyihin töihin va-
rattua aikaa ja siten lisäämällä 
työntekijöiden työmäärää ja 
kuormitusta. Monet ulkomaa-
laiset työntekijät kamppailevat 
erilaisten nolla- tai osa-aika-
sopimusten kanssa, ja heillä 
on joko liian vähän tai liian 

 a n n i i n a  j o K i n e n

Työperäisen ihmiskaupan 
torjuntaan tarvitaan uusia keinoja
Työperäinen ihmiskauppa esiintyy osana ravintola- ja siivousalojen harmaata taloutta. Näillä 

aloilla on rakenteita, jotka heikentävät niillä työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden 

asemaa ja olosuhteita. Puuttumalla harmaaseen talouteen ja lievempiin ulkomaisen työvoi-

man hyväksikäytön muotoihin voidaan torjua myös ihmiskauppaa.
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paljon töitä. Kovasta kilpailus-
ta johtuvat alihintaiset tarjo-
ukset sekä alihankintaketjutus 
lisäävät hyväksikäytön riskiä 
alihankintaketjun loppupääs-
sä. Aineiston mukaan tällaiset 
alihankkijat ovat siivouspalve-
lualalla usein pieniä, järjestäy-
tymättömiä ja monissa tapauk- 
sissa maahanmuuttajien omis-
tamia yrityksiä.

Ravintola-alalla vakava hy-
väksikäyttö on usein kytkök-
sissä järjestelmälliseen ohi-
myyntiin, pimeän työvoiman 
käyttöön sekä alipalkkaukseen 
ja lakisääteisten maksujen ja 
vakuutusten laiminlyöntiin. 
Tähän mennessä monet va-
kavimmat ulkomaalaisten 
työntekijöiden hyväksikäyttö-
tapaukset Suomessa ovat pal-
jastuneet etnisistä ravintolois-
ta. Usein tällaisen ravintolan 
omistaa maahanmuuttajataus-
tainen henkilö, joka käyttää hy-
väkseen omia kielitaidottomia 
maanmiehiään maksamalla 
heille äärimmäisen pientä 
palkkaa, vaatimalla pitkiä 
työpäiviä ja kontrolloimalla 
heitä täysin sekä työssä että sen 
ulkopuolella. Hyväksikäyttöön 
syyllistyvien työnantajien toi-
minta on yleensä järjestelmäl-
listä ja sen motiivina voiton te-
keminen. Laittomat käytännöt 
vääristävät vapaata kilpailua, ja 
työnantajaliitot tuomitsevat ne 
yleisesti.

suosituksia tYö- 
peräisen iHmiskaupan 
ennaltaeHkäisYYn

HEUNIn raportissa esitetään 
lukuisia suosituksia siitä, 
kuinka eri toimijat voisivat 
tehokkaammin puuttua hy-

väksikäyttöön ja parantaa ul-
komaalaisten työntekijöiden 
oikeuksien toteutumista. Ih-
miskaupan ennaltaehkäisemi-
seksi olisi tärkeää puuttua vää-
rinkäytöksiin heti, kun ne ha-
vaitaan, mutta tehokkaiden ja 
joustavien sanktioiden puuttu-
minen vaikeuttaa viranomais-
ten toimintaa. Ääritapauksissa 
tämä mahdollistaa sen, että 
häikäilemättömät työnantajat 
jatkavat laiminlyöntejään ja 
laittomia käytäntöjä vuosien 
ajan ja rekrytoivat jatkuvasti 
uusia työntekijöitä.

Haastatellut asiantuntijat 
ehdottivat useita keinoja, joil-
la järjestelmää voisi parantaa. 
Olemassa olevat viranomais-
ten valvontamekanismit pe-
rustuvat usein vaadittujen 
asiakirjojen oikeellisuuden 
varmistamiseen sen sijaan, 
että pyrittäisiin selvittämään, 
onko velvollisuudet todella 
täytetty. Monissa tapauksissa 
paperit näyttävät olevan kun-
nossa, vaikka todellisuus työ-
paikalla on toinen. Näin ollen 
nimenomaan jälkivalvontaan 
tarvittaisiin lisää resursseja 
ja työkaluja. Esimerkiksi työ-
suojelutarkastajilla tulisi olla 
joidenkin asiantuntijoiden 
mukaan oikeus sakottaa lai-
minlyönneistä kiinnijääneitä 
työnantajia. Oikeushenkilön 
rangaistusvastuu tulisi ulottaa 
kiskonnantapaiseen työsyr-
jintään, jolloin siitä voitaisiin 
tuomita yhteisösakko.  Myös 
liiketoimintakiellon käyttöä 
tulisi lisätä ja sen noudatta-
mista tulisi valvoa tehostetus-
ti. Ammattiliittojen edustajat 
kannattivat lisäksi liittojen 
ryhmäkanneoikeutta ja ali-

palkkauksen kriminalisointia. 
Myös ulkomaalaiset työn-

tekijät tarvitsevat lisää koh-
dennettuja palveluita. He eivät 
tunne perusoikeuksiaan ja 
-velvollisuuksiaan suomalai-
sessa työelämässä. Kansalais-
järjestöjen ja ammattiliittojen 
rooli palveluiden tarjoajana 
on tärkeä, sillä monesti ulko-
maalaiset työntekijät pelkäävät 
viranomaistahoja, koska he ei-
vät voi olla varmoja seuraako 
yhteydenotosta mitään hyvää. 
Pahimmillaan viranomaiskon-
takti voi johtaa työpaikan ja/
tai oleskeluluvan menetyk-
seen. Ulkomaalaistaustaisille 
työntekijöille tulisikin tarjota 
kolmannen sektorin ylläpitä-
mä matalan kynnyksen palve-
lupiste, josta he voisivat pyy-
tää neuvoja ongelmatilanteissa 
monella eri kielellä. Se tarjo-
aisi apua työntekijöille, joilla 
on kysymyksiä esimerkiksi 
työsuhteen ehdoista, palk- 
kauksesta tai työskentelyolo-
suhteista. 

Kaiken kaikkiaan työpe-
räisen hyväksikäytön ja ih-
miskaupan ennaltaehkäisyn 
tehokkain keino on yhteistyö 
kaikkien toimijoiden välillä: 
työsuojeluviranomaisten, ve- 
rottajan, poliisin ja maahan-
muuttoviranomaisten, kansa-
laisjärjestöjen ja -yhteiskun-
nan, liike-elämän, ammatti-
liittojen, työnantajien ja ulko-
maalaisten työntekijöiden.

lopuksi

Ulkomaalaisten työntekijöiden 
Suomessa kohtaamat ongel-
mat liittyvät laajempiin työn, 
talouden ja tuotannon raken-
nemuutoksiin ja globalisaa-

tion vaikutuksiin. Kiristynyt 
kilpailu painaa hintoja alas-
päin, ja lopulta hinnan tästä 
maksavat kaikkein haavoit-
tuvimmassa asemassa olevat 
työntekijät. Paljon on kuiten-
kin vielä tehtävissä. HEUNIn 
koordinoiman hankkeen 
toisessa vaiheessa kehitetään 
viranomaisille, yrityksille ja 
muille toimijoille käytännön-
läheinen ohjeistus siitä, miten 
työperäistä ihmiskauppaa ja 
ulkomaisen työvoiman hyväk-
sikäyttöä voidaan ennaltaeh-
käistä paremmin. Nämä oh-
jeet julkaistaan kesän ja syksyn 
2014 aikana.

Kirjoittaja työskentelee tutkijana 
HEUNIssa.

Jokinen, Anniina & Ollus, Nata-
lia (2014): ”Tuulikaapissa on 
tulijoita”: Työperäinen ihmiskauppa 
ja ulkomaalaisten työntekijöiden 
hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspal-
velualoilla. HEUNI Report 76.

Ollus ym. (2013): Exploitation of 
migrant workers in Finland, Sweden, 
Estonia and Lithuania: Uncovering 
the links between recruitment, irreg-
ular employment practices and labour 
trafficking. HEUNI Report 75.

vähemmän vakavat ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön muodot voivat johtaa 

vakavampiin tekoihin eli ihmiskauppaan.
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Yleisötilaisuuksien järjestämiseen 
liittyy monenlaisia turvallisuusris-
kejä, joista yksi merkittävimmistä 

on yleisön häiriökäyttäytyminen. Erityi-
sesti jalkapallossa ja muissa palloilulajeissa 
kannattajat ovat aiheuttaneet eriasteisia 
ongelmia ympäri maailmaa. Viime vuo-
sina jalkapalloon liittyvästä väkivallasta ja 
sen kitkemisestä on keskusteltu entistä 
enemmän myös Pohjoismaissa.

Yleisötilaisuuksien turvallisuustoimin-
nasta on tehty yllättävän vähän tutkimusta. 
Tieteellinen tutkimus kannattajien väki-
valtaisuudesta on tuottanut vähän tietoa 
mm. itse aiheen ongelmallisuuden takia. 
Esimerkiksi toisinaan kannattajien har-
joittama väkivalta on selkeästi suunnitel-
tua ja joskus se taas ilmenee spontaanisti. 
Väkivalta koostuu fyysisestä väkivallasta ja 
verbaalisista hyökkäyksistä, mikä nostaa 
esille kysymyksen, ovatko tulkinnat ilmi-
östä samanlaisia.

Myös ottelumanipulaatio eli ottelutu-
losten järjestäminen (match-fixing) on 
ollut esillä paljon viime aikoina, ja aihe 
herättää myös tutkimuksellista kiinnos-
tusta. Järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt 
laajasti erityisesti Aasian pimeille uhkape-
limarkkinoille ja kymmenen viime vuo-
den aikana myös esimerkiksi Euroopan 

jalkapallokentille ja moniin muihin lajei-
hin. Järjestäytyneen rikollisuuden lisäksi 
ottelutulosten järjestämisessä on usein 
kyse rahanpesusta ja korruptiosta.

lakiuudistus vaikuttaa 
turvallisuusjärjestelYiHin

Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn laki-
uudistus on parhaillaan vireillä Suomes-
sa. Lakiuudistus tulee vaikuttamaan myös 
yleisötilaisuuksien turvallisuustoimintaan, 
kun vartijan ja järjestyksenvalvojan toi-
menkuvia ja toimivaltuuksia uudistetaan. 
Lakiuudistukseen liittyneissä kuulemisti-
laisuuksissa on nostettu esiin yleisötilai-
suuksissa tapahtuvat järjestyshäiriöt, jotka 
rasittavat järjestyksenvalvojien ja poliisin 
työtaakkaa.

Keskusteluissa on todettu, että nykyi-
nen lainsäädäntö ei anna riittäviä keinoja 
järjestyshäiriöiden torjuntaan erityisesti 
urheilutapahtumissa. Sisäministeriö aset-
tikin elokuussa 2012 esiselvitystyöryh-
män pohtimaan, onko Suomessa tarvetta 
ja edellytyksiä yleisötilaisuuksia koskevalle 
porttikieltojärjestelmälle ja -rekisterille. 
Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistuk-
sen hallituksen esitys on annettu keväällä 
eduskunnalle ja porttikieltotyöryhmä on 
luovuttanut raporttinsa ministerille.

lajiliitot tarvitsevat 
YHtenäisiä toimintamalleja
Itä-Suomen yliopiston empiirisen turval-
lisuustutkimuksen tutkimusryhmä teki 
kyselytutkimuksen eri palloilulajien toi-
mitus- tai toiminnanjohtajille sekä tur-
vallisuuspäälliköille tai turvallisuudesta 
vastaaville henkilöille. Heiltä tiedusteltiin 
näkemyksiä seurojen nykyisestä turvalli-
suustoiminnasta ja kehittämistarpeista.

Kyselytutkimus lähettiin jalkapallo-, 
jääkiekko-, koripallo-, pesäpallo-, saliban-
dy-, jääpallo- ja lentopalloseuroille. Vas-
taukset kerättiin 1.11.2012–31.3.2013. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 126 henkilöä. 
Vastaajat jakautuivat melko tasan toimitus-
johtajiin (48 %) sekä turvallisuuspäälliköi-
hin (52 %). Jääpalloseuroilta vastauksia ei 
saatu siinä määrin, että niitä olisi voitu 
hyödyntää tutkimuksessa. Salibandyliitto 
ei puolestaan osallistunut tutkimukseen.

Kyselytutkimuksen mukaan turvalli-
suustoiminnan seuraamisen säännöllisyys 
vaihtelee lajeittain. Vastaajat olivat montaa 
mieltä turvallisuustoimintaan käytettävi-
en resurssien riittävyydestä. Yleisötilai-
suuksien turvallisuuden kehittämisessä 
olennaista on toiminnan koordinointi ja 
yhteistyö, joissa tutkimustulosten perus-
teella on kehittämisen varaa. Erityisesti 

 j y r i  p a a s o n e n

Yleisötilaisuuksien 
turvallisuustyössä kehitettävää
Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua. 

Yleisötilaisuuksien järjestämistä ja turvallisuustoimintaa ohjaa suuri määrä lainsäädäntöä. Olipa 

kyse urheilutapahtumasta, rockfestivaalista tai pienimuotoisemmasta tilaisuudesta, järjestäjät 

joutuvat panostamaan turvallisuuteen aiempaa enemmän, mistä aiheutuu huomattavia kuluja.
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seurojen, lajiliittojen ja viranomaisten tu-
lisi tehdä säännöllistä yhteistyötä ja sopia 
valtakunnallisesti yhdenmukaisista me-
nettelytavoista. Eri lajiliitoissa on selkeästi 
eroja siinä, kuinka koordinoitua turvalli-
suustoiminta on. Tärkeää yhteistyössä on 
huomioida myös kannattajat ja kutsua 
heidän edustajansa mukaan turvallisuus-
palavereihin, kuten esimerkiksi Palloliitto 
toimii Suomen Maajoukkueen Kannattaji-
en (SMJK) kanssa.

Vuonna 2010 perustettiin valtakunnal-
linen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo, 
jonka jäseninä on huomattava määrä eri 
lajiliittoja ja aluejärjestöjä. Valo on luonut 
yhteisen johtamisjärjestelmän ja pyrkii te-
hostamaan koko liikunnan järjestökentän 
toimintaa. Olisi suositeltavaa ja luontevaa 
integroida myös turvallisuustoiminta ja 
riskienhallinta osaksi johtamisjärjestel-
mää, koska yksittäisen seurojen ja laji-
liittojen on vaikea lähteä itsenäisesti rat-
kaisemaan kaikkia turvallisuusongelmia 
jo pelkästään rajallisten resurssien takia. 
Lisäksi turvallisuusosaaminen on hyvin 
rajallista koko liikuntakentässä. Valo voisi 
toimia esimerkkinä siitä, kuinka liikun-
nassa ja urheilutapahtumissa on huomi-
oitu turvallisuusasiat ja tarjottu yksittäisille 
seuroille valmiita toimintamalleja. Tämä 
yhtenäistäisi ja kehittäisi koko liikunta-
kentän turvallisuustoimintaa ja toimisi 
esimerkkinä myös muille yleisötilaisuuk-
sien järjestäjille.

Valtakunnallisesti yhteneväisillä toi-
mintamalleilla olisi vaikutusta myös viran-
omaisten toimintaan, koska viranomais-
tenkin toimintatavoissa on alueellisia ero-
ja. Esimerkiksi alueellisilla pelastuslaitok-
silla on hyvin kirjavat käytännöt antaa pa-
lautetta yleisötilaisuuksien pelastussuun-
nitelmista. Järjestäjät eivät välttämättä aina 
tiedä, onko suunnitelma asianmukainen 
vai kaipaisivatko turvallisuusjärjestelyt 
joitakin tarkennuksia. Pelastuslaitokset 
voisivat ottaa mallia poliisin yleisötilaisuus- 
päätösprosesseista. Paikallinen poliisi te-
kee heille toimitetuista turvallisuusdoku-

menteista selkeän hallinnollisen päätök-
sen, joka ohjaa sekä informoi järjestäjää. 
Järkevää olisi myös yhtenäistää dokument-
tien pelastusviranomaisille ja poliisille 
toimittamisen aikataulut. Näin järjestäjä 
velvoitettaisiin aloittamaan tilaisuuden 
turvallisuussuunnittelu hieman aiemmin 
ja viranomaisille jäisi enemmän aikaa tu-
tustua aineistoon sekä korjata yhdessä jär-
jestäjän kanssa puutteita.

Tutkimuksen mukaan lajien turvalli-
suustoimintaa ohjaava sääntely koetaan 
pääsääntöisesti selkeäksi. Laissa on ollut 
riittävät toimivaltuudet ja koulutusvaati-
mukset järjestyksenvalvojille. Ongelmia on 
aiheuttanut lähinnä omaisuuden vartiointi 
yleisötilaisuuksissa, koska tapahtuma-ajan 
ulkopuolella omaisuutta saavat vartioida 
vain vartioimisliikkeen palveluksessa ole-
vat vartijat. Erityisesti pienemmissä tilai-
suuksissa ei ole usein resursseja palkata 
vartijoita, joten lakia on kierretty. Poliisi 
on puuttunut joillakin paikkakunnilla asi-
aan, mutta ei valtakunnallisesti ainakaan 
kovin aktiivisesti.

kannattajien aiHeuttamat 
ongelmat lisääntYneet

Suomalaisessa katsomokulttuurissa katso-
jien epäasiallinen käytös vaikuttaa olevan 
erityinen ongelma. Tutkimuksen jalkapal-
lo- ja jääkiekkovastaajista noin neljä vii-
destä ilmoitti, että epäasiallista käytöstä oli 
ilmennyt vuoden 2012 aikana. Erilaiset 
kannattajien aiheuttamat ongelmat ovat-
kin lisääntyneet erityisesti jalkapallossa ja 
jääkiekossa. Ongelmana on, että rikoslais-
sa ei ole sellaista rangaistavaksi säädettyä 
tekoa, jolla voitaisiin tehokkaasti puuttua 
esimerkiksi kentälle ryntäämiseen ja esi-
neiden heittämiseen katsomosta.

Järjestäjät ovat kokeneet häiriötekojen 
aiheuttavan heille ongelmia ja useissa ta-
pauksissa saaneet sanktioita lajiliitoilta, 
mutta itse häiriön aiheuttajille ei ole tullut 
rangaistusäännösten puuttuessa minkään-
laisia seuraamuksia. Ennalta ehkäisevän 
vaikutuksen tehostamiseksi ja mahdolli-

sen korvausvastuun takia olisi suositelta-
vaa, että häiriön aiheuttajille määrättävistä 
seuraamuksista olisi säädelty.

Esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin välisessä 
jalkapallon MM-karsintaottelussa vuonna 
2007 kannattaja ryntäsi kentälle, minkä 
vuoksi Tanskan jalkapalloliitto tuomittiin 
sakkoihin ja joukkue pelaamaan kaksi seu-
raavaa kotiottelua lähes puolet pienemmäl-
lä stadionilla Århusissa. Tanskan jalkapallo-
liitto vaati haasteessa kannattajalta lähes 
kahden miljoonan kruunun (noin 250 000 
euron) korvauksia. Perusteena olivat me-
netetyt lipputulot ja UEFA:lle (Euroopan 
jalkapallon kattojärjestölle) maksettavat sa-
kot. Kööpenhaminan käräjäoikeus tuomitsi 
kannattajan lopulta maksamaan korvauksia 
yhteensä 900 000 kruunua (noin 120 000 
euroa). Käräjäoikeus puolitti korvausvaati-
muksen, koska katsoi jalkapalloliitolla ol-
leen suuren vastuun tapahtuman järjestäjä-
nä stadionin turvallisuuden ja järjestyksen 
takaamisesta. Suomessa vastaavassa tilan-
teessa olisi hyvin epävarmaa, voitaisiinko 
kannattaja tuomita korvausvastuuseen.

porttikieltojärjestelmä 
käYtössä euroopassa

Sisäministeriön työryhmä ehdotti huhti-
kuussa, että Suomeen tulisi perustaa ur-
heilutilaisuuden järjestäjän ja asiakkaan 
väliseen sopimussuhteeseen perustuva 
porttikieltojärjestelmä. Kyselytutkimuk-
sen vastaajista useampi kuin joka kolmas 
oli täysin sitä mieltä, että porttikieltojär-
jestelmälle olisi tarvetta. Se sai kannatus-
ta lähinnä jalkapallon ja jääkiekon osalta. 
Toimitusjohtajista järjestelmää kannatti 
joka kolmas, turvallisuuspäälliköistä kuusi 
kymmenestä.

Porttikieltojärjestelmä on varsin kat-
tavasti käytössä Euroopan maissa, jois-
sa kokemukset ovat olleet hyviä. Port-
tikieltojärjestelmä on tehokas keino 
estää väkivaltaisten kannattajien tai mui-
den häiriötä aiheuttavien sisäänpääsy 
stadioneille. Samalla järjestelmän nähdään 
estävän ennakolta häiriökäyttäytymistä 

ongelmana on, että rikoslaissa ei ole sellaista rangaistavaksi säädettyä tekoa, jolla voitaisiin 

tehokkaasti puuttua esimerkiksi kentälle ryntäämiseen ja esineiden heittämiseen katsomosta.
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sekä Suomessa että 
Ruotsissa suurimman 
osan ympäristörikolli-

suudesta on arveltu olevan 
piilorikollisuutta. Ruotsissa 
poliisin tietoon tulee kuiten-
kin huomattavasti enemmän 
ympäristörikoksia. Suomessa 
mm. rikoslain 48 luvun mukai-
sia ympäristön turmelemisia 
ja törkeitä ympäristön turme-
lemisia ilmoitetaan poliisille 
vuosittain alle 200, kun Ruot-
sissa vastaavien ympäristöri-
kosepäilyjen lukumäärät esi-
merkiksi vuosina 2008–2012 
vaihtelivat noin 1000 ja 1700 
ilmoituksen välillä. Poliisiam-
mattikorkeakoulun tutkimuk-
sessa analysoitiin, millaisia 
eroja ja yhtäläisyyksiä Suomen 
ja Ruotsin ympäristörikosten 
torjunnassa ja tutkinnassa on. 
Vertailu pohjautui tilastotietoi-
hin, lainsäädäntöön, aiempien 
tutkimusten tuloksiin sekä vi-
ranomaisten haastatteluihin. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan 
ympäristörikosepäilyjen ilmoit-
tamiskäytänteitä, torjunnan ja 
tutkinnan organisointia sekä 
ympäristörikostutkijoille tarjol-
la olevaa koulutusta. Tulosten 
valossa ympäristörikollisuuden 
torjuntaa ja tutkintaa voisi 
Suomessa edelleen kehittää.

eroja ilmoittamis- 
velvollisuudessa

Ympäristörikosepäilyt tule-
vat esitutkintaviranomaisten 
tietoon pääsääntöisesti ym-

päristövalvontaviranomais-
ten kautta. Tällöin valvon-
taan käytettävät resurssit 
vaikuttavat merkittävästi 
ympäristörikollisuuden ilmi-
tuloon. Ympäristörikosten 
torjunnan ja tutkinnan kan-
nalta suurin ero Suomen ja 
Ruotsin välillä koskee kui-
tenkin velvollisuutta ilmoit-
taa teoista esitutkintaviran-
omaiselle. Ruotsissa ympä-
ristökriminalisoinnit ilme- 
nevät vuonna 1999 voimaan 
tulleesta ympäristökaares-
ta, jonka mukaan ympäris-
tövalvontaviranomaisilla on 
velvollisuus ilmoittaa kaikki 
ympäristörikosepäilyt esi-
tutkintaviranomaiselle. Suo-
messa ympäristönsuojelu-
lain 94 §:ssä on määritelty, 
että valvontaviranomaisen 
tulee tehdä ilmoitus esitut-
kintaviranomaiselle, mikäli 
ympäristönsuojelulaissa sää-
dettyjä pykäliä on rikottu. 
Ilmoitusta poliisille ei kuiten-
kaan tarvitse tehdä, mikäli 
”tekoa voidaan olosuhteet 
huomion ottaen pitää vähäi-
senä eikä yleisen edun kat-
sota vaativan syytteen nosta-
mista”.

Ruotsissa ehdoton ilmoit-
tamisvelvollisuus on johta-
nut siihen, että rikosprosessi 
on kuormittunut vähäisem-
pien ympäristörikosepäily-
jen tutkinnan vuoksi. Tällöin 
ympäristörikollisuuden tut-
kinnan painopiste on alka-

 i i n a  s a h r a m ä K i  &  t e r h i  K a n K a a n r a n t a

Ympäristörikollisuuden tutkinta suomessa ja ruotsissa

eurooppalaisessa jalkapallossa. Esimerkiksi 
UEFA näkee porttikieltojärjestelmän mer-
kityksen yhtenä ottelutapahtumien tur-
vallisuustekijöistä niin suurena, että on 
sisällyttänyt sen hakukriteereihin vuoden 
2020 EM-lopputurnauksen järjestäjä-
maaksi. UEFA:lle ei siis riitä, että turval-
lisuusjärjestelyt ovat kunnossa, vaan jär-
jestäjämaan lainsäädännöstä täytyy löytyä 
myös toimiva porttikieltosäännöstö, jolla 
pystytään estämään häiriökannattajien 
matkustaminen turnausmaihin tai pääsy 
ottelustadioneille.

Suomessa ongelmat eivät kuitenkaan 
ole samoissa mittasuhteissa kuin monissa 
muissa Euroopan maissa. Toisaalta urhei-
luseuroille asetettava vastuu kannattajien 
toiminnasta on oikeudellista ja käytännön 
näkökulmasta perusteltua, vaikka tähän 
liittyy ongelmia mm. kannattajien tunnis-
tamisen ja seuroihin nähden ulkopuoli-
sen aseman vuoksi. Vastuun asettaminen 
seuroille voidaan katsoa perustelluksi 
ankaran vastuun edellytysten täyttyessä ja 
sopimusvapauden myötä. Vastuun asetta-
minen edesauttaakin yleisötilaisuuksien 
turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämis-
tä. On kuitenkin tärkeää huomata, että ko-
koontumislain tarkoitus on perustuslaissa 
säädetyn kokoontumisvapauden turvaami-
nen.

Yleisötilaisuuden turvallisuusjärjeste-
lyt tulisikin suunnitella ja mitoittaa siten, 
että ne eivät hidasta tai haittaa toimintaa 
vaan tuottavat lisäarvoa, jotta osallistujat 
voisivat nauttia tapahtumasta. Järjestäjille 
turvallisuuden ei tulisi enää olla erillinen 
toiminto, kustannus tai välttämätön paha 
vaan osa niiden toimintaa. Tämä edellyttää 
turvallisuusasiantuntemusta ja esimerkiksi 
urheilussa ymmärrystä kannattajakulttuu-
rista, missä meillä on myös paljon kehit-
tämisen varaa. Suomessa huomio kiinnit-
tyy liian usein siihen, mikä kannattajien 
toiminnassa on vikana. Sen sijaan olisi 
tärkeää pohtia, miten toimintaa ja palve-
luita voitaisiin kehittää, jotta katsomoihin 
saataisiin lisää väkeä. Tunnelmahan luo 
puitteet yleisötilaisuuksille ja tekee niistä 
unohtumattomia.

Artikkeli perustuu julkaisuun Yleisötilaisuuksien 
turvallisuus. Jyri Paasonen (toim.). Tietosanoma Oy 
2014.
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nut siirtyä kohti pienempiä 
ympäristörikoksia, vaikka 
strategisena painopisteenä 
on pidetty vakavan ympä- 
ristörikollisuuden paljas-
tamista. Myös nämä ilmoit- 
tamisvelvollisuuden kielteiset 
vaikutukset ympäristörikol-
lisuuden torjunnan ja tutkin-
nan kannalta tulisi ottaa Suo-
messa huomioon, kun lain-
säädäntöä kehitetään.

Hallinnolliset ja rikosoikeu-
delliset sanktiot olivat mo-
lemmissa maissa verrattain 
samanlaiset. Suurin ero oli 
hallinnollisen sanktion mää-
räytymisessä ja yhteisösakon 
määräämisessä. Ympäristöri-
koksista ei juurikaan ollut tuo-
mittu vankeuteen kummassa-
kaan maassa, vaan useimmi-
ten seurauksena oli sakkoran-
gaistus. Sekä Suomessa että 
Ruotsissa ympäristörikoksista 
langetetut rangaistukset on 
koettu melko pieniksi.

torjunnan ja tutkin-
nan organisointi

Suomessa ja Ruotsissa ym-
päristörikollisuuden torjunta 
ja tutkinta on organisoitu eri 
lailla sekä strategisella että 
käytännön tasolla. Ruotsissa 
valtakunnallinen ympäristö-
rikosstrategia sisältää suosi-
tuksia siitä, miten torjuntaa 
ja tutkintaa tulisi kehittää 
käytännön tasolla. Suomes-
sa vastaavaa linjausta ei ole 
tehty, mutta suosituksia on 

koottu kansallisen ympäristö-
rikosseurantaryhmän raport-
teihin. Lisäksi ympäristörikol-
lisuuden torjunta on nostettu 
yhdeksi teemaksi Valtioneu-
voston periaatepäätöksessä 
hallituksen toimintaohjel-
maksi talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden vähentä-
miseksi vuosille 2012–2015. 

Suomessa vakavia ympä-
ristörikoksia tutkivat talousri-
kostutkijat. Ruotsissa ympä-
ristörikollisuutta ei ole liitetty 
yhtä vahvasti talousrikostut-
kintaan, vaikka taloudellisen 
hyödyn tavoittelu nähdään-
kin molemmissa maissa ym-
päristörikollisuuden taustalla 
vaikuttavaksi tekijäksi. Ruot-
sissa ympäristörikoksia tutki-
taan työympäristöön liittyvän 
rikostutkinnan rinnalla. Lisäk-
si torjuntaa on yhä enemmän 
pyritty liittämään osaksi rajat 
ylittävän ja järjestäytyneen ri-
kollisuuden torjuntaa.

Ruotsissa ympäristörikolli-
suuden torjuntaan ja tutkin-
taan on panostettu organi-
saatiotasolla enemmän kuin 
Suomessa. Ruotsissa toimii 
valtakunnallisesti noin 70 ym-
päristö- ja työympäristörikos-
tutkijaa, kun taas Suomessa 
ympäristörikollisuuden tut-
kinta hoidetaan pääsääntöi-
sesti päivittäisrikostutkinnan 
tai talousrikostutkinnan osa-
na. Ruotsin syyttäjänviras-
tossa ympäristörikosten syyt-
tämisestä valtakunnallisesti 

vastaa erillinen 20 ympäris-
tö- ja työympäristörikosten 
syyttäjästä koostuva ryhmä. 
Ruotsissa syyttäjä on myös 
tutkinnanjohtaja. Suomessa 
toimii viisi ympäristörikos-
ten avainsyyttäjää muiden 
työtehtäviensä ohella. Huo-
limatta erilaisista tavoista 
organisoida ympäristörikolli-
suuden torjunta ja valvonta, 
molemmissa maissa resurssit 
koettiin riittämättömiksi.

asiantuntijuus

Ympäristörikosten torjunnan, 
valvonnan ja tutkinnan tehos-
tamisen on nähty molemmis-
sa maissa vaativan asiantun-
tijuuden lisäämistä kaikilla 
viranomaistahoilla. Suomessa 
ympäristörikoksia tutkivilla 
poliiseilla on mahdollisuus 
osallistua vuosittain Poliisiam-
mattikorkeakoulussa järjestet-
tävälle kahden opintopisteen 
kurssille. Ruotsissa ympäris-
törikostutkijoita koulutetaan 
Uppsalan yliopistossa 12 opin-
topistettä tuottavalla kurssilla, 
jonka jälkeen he voivat osal-
listua vielä 1,5 opintopisteen 
jatkokurssille. Suomessa tu-
lisikin pohtia, miten tutkin-
nanjohtajia voidaan kannus-
taa täydennyskoulutukseen.
Lisäksi ympäristörikollisuuden 
torjuntaa ja valvontaa tulisi 
tarkastella koko viranomais-
prosessin näkökulmasta, 
jolloin myös muiden viran-
omaisten kuin poliisin lisäkou-

lutuksen tarve tulisi selvittää.
Ympäristörikollisuuden 

torjunnan ja valvonnan viran- 
omaistoimintaan liittyviä tut-
kimuksia on julkaistu verrat-
tain vähän niin Suomessa 
kuin kansainvälisestikin. Jotta 
asiasta saataisiin syvällisempi 
ymmärrys ja prosesseja voitai-
siin edelleen kehittää, aihepii-
rin tutkimusta tulisi lisätä.

Sahramäki työskentelee tutkijana 
ja Kankaanranta erikoistutkijana 
Poliisiammattikorkeakoulussa.

Artikkeli pohjautuu julkaisuun: 
Iina Sahramäki & Terhi Kankaan-
ranta (2014): Vihreämpää rajan 
toisella puolella? Vertaileva 
tutkimus ympäristörikollisuuden 
torjunnasta ja tutkinnasta Suo-
messa ja Ruotsissa. Poliisiammat-
tikorkeakoulun raportteja 108.

Muita viimeaikaisia PolAMK:n jul-
kaisuja ympäristörikollisuudesta:

Iina Sahramäki & Terhi Kankaan-
ranta (2014) Ympäristörikollisuu-
den torjunta ja valvonta Suomessa 
– kohti vihreämpää viranomaisyh-
teistyötä? Poliisiammattikorkea-
koulun tutkimuksia 42.

Iina Sahramäki & Terhi Kankaan-
ranta (2014) Ympäristörikollisuus 
yhteisenä ongelmana – viran-
omaisyhteistyöstä käytännössä. 
Poliisiammattikorkeakoulun 
katsauksia 4.

Ympäristörikollisuuden tutkinta suomessa ja ruotsissa
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Suomea pidetään yleensä 
ns. alhaisen korruption 
maana. Tämä luokitus 

perustuu pitkälti yhteen Tran-
sparency Internationalin vuosittain 
laatimaan korruptiomittariin, 
ns. Corruption Perceptions Indexiin 
(CPI). Harva kuitenkin tie-
dostaa, ettei CPI itse asiassa 
ole kuin arvio julkisen sekto-
rin sisällä tapahtuvasta lahjon-
nasta. CPI ei siis tuota varmaa 
tai kokemuksiin perustuvaa 
tietoa korruption esiinty-
misestä, tietoa yksityisen tai 
kolmannen sektorin sisällä 
ilmenevästä korruptiosta tai 
korruption muiden muotojen 
(kuten suosinnan tai kaval-
luksen) esiintymisestä. Suo-
messa ilmenevän korruption 
kasvoista tiedetään itse asiassa 
aika vähän, sillä tutkimusta on 
tehty niukasti eikä poliisin tie-
toonkaan tule monta tapausta 
vuodessa.

Tiedon puute pätee myös 
poliittiseen korruptioon eli 
poliittisten toimijoiden kes-
kuudessa ilmeneviin väärin-
käytöksiin oman edun saa-
miseksi. Transparency Inter-
nationalin vuonna 2013 laa-
timan ns. maailmanlaajuisen 
korruptiobarometrin (Global 
Corruption Barometer) tulokset 
kuitenkin viittaavat siihen, et-
tei poliittista areenaakaan voi 

kutsua korruptiosta vapaaksi 
alueeksi. Barometrin suoma-
laisvastaajien mukaan poliitti-
set puolueet ja kansanedustajat 
olisivat erityisen taipuvaisia 
korruptiiviseen toimintaan ja 
näitä pidetään maan korrup-
toituneimpina tahoina.

poliittisen korruption 
torjunnan tYökalut

Poliittista korruptiota esiintyy 
poliittisten toimijoiden kes-
kuudessa ja sillä voi olla mon-
ta eri muotoa, ml. lahjonta, 
suosinta, kavallus ja vaikutus-
vallan väärinkäyttö. Mikä sitten 
tekee poliittisen toimijan te-
oista korruptiivisia? Warrenin 
(2006) ja Ményn (1996) mu-
kaan poliittisessa korruptiossa 
ei ole kyse ainoastaan sääntö-
jen rikkomisesta vaan myös 
demokraattisten perusperiaat-
teiden vastaisesta toiminnasta 
oman edun saamiseksi.

Riippuen korruption luon-
teesta, sijainnista ja levinnei-
syydestä, sitä voi torjua eri 
menetelmin. Ensimmäinen 
askel korruption torjunnassa 
liittyy usein tiettyjen korrup-
tion muotojen kriminalisoin-
tiin, korruption vastaisten 
instituutioiden perustamiseen 
ja/tai korruption vastaisten 
ohjelmien tai strategioiden 
luomiseen. Korruption tor-

juntaan kuuluu useimmiten 
myös kansallisen integriteetti-
järjestelmän (johon kuuluvat 
esim. parlamentti, media ja 
oikeusviranomaiset) vahvista-
minen tai poliisiviranomais-
ten kapasiteettien rakenta-
minen. Myös kansalaisilla 
on tärkeä rooli korruption 
torjunnassa. Kansalaisten tie-
toisuutta korruptiosta tulee 
lisätä, jotta he tunnistaisivat 
korruptiivisen käyttäytymisen 
eivätkä itse siihen osallistuisi. 
Kansalaisten tulisi myös 
osallistua päätöksentekijöiden 
valvontaan ja pitää heidät vas-
tuussa teoistaan. Moni tutki-
mus (ks. esim. Groop 2013 
ja Lindstedt & Naurin 2010) 
on todennut, että korruption 
esiintymiseen todella voi vai-
kuttaa vastuullisuutta lisäämäl-
lä ja tehostamalla.

Poliittisten edustajien vas-
tuuvelvollisuus kansalaisille 
on keskeinen periaate demo-
kraattisessa järjestelmässä, 
mutta mitä vastuullisuudella 
oikein tarkoitetaan ja mihin 
vastuullisuus rakentuu? Sched-
lerin (2003) mukaan vastuul-
lisuudella on kolme keskeistä 
rakennuskiveä (ks. kaavio 1). 
Ensimmäinen näistä on tiedon 
saanti. Jotta kansalainen pys-
tyisi arvioimaan edustajiensa 
toimintaa ja käyttäytymistä, 

hänellä tulee olla tarkoituk-
senmukaista tietoa. Toinen 
vastuullisuuden rakennuski-
vi on kansalaisen (tai muun 
valvovan tahon) mahdollisuus 
lähestyä päätöksentekijää tai 
edustajaa saadakseen selityk-
sen sille, miksi tämä on toimi-
nut tietyllä tavalla. Viimeinen 
vastuullisuusprosessin kom-
ponentti ovat sanktiot pahan-
tekijöitä vastaan; kansalaisilla 
(ja muilla valvovilla tahoilla) 
tulee siis olla käytössään me-
kanismeja, joiden avulla voi 
rangaista esimerkiksi vallan-
pitäjiä, jotka ovat käyttäneet 
valtansa väärin.

poliittiset vaalit 
vastuullisuuden 
instrumenttina

Suomessa järjestetään seu-
raavat eduskuntavaalit huh-
tikuussa 2015. Vaaliuurnilla 
äänestäjät tekevät aatteellisia 
valintoja, valitsevat puolueiden 
ja ehdokkaiden välillä. Vaalit 
ovat myös oiva mahdollisuus 
osallistua vastuullisuusproses-
siin pohtimalla ja korostamalla 
korruptioon ja korruption tor-
juntaan liittyviä kysymyksiä:
 Äänestäjä voi hankkia mah-
dollisimman paljon tietoa 
ehdokkaista ja edustajista: 
millaisia päätöksiä he ovat ol-
leet mukana tekemässä ja millä 

 C a t h a r i n a  g r o o p

Vastuullisuus poliittisen 
korruption torjunnan välineenä
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tavalla; kenen etua he pääsään-
töisesti ovat ajaneet; kuka tai 
ketkä vaikuttavat mahdollisesti 
heidän päätöksiinsä kulisseista?
 Hankitun tiedon pohjalta ää-
nestäjä voi vetää johtopäätöksiä 
siitä, onko puolue tai ehdokas 
sitoutunut demokraattisen jär-
jestelmän perusperiaatteisiin 
kuten avoimuuteen, kansalais-
ten tasa-arvoiseen kohteluun, 
yksityisten ja julkisten intres-
sien erottamiseen ja laillisuus-
periaatteeseen, ja onko puolue 
tai ehdokas mahdollisesti jo 
syyllistynyt väärinkäytöksiin
 Äänestäjällä on myös mah-
dollisuus lähestyä poliittisia toi-
mijoita ja vaatia tietoa päätök-
sistä ja vastauksia siihen, miksi 
on toimittu tietyllä tavalla.
  Kaiken tämän jälkeen  äänes- 
täjä saattaa todeta, että korruption 
riski tietyn poliittisen puolueen 
tai ehdokkaan kohdalla on liian 
suuri ja että valtaa olisi syytä 
delegoida sellaisille tahoille, jot-
ka osaavat toimia lain ja demo-
kraattisten periaatteiden mu-

kaisesti. Äänestäjä siis sanktioi 
epäeettisesti toimineita edustajia 
ja puolueita äänestämällä toista 
ehdokasta ja puoluetta.

toimiiko vastuulli-
suusprosessi?

Kansalaisilla on siis teoreetti-
set mahdollisuudet pitää po-
liittisia toimijoita vastuussa 
teoistaan, mutta miten asiat 
käytännössä toimivat – käyte-
täänkö näitä mahdollisuuksia? 
Tutkimukset osoittavat, että 
vastuullisuuden tie usein on 
kompastuskiviä täynnä. Tämä 
pätee myös Suomeen. Vaikka 
avoimuus on maassamme kes-
keinen arvo, tietoa päätöksistä 
ja prosesseista on usein vaikea 
saada siitä huolimatta, että 
laissa on määritelty esimerkik-
si asiakirjojen julkisuudesta. 
Kansalaisilla ei siis aina ole 
sellaista tietoa, jonka avulla 
he voisivat pitää poliittisia (tai 
muita) toimijoita vastuussa. 
Tiedotusvälineilläkään ei aina 
ole resursseja tutkia väärinkäy-

töksiä ja saattaa näitä kansalais-
ten tietoon. Tietyissä tapauk- 
sissa taas tietoa on saatavilla 
mutta sellaisessa muodossa, 
että tavallisen kansalaisen on 
vaikea ymmärtää ja hyödyn-
tää sitä. Toinen kompastuskivi 
piilee kontakteissa poliittisiin 
toimijoihin. Tavallisen kansa-
laisen on usein vaikea lähestyä 
poliittista maailmaa, jota koe-
taan kovin etäiseksi. Toiset taas 
kokevat, ettei yhteydenpidosta 
ole hyötyä olettaen, ettei taval-
linen ihminen voi vaikuttaa 
poliittisten toimijoiden pää-
töksiin tai käyttäytymiseen. 
Myös äänestysaktiivisuus on 
laskussa, jolloin sanktioita – 
oman äänen antaminen – ei 
käytetä.

Pysymällä ajan tasalla edus-
tajien ja puolueiden toimista, 
lähestymällä heitä ja äänes-
tämällä vaaleissa kansalaiset 
välittävät signaaleja edustajille 
ja puolueille siitä, millaista 
käyttäytymistä ja toimintaa he 
heiltä odottavat. Vastuullisuus-
prosessin aikana poliittisille 
toimijoille välittyy tieto siitä, 
missä raja oikean ja väärän, hy-
väksyttävän ja ei-hyväksyttävän 
toiminnan välillä äänestäjien 
mielestä kulkee. Poliittisille 
toimijoille välittyy myös tieto 
siitä, että sääntöjen rikkomi-
sella on seurauksia. Vastuulli-
suusprosessiin osallistumalla 
voimme siis ennaltaehkäistä 
(poliittista) korruptiota, mikä 
on kaikkien edun mukaista, 
sillä korruptiolla on negatii-
vinen vaikutus maamme ta-
loudelliseen, poliittiseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen sekä 
jokaisen kansalaisen mahdol-
lisuuksiin hyvään elämään.

Kirjoittaja on väitellyt korruption tor-
junnasta ja toimii nyt suunnittelijana 
oikeusministeriön kriminaalipoliitti-
sella osastolla.
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kaavio 1. vastuullisuuden rakennuskivet

maailmanlaajuisen korruptiobarometrin suomalaisvastaajien mukaan poliittiset puolueet ja 

kansanedustajat olisivat erityisen taipuvaisia korruptiiviseen toimintaan.
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Rangaistusaikojen las-
kentaa koskevia sään-
nöksiä yksinkertais-

tettaisiin siten, että vankeus-
rangaistukset ja niistä tehtävät 
vähennykset laskettaisiin päi-
vien lukumäärän mukaises-
ti nykyisen kalenteriaikaan 
perustuvan laskennan sijasta. 
Tämä muutos mahdollistaisi 
siirtymisen tietojärjestelmän 
avulla tapahtuvaan rangaistus-
aikojen laskentaan.

Tuomittu voitaisiin sijoittaa 
vapaudesta suoraan avolaitok-
seen, jos vankeusrangaistuksen 
pituus on enintään kaksi vuot-
ta. Nykyinen enimmäisraja on 
yksi vuosi. Ehdotus liittyy täy-
täntöönpanon aloitustehtävien 
siirtämiseen ulosottolaitoksel-
ta Rikosseuraamuslaitokselle. 

Muutoksen jälkeen Rikosseu-
raamuslaitoksella olisi nykyistä 
paremmat mahdollisuudet ar-
vioida tuomitun soveltuvuutta 
avolaitokseen tuomitun ollessa 
vielä vapaudessa. Muutoksella 
nopeutettaisiin ja tehostettai-
siin menettelyä.

tupakointiin ja 
tapaamisiin muutoksia

Tupakointi voitaisiin kieltää 
vangin sellissä. Kieltäminen 
edellyttäisi, että vangille tu-
lisi järjestää mahdollisuus 
tupakointiin muussa tilassa, 
esimerkiksi tupakkaeriössä. 
Jo nykyään tupakkalain perus-
teella tupakointi on kiellettyä 
vankilan yleisissä sisätiloissa. 
Ehdotuksen taustalla on hen-
kilökunnan ja vankien tervey-

den suojeleminen.
Vangin tapaamista koskevat 

säännökset uudistettaisiin ja 
tapaamisten valvontaa koske-
via säännöksiä selvennettäi-
siin. Suljettujen vankiloiden 
valvottua tapaamista koskevaa 
sääntelyä selvennettäisiin si-
ten, että suljetuissa vankiloissa 
vangin ja tapaajan välissä olisi 
rakenteellisia esteitä. Tämä on 
tarpeen sen estämiseksi, ettei 
luvattomia aineita kulkeutuisi 
vankilaan. Suljetuissa vanki-
loissa järjestetään vuosittain 
noin 60 000 valvottua tapaa-
mista. Samalla vangin ja alle 
15-vuotiaan lapsen tapaami-
sesta ehdotetaan säännöstä, 
jolla vangin lasten tapaamis-
olosuhteita parannettaisiin. 
Suljetuissa vankiloissa tulisi 

olla soveltuvat tilat lapsen ta-
paamiseen. Asiamiehen tapaa-
misesta ehdotetaan säännöstä, 
jolla täsmennettäisiin tapaa-
misen valvontaa.

Vangeille voitaisiin antaa 
mahdollisuus yhteydenpitoon 
videoyhteyden välityksellä. 
Tämä olisi tärkeää etenkin 
ulkomaalaisille vangeille ja 
vangeille, joiden omaisilla on 
pitkä matka saapua tapaamaan 
vankia vankilaan.

vankien säHköpostin 
ja internetin käYttö 
laajenee

Internetin, sähköpostin ja 
matkapuhelimen käytöstä eh-
dotetaan annettavaksi nykyistä 
täsmällisemmät säännökset. 
Tällä hetkellä sähköisestä vies-

 u l l a  m o h e l l

Vankeuslainsäädäntöön 
useita täsmennyksiä
Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevaa lain-

säädäntöä ehdotetaan muutettavaksi lakien 

soveltamisessa ilmenneiden muutostarpeiden 

pohjalta. Keskeisimmät ehdotukset koskevat 

vankien tapaamista, sähköistä viestintää ja 

muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Halli-

tuksen esitys (HE 45/2014 vp) annettiin edus-

kunnalle huhtikuussa.
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tinnästä on vankeuslaissa aino-
astaan yleisluontoinen sään-
nös. Myös sähköisen viestin-
nän valvontaa koskevat sään-
nökset ovat epätäsmälliset. 
Sähköisen viestinnän nykyistä 
laajempi käyttö on vankiloissa 
perusteltua, koska viranomai-
sissa asiointi sekä koulutuksen 
järjestäminen tapahtuu yhä 
enemmän sähköisesti verkos-
sa. Sähköpostin käytöllä mah-
dollistettaisiin vangin ja hänen 
perheensä ja lastensa välinen, 
nykyistä parempi yhteydenpi-
to, millä tuetaan vangin sijoit-
tumista yhteiskuntaan vapaut-
tamisen jälkeen. Sähköinen 
yhteydenpito on monissa Eu-
roopan maissa jo nyt mahdol-
lista vankiloissa.

Vangille voitaisiin antaa 
laissa mainitusta tärkeästä 
syystä lupa sähköpostin lähet-
tämiseen ja vastaanottamiseen. 
Tällaisia tärkeitä syitä olisivat 
yhteyksien ylläpitäminen sekä 
toimeentuloon, työ-, koulu-
tus-, oikeus-, sosiaali- ja asun-
toasioihin liittyvät asiat.  Luvan 
myöntäminen edellyttäisi, et-
tei sähköpostin käyttämisestä 
aiheutuisi vaaraa vankilan jär-
jestykselle tai turvallisuudelle.

Vankilalla olisi oikeus hakea 
viestin lähettämistä ja vastaan-
ottamista koskevat tiedot sekä 
vangin laitteesta että vankilan 
laitteesta tai järjestelmästä. 
Sähköpostien lähettäminen ta-
pahtuisi vankilan palvelimella. 
Sähköposteja voitaisiin tarkas-
taa ja lukea samoin edellytyk-
sin kuin kirjeenvaihtoa.

Lisäksi vangille voitaisiin 
antaa laissa mainitusta tärkeäs-
tä syystä mahdollisuus inter-
netin käyttöön, jollei käytöstä 

aiheutuisi vaaraa vankilan jär-
jestykselle tai turvallisuudelle. 
Suljetussa vankilassa tällaisen 
luvan myöntäminen edellyttäi-
si myös sitä, että vangin pääsy 
muille kuin luvanmukaisille 
sivuille voitaisiin estää. Ehdo-
tetut säännökset eivät mah-
dollistaisi sosiaalisen median 
kuten Facebookin käyttöä. Lu-
paharkinta olisi aina tapaus-
kohtaista ja antaisi päätöksen-
tekijälle laajan harkintavallan.

muita keskeisiä 
muutoksia

Poistumisluvalla olevien van-
kien valvominen sähköisin 
valvontamenetelmin (ns. nilk-
kapanta) mahdollistettaisiin.

Yksinäisyysrangaistuksen 
enimmäisrangaistus laskisi 
14 vuorokaudesta 10 vuoro-
kauteen. Tämä ei muuttaisi 
käytäntöä, sillä käytännössä 
yksinäisyysrangaistus on kes-
kimäärin 3 vuorokautta ja yli 
7 vuorokauden rangaistukset 
erittäin harvinaisia. Yksinäi-
syysrangaistus on kuitenkin 
rankka toimenpide. Kansain-
välisten suositusten mukaan 
yksinäisyysrangaistuksen pi-
täisi olla viimesijainen keino 
ja kestoltaan mahdollisimman 
lyhyt.

Eristämistarkkailua kos-
kevaa säännöstä täsmennet-
täisiin siten, että vankia voi-
taisiin valvoa myös erityistä 
tarkkailuvaatetusta käyttäen 
(ns. tarkkailuhaalari). Tämän 
ehdotuksen taustalla on oi-
keusasiamiehen päätös, jossa 
katsottiin, että vankeuslakia 
pitäisi täsmentää. Asiasta on 
tehty myös lakialoite, jonka 
on allekirjoittanut 105 kan-

sanedustajaa. Samalla eristä-
mistarkkailun enimmäisaikaa 
ehdotetaan jonkin verran ly-
hennettäväksi.

Ehdotuksen mukaan myös 
tutkintavanki voitaisiin sijoit-
taa päihteettömälle sopimus-
osastolle. Tutkintavangit ovat 
usein vankilaan saapuessaan 
tällaisen sijoituksen tarpeessa. 
Tutkintavankien oikeudesta ta-
vata asiamiestään annettaisiin 
erillinen säännös, jossa on 
otettu huomioon EU- sääntely.

Tutkintavankien mahdol-
lisuuksia päästä valvonnan 
alaisena vankilan ulkopuolelle 
hoitamaan välttämättömiä ja 
kiireellisiä asioitaan paran-
nettaisiin jonkin verran. Ny-
kyisin tutkintavanki voi saada 
poistumisluvan vain vakavasti 
sairaana olevan lähiomaisen 
luokse tai tällaisen henkilön 
hautajaisiin.

Lisäksi tutkintavankeusla-
kiin tehtäisiin vankeuslakia 
vastaavat muutokset muun 
muassa yhteydenpitoa ja ta-
paamista koskeviin säännök-
siin. Tutkintavangille, jonka 
yhteydenpidolle on asetettu 
pakkokeinolain mukaisia ra-
joituksia, ei kuitenkaan voitai-
si antaa lupaa sähköpostin tai 
internetin käyttöön.

Muutoksenhakua koskevat 
säännökset uudistettaisiin. 
Tätä edellytti lakivaliokunta jo 
vankeuslainsäädäntöä hyväksy-
essään. Laki sisältäisi luettelot 
muutoksenhakukelpoisista ja 
muutoksenhakukiellosta ole-
vista asioista. Muutoksenhaku 
laajenisi jonkin verran. Ensi 
vaiheen muutoksenhakukeino 
olisi kuten nykyäänkin oikai-
suvaatimus aluejohtajalle ja 

aluejohtajan päätöksestä hal-
linto-oikeuteen. Muutoksen-
hakulupamenettely KHO:een 
tulisi mahdolliseksi.

Osa esitetyistä muutoksista 
tehostaisi Rikosseuraamuslai-
toksen toimintaa ja toisi sille 
kustannussäästöjä, osa toisi 
lisäkustannuksia. Kaiken kaik-
kiaan ehdotetut muutokset 
eivät edellyttäisi lisäresursseja, 
vaan ne olisivat toteutettavissa 
käytettävissä olevien voimava-
rojen puitteissa.

Lakiehdotukset on valmis-
telu ja käsitelty rikosseuraa-
musalan laajaa asiantuntemus-
ta edustavassa vankeuslakitii-
missä, jossa on kuultu muun 
muassa rikosseuraamusalan 
asiantuntijatahoja ja kansalais-
järjestöjä. Lausunto saatiin 32 
taholta.

Uudistus liittyy yhdyskun-
taseuraamusten kokonaisuu-
distukseen ja täytäntöönpanon 
aloittamistehtävien siirtämi-
seen ulosottolaitokselta Rikos-
seuraamuslaitokselle. Tarkoi-
tuksena on, että kaikki nämä 
uudistukset tulisivat voimaan 
yhtaikaisesti keväällä 2015.

Kirjoittaja toimii hallitusneuvoksena 
oikeusministeriön kriminaalipoliitti-
sella osastolla ja on toinen vankeus-
lainsäädännön valmistelijoista.

osa muutostarpeista on tullut käytännön työssä vankiloissa ja osa muutoksista on aiheutunut 

eduskunnan oikeusasiamiehen antamista päätöksistä. 
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Hyvä naapuruus luo 
turvallisuutta

 r i i K K a  K o s t i a i n e n

Yhteisöllisyyden ja naapuriavun lisääminen on parhainta rikoksentorjuntaa. turvallisuudentunne 

syntyy ensisijaisesti luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta, ei piikkilangoista eikä valvonta- 

kameroista. näin toteaa euroopan naapuripäivänä toukokuussa suosituksensa julkaissut 

naapuriapu-työryhmä.

rikoksentorjuntaneu-
voston asettama työ-
ryhmä on koonnut 

suosituksia ja keskeisiä ha-
vaintojaan naapuriavusta, 
lähidemokratiasta ja osalli-
suudesta. Lisäksi kerrotaan 
esimerkkejä siitä, miten 
asukkaat itse voivat vaikuttaa 
oman asuinalueensa viihtyi-
syyteen ja turvallisuuteen.

– Turvallisuudentunne li-
sääntyy, kun omat naapurit 
tunnetaan eikä heitä tarvitse 
pelätä. Apua saa tarvittaessa 
ja osallisuutta ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia voi toteuttaa 
omassa lähiympäristössä. Ei 
se ole sen monimutkaisem-
paa, työryhmä toteaa.

Silloin, kun asuinympä-
ristö koetaan epäsiistiksi tai 
turvattomaksi, käännytään 
usein ainoastaan viranomais-
ten puoleen tai ollaan vain 
piittaamattomia. Ei huomata, 
mitä itse henkilönä tai yhtei-
sönä voitaisiin tehdä sekä 
ennakoivasti että korjaavasti. 
Toimiva yhteisö ennaltaehkäi-

see rikoksia.
Työryhmän mukaan naa-

puriapu voi olla jokapäiväistä 
toisen huomioimista tai jär-
jestäytyneempää vapaaeh-
toistoimintaa. Mitä helpom-
maksi eritasoinen osanotta-
minen on tehty, sitä varmem-
min jokainen löytää oman 
mahdollisuutensa osallistua.

Organisoituminen luo va-
paaehtoistoiminnalle pysy-
vyyttä ja luottamusta. Tiloja 
tarvitaan asukkaiden yhtei-
seen toimintaan. Yhteistoi-
minta edellyttää suunnittelua 
ja helposti saavutettavia koh-
taamispaikkoja. Verkostoitu-
mista tulee vahvistaa. Asuin-
alueilla on jo luonnostaan 
monta toimijaa: asukkaat, 
kunta, viranomaiset, seura-
kunta, asunto-osakeyhtiöt, 
järjestöt ja paikalliset yrityk-
set. Usein nämä toimivat toi-
sistaan tietämättä.

Työryhmän mukaan kan-
salaisille tulee myös antaa 
konkreettinen mahdollisuus 
vaikuttaa oman asuinalueen-

sa kehittämiseen esimerkik-
si osallistavan budjetoinnin 
kautta. Kuntalaki antaa jo nyt 
mahdollisuuden kansalaisten 
kuulemiseen ja osallistami-
seen. Lain tulkintaa työryhmä 
terävöittäisi kuntia velvoit-
tavaksi. Koottu tieto paikal-
lisista vaikuttamismahdolli-
suuksista tulee olla helposti 
saatavilla.

HYväntaHtoista 
rikoksentorjuntaa

Rikoksentorjuntaneuvos-
ton puheenjohtaja marita 
ruohonen Suomen Mielen-
terveysseurasta oli julkista-
mistilaisuudessa vaikuttunut 
Naapuriapu-työryhmän työs-
tä. Hänen mielestään työryh-
män tunnuslauseet ”turvalli-
suus syntyy luottamuksesta 
eikä valvontakameroista” 
sekä ”hyvää tekemällä paha 
pienenee” ovat tärkeintä tä-
män päivän Suomessa. Hän 
korosti sosiaalipolitiikan mer-
kitystä rikoksentorjunnassa 
ja sosiaalisen markkinoinnin 

mahdollisuuksia.
– Amsterdamissa työmat-

kalla huomasin oven pielessä 
kyltin ”Kiss and go”, millä ha-
luttiin kieltää tupakointi. Po-
sitiivisilla viesteillä voitaisiin 
saada yhteiskunnasta paljon 
turvallisempi, hän uskoo.

Naapuriapu-työryhmän 
puheenjohtaja pentti lem-
metyinen piti Ruohosen 
hyväntahtoisen rikoksentor-
junnan ideasta. – Sana voi 
kuulostaa naiivilta, mutta 
ilman hyväntahtoisuutta yh-
teisöllisyyttä ei synny. Etsim-
me turvallisuudentunteen 
kannalta olennaisia asioita 
jalkautumalla kentälle kah-
den vuoden ajan ja oli hie-
noa huomata, miten paljon 
hyvää ja turvallisuutta edistä-
vää kansalaistoimintaa Suo-
messa jo tehdään. Vielä kun 
muutamat lainsäädäntöasiat 
saadaan kuntoon, kansalais-
toiminnan mahdollisuudet 
paranevat entisestään.
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EN Naapuriapu-työryhmä järjesti työnsä 

julkistamistilaisuuden Helsingin City-
Centerissä POP UP ILOssa. Kuvassa 
keskellä neuvottelevat työryhmän 
sihteeri Regina Järg-Tärno, rikoksentor-
juntaneuvoston puheenjohtaja Marita 
Ruohonen Suomen Mielenterveysseu-
rasta ja työryhmän puheenjohtaja Pentti 
Lemmetyinen Setlementtiliitosta.

naapuriapu-työryhmän suosituksia lyhyesti

1. kansalaisiksi ryhtyminen 
Kansalaisuus on myös kokemus osallisuudesta ja olemassaolon mer-
kityksestä. Tätä kokemusta vahvistavat osallistuminen kansalais- ja 
vapaaehtoistoimintaan.

2. jokainen osaa jotakin ja yhdessä mitä vain 
On tuhlausta olla hyödyntämättä inhimillisiä resursseja. Yksilöillä on 
monenlaisia tietoja ja taitoja. Toisaalta asuinalueella toimivilla orga-
nisaatioilla ja työpaikoilla on resursseja ja osaamista. Yritykset voivat 
tukea yhteisöjä muutenkin kuin sponsoreina, esimerkiksi tarjoamalla 
osaamistaan, tilojaan, laitteitaan ja henkilöstöään. Työryhmä esittää, 
että työttömien mahdollisuuksia osallistua kansalais- ja vapaaehtois-
toimintaan tulee edistää. Tämä tulee tehdä niin, ettei se vaaranna 
työttömän toimeentuloa.

3. ”tänään autan, huomenna pyydän ja saan itse apua” 
Avun tarjonnan ja kysynnän kohtaamiseen on olemassa erilaisia 
keinoja. Luontaisen tiedonkulun ja perinteisen naapuriavun lisäksi on 
olemassa järjestäytynyttä vapaaehtoisen avun välittämistä.

4. ”Yhden rikoksen torjuntaan tarvitaan koko kylä” 
Silloin, kun asuinympäristö koetaan epäsiistiksi tai turvattomaksi, 
käännytään usein viranomaisten puoleen tai ollaan vain piittaamat-
tomia. Epäkohtiin puuttuminen on kuitenkin tärkeää naapuriapua ja 
osoitus yhteisövastuusta. Toimiva yhteisö ennaltaehkäisee rikoksia. 
Välinpitämättömyys ja laiminlyönnit vähenevät kun ilmoittamiskynnys 
ja kiinnijäämisriski madaltuvat. Työryhmä esittää, että tietoa ja taitoa 
kaikenikäisten kansalaisten omista oikeuksista puuttua epäkohtiin 
tulee aktiivisesti tarjota. Se esittää myös, että puolueetonta naapuri-
sovittelutoimintaa tulee edistää.

5. tukirakenne on organisoituneen vapaaehtoistoiminnan onnistu-
misen edellytys 
Vapaaehtoistoiminnalla on sosiaalisen rikoksentorjunnan näkökulmas-
ta merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä. Tämä edellyttää rakenteita 
ja resursseja. Vapaaehtoistoiminta on edullista, mutta ei ilmaista. 
Organisoituminen luo vapaaehtoistoiminnalle pysyvyyttä ja luotta-
musta. Tarvitaan koordinoijia, jotka tuottavat vapaaehtoistoimijoille 
työnohjausta, vertaistukea ja koulutusta. Riskien ja vastuukysymysten 
liiallinen korostaminen saattaa toisaalta johtaa toimintakynnyksen 
nousemiseen.

6. tiloja tarvitaan asukkaiden yhteistoimintaan 
Yhdessä tekeminen hyödyttää enemmän kuin saman asian tekeminen 
eri tahoilla erikseen. Yhteistoiminta edellyttää suunnittelua ja helposti 
saavutettavia kohtaamispaikkoja. Työryhmä esittää, että julkisten tilo-
jen omistajuutta tulee ajatella uudella, yhteisöllisyyttä ja asukastoimin-
taa mahdollistavalla tavalla: ”Kunnan tilat ovat kuntalaisten tiloja.”

7. Yhteisöllisyyden edistämiseen tarvitaan joskus ”yhteisötalkkareita” 
Talon isännöinti, huolto ja puhtaanapito voivat olla kunnossa, mutta 
kenelläkään ei ole vetovastuuta sosiaalisesta yhteistoiminnasta ja 
yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys ei synny pelkistä tiloista, etenkään jos 
tiloilla on monia erilaisia käyttäjiä. Tilalla olisi hyvä olla kasvot. Tehtävä 
voidaan antaa esimerkiksi asukkaista valittavan taloisännän tai kylä-
talkkarin suoritettavaksi, mahdollisesti korvausta vastaan. Työryhmän 
mielestä yhteisten tilojen yhteyteen tulisi nimetä toimija edistämään 
yhteisöllisyyttä.

8. verkostoyhteistyön vahvistaminen − toimijat verkostoitumaan! 
Asuinalueilla on jo luonnostaan monta toimijaa: asukkaat, kunta, viran-
omaiset, seurakunnat, asunto-osakeyhtiöt, järjestöt ja paikalliset yrityk-
set. Usein nämä toimivat toisistaan tietämättä. Onnistuneen yhteistyön 
edellytyksiä ovat luottamus, kunnioitus, avoin ja läpinäkyvä yhteistyö 
toimijoiden kesken sekä samalla puolella työskentelemisen asenne. 

9. lainsäädäntöä on muutettava kansalaisyhteiskuntaa vahvistavak-
si ja yhteisöllisyyteen kannustavaksi 
Nykyinen lainsäädäntö ei tunnista uudenlaisen kansalaistoiminnan ide-
aa. Naapuriaputyöryhmä kannattaa vapaaehtoistyön esteiden ja ongel-
makohtien selvittämistä. Lisäksi työryhmä kannattaa vapaaehtoistoi-
minnalle omaa lakia ja aikapankkitoiminnalle verovapaata selvitysaikaa 
hyvinvointia edistävän toiminnan mahdollistamiseksi ja yhteiskunnallis-
ten vaikutusten arvioimiseksi. Työryhmä esittää myös, että kansallinen 
rikoksentorjuntaohjelma Turvallisuustalkoot (1999) päivitetään tämän 
päivän kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa palvelevaksi.

10. viranomaistyön ja kansalaistoiminnan rajapintojen tunnistaminen 
Julkisen vallan tehtävien ja kansalaistoiminnan välinen raja on pidet-
tävä selvänä edistettäessä kansalaisaktiivisuutta rikoksentorjunnassa. 
Haja-asutusalueidenkin turvallisuuspalvelut tulee järjestää viranomais-
voimin. Näitä tehtäviä ei tule siirtää kansalaisyhteiskunnalle, vaan sen 
voima on muualla.
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 m a t t i  l a i n e

Kirjoittaja on yliopettaja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa.

K r i m i n o l o g i a

myös vauvaikäisillä tehdyt psy-
kologiset kokeet ovat osoit-
taneet, miten he pystyvät 

erottamaan muita auttavan ”kiltin nu-
ken” muihin negatiivisesti suhtautuvas-
ta ”ilkeästä nukesta” ja pääsääntöisesti 
haluavat leikkiä vain edellisen kanssa. 
”Ihmisrahassa” on siten kolikon kaksi 
puolta: olemme yhtä aikaa itsekkäitä ja 
sosiaalisesti välittäviä. Sosiaalisen välit-
tämisen (social concern) taipumuksiin 
kuuluu toisista huolehtiminen, läheisten 
siteiden muodostaminen ja yhteistyö, 
moraalitunteet sekä normeihin sopeu-
tuminen.2

Joillekin voi helposti tulla mieleen (ja 
on tullutkin), että rikolliset sitten löytyvät 
tältä itsekkyys–sosiaalinen välittäminen  
-akselilta sen toisesta päästä ja me kun-
non kansalaiset toisesta päästä. Onhan 
sana ”epäsosiaalinen” käytännössä sy-

nonyymi rikollisuudelle.3 robert agnew 
(2014) on tuonut esiin, miten monet klas-
siset kriminologiset teoriat perustavat 
ajatuksensa vain tälle ihmisten itsekkyy-
delle. Erityisesti näin tekevät itsekont-
rolliteoria, rationaalisen valinnan teoria, 
rutiinitoimintojen teoria ja osin myös 
sosiaalisen oppimisen teoria. Itsekont-
rolliteorian kehittäjät michael gottfred-
son ja travis Hirschi kirjoittivat (1990): 
”…voiman tai petoksen käyttäminen on 
usein helpompi, yksinkertaisempi, nope-
ampi, jännittävämpi ja varmempi tapa 
kuin muut keinot turvata yksilön tavoit-
teet.” He myös kiistivät ajatuksen, jonka 
mukaan ihmisellä olisi luontainen taipu-
mus sopeutua yhteiskuntaan ja sen nor-
meihin: ”… ihmiset ajattelevat ja toimi-
vat ensisijassa itsensä vuoksi … he eivät 
ole luonnostaan taipuvaisia alistamaan 
etujaan toisten etujen edelle”. Kuitenkin 

kehityspsykologit ovat viime aikoina tuo-
neet esiin, miten esimerkiksi lapsella on 
luontainen halu kuulua ryhmään ja nou-
dattaa sen normeja ja toimia altruistisesti 
(ilman ns. sosiaalista painetta).

Myös rikosoikeuden klassisessa perin-
teessä on vahvana ajatus itsekkyyden ja 
omien etujen ajamisen kesyttämisestä. 
Uskotaan hyvin vahvasti rationaalisen va-
linnan ajatukseen. Rikollisuus on tehtävä 
rangaistusjärjestelmän avulla sellaiseksi, 
että sen haitat ovat tekijälle hyötyjä suu-
remmat.

•••
Agnew haluaa kuitenkin tuoda sosiaali-
sen välittämisen vahvasti kriminologian 
esityslistalle. Hänen mukaansa viimeai-
kainen tutkimus on monella tapaa osoit-
tanut, miten sosiaalinen välittäminen 
on biologinen ominaisuutemme, jonka 

itsekäs vai sosiaalinen?
tiedeyhteisön piiristä voi vielä nykyäänkin kuulla ajatuksia, joiden mukaan ihminen syntyy 

täysin itsekkäänä, omia etujaan ajavana yksilönä. kasvatuksen ja kulttuurin tehtävänä on sitten 

koulia pois tuo itsekkyys ja tehdä meistä sosiaalisia ja muista välittäviä. kuitenkin jo yli sata 

vuotta sitten suomalaisen sosiologian isänä pidetty edvard Westermarck toi esiin, miten mo-

raalitunteet, sympatia ja empatia sekä altruismi ovat ihmiselle luontaisia. tähän kuuluu myös, 

että paheksumme niitä, jotka eivät noudata pelin sääntöjä ja pyrkivät vetämään välistä.1



35HAASTE  2/2014

tausta on ihmisen ja edeltäjiemme evo-
luutiossa.4 Myös muut kädelliset kuin 
ihmiset osoittavat säälin ja empatian 
tunteita ja ovat joskus altruistisia. Me 
toki osaamme kaikki nämä paremmin. 
Sosiaaliseen välittämiseen liittyvä tutki-
mus ehdottaakin painokkaasti, että ih-
misten käyttäytyminen on säännönmu-
kaisesti enemmän tapoihin perustuvaa 
ja vähemmän rationaalisen harkitsevaa 
kuin yleensä ajatellaan. Sosiaalisen vä-
littämisen mukaantuonti ei tarkoita kai-
ken vanhan hylkäämistä. Esimerkiksi on 
näyttöä, että sosiaalisen välittämisen ja 
itsekontrollin välillä vallitsee positiivinen 
korrelaatio. Mutta rikollisuuden piiristä 
voimme löytää poikkeuksia. On henki-
löitä, joilla on matala sosiaalisen välit-
tämisen aste, mutta korkea itsekontrolli. 
Tällaisia löytynee talous-, yritys- ja valtio-
rikollisten joukosta.

Sosiaalinen välittäminen ei tule vain 
geeneistä, ympäristö- ja tilannetekijöil-
lä on siihen suuri vaikutus. Sosiaalisen 
välittämisen ajatus vahvistaa Agnew’n 
mukaan eräiden klassisten kriminologis-
ten tutkimusten ydinargumentteja. Tässä 
yhteydessä hän mainitsee robert mer-
tonin (1938), albert k. cohenin (1955) 
ja Cohenin ja james F. shortin (1961) 
teokset. Niillä kaikilla on yhteytensä 
paine- ja anomiateorioihin. Lähtökohta-
na on, että kriminologit eivät voi ottaa 
rikosmotivaatiota annettuna ja olettaa, 
että yksilöt ryhtyvät aina rikoksiin, kun 
kontrolli on heikko.

Agnew listaa myös eräitä perusteese-
jä sosiaalisen välittämisen vaikutuksista 
rikollisuuteen. Pääsääntöisesti sosiaa-
lisella välittämisellä on suora negatii-
vinen vaikutus rikollisuuteen. Ihmiset, 
jotka välittävät muista, eivät vahingoita 
heitä. Sillä on myös epäsuora vaikutus 
sitä kautta, että sosiaalisella välittämisel-
lä on vaikutusta sosiaaliseen kontrolliin, 
itsekontrolliin, anomiseen paineeseen ja 
kumppanuuteen mahdollisten muiden 
rikoksentekijöiden kanssa. Mutta aja-
tus, että kaikilla rikoksentekijöillä olisi 
samanlainen alhaisen välittämisen aste, 
on varmaankin virheellinen. Sosiaalinen 
välittäminen voidaan nähdä myös osit-
tain välittävänä muuttujana biologisten, 
psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden 
välillä. Sama koskee myös makrotason 
väestöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä.

•••
Sosiaalisen välittämisen ympäristö- ja 
tilannekohtainen vaihtelu voi olla hyvin 
suurta. On loogista, että sosiaalisen välit-
tämisen vaikutus on heikompi rikollisuu-
teen silloin, kun ollaan tekemisessä ulko-
ryhmän kanssa ja vahvempi, kun ollaan 
sisäryhmässä. On olemassa tunnuksia: 
”älä varasta kavereilta” ja ”älä vandalisoi 
oman uskosi kirkkoa”. Välittämisellä on 
pieni vaikutus rikollisuuteen tai se saat-
taa jopa kasvattaa sitä silloin, kun yksilöt/
ryhmät uskovat, että muut ovat rikkoneet 
sosiaalisen välittämisen perustavia sitou-
muksia. Voidaan puhua ”moralistisista” 
rikoksista, joissa tavoitteena on rangais-
ta näitä muita. Tällöinhän ei ole kysymys 
ahtaasta omien etujen ajamisesta, vaan 
niitä voidaan itse asiassa vakavasti vahin-
goittaa. Sosiaalisen välittämisen vaikutus 
näyttäisi heikkenevän myös silloin, kun 
yksilöt/ryhmät joutuvat kilpailemaan har-
voista resursseista. Alueelliset ja ajalliset 
henkirikollisuuden erot (mm. Suomessa) 
saattavat selittyä juuri tällä. Sosiaalinen 
välittäminen ei ole myöskään ilmaista; 
jos se tulee ”kalliiksi”, sen vaikutus ri-
kollisuuteen voi jäädä heikoksi. Tähän ei 
juuri ole kiinnitetty huomiota, esillä on 
ollut vain rikosten hyöty/haitta-asetelma.

Nähtävästi on olemassa ihmisiä, joi-
hin tilannekohtaiset tekijät eivät vaiku-
ta, vaan heillä sosiaalinen välittäminen 
on korkeaa olosuhteista riippumatta. 
Voidaan puhua ”universaalista” sosiaa-
lisesta välittämisestä. Historiallisestihan 
välittämisen piiri on koko ajan laajentu-
nut suvusta, kansakunnan kautta kaikkiin 
ihmisiin, sitten muihin kädellisiin, nisäk-
käisiin ja kaikkiin eläimiin. Tämä on mah-
dollisesti osasyynä väkivallan merkittä-
vään vähenemiseen (ks. Haaste 4/2011).

Agnew korostaa, että sosiaalinen 
välittäminen ei tulisi olla esillä vain kri-
minologiassa, vaan sillä on myös selke-
ät kriminaalipoliittiset ulottuvuutensa. 
Valtaosa pyrkimyksistä kontrolloida ri-
kollisuutta keskittyvät pitämään kurissa 
itsekästä omien etujen ajamista, joko li-
säämällä sanktioankaruutta, sanktiovar-
muutta tai molempia. Samalla pyritään 
lisäämään sosiaalista kontrollia. Siten 
pyritään kontrolloimaan meissä kaikissa 
ilmenevää ”pahaa”. Liian vähälle huo-
miolle on jäänyt sosiaalisen välittämisen 

vaaliminen ja edistäminen. Voisimmeko 
enemmän kasvattaa ja viljellä meissä kai-
kissa ilmenevää ”hyvää”? Samalla on tie-
tenkin pyrittävä vaikuttamaan asioihin, 
jotka heikentävät sosiaalista välittämistä 
(anominen paine, sosiaaliset siteet, re-
surssien jakautuminen, rikolliset yhtey- 
det yms.).

Nämä asiat ovat linjassa myös monien 
viime vuosina esitettyjen uusintarikolli-
suuteen vaikuttamaan pyrkivien lähesty-
mistapojen kanssa. On puhuttu ”positii-
visesta kriminologiasta” ja siihen liittyen 
”hyvän elämisen malleista” (Good Lives 
Model, GLM). Näissä yhtenä keskeisenä 
elementtinä on juuri sosiaalisen 
välittämisen lisääminen, altruismi ja 
hyvän tekeminen ilman itsekkäitä 
pyrkimyksiä (ks. Haaste 3/2011).

LÄHTEITÄ: 
Wilson, Edward O.: The Social Conquest of 
Earth. New York and London: Liveright Pub-
lishing Corporation 2012.

Tammisalo, Osmo: Ihmisluontoa etsimässä: 
Moraalin ja kulttuurin biologiaa. Helsinki: Terra 
Cognita 2012.

Agnew, Robert: Social Concern and Crime: 
Moving beyond the Assumption of Simple 
Self-Interest. Criminology 52 (2014):1, 1–32.

1 Ihmiset ovat lajina aitososiaalisia (euso-
cial). Aitososiaalisia ovat myös hyönteisisistä 
muurahaiset, termiitit, mehiläiset ja ampiaiset. 
Mutta villikoirat ja linnut eivät ole täysin sel-
laisia, vaikka ne elävät laumoissa ja parvissa. 
Aitososiaalisuuteen kuuluu, että yhteisössä on 
useita sukupolvia ja jäsenet ovat työnjaossaan 
valmiita altruistisiin tekoihin. Eroamme hyön-
teisistä kuitenkin siinä, että kaikilla on mahdol-
lisuus lisääntymiseen (ei vain kuningattarilla) ja 
pystymme joustavasti muuttamaan käyttäyty-
mistämme ja luomaan liittoja. Aitososiaaliset 
hyönteiset ovat ikään kuin robotteja.

2 Olen kääntänyt termin ”social concern” sosi-
aaliseksi välittämiseksi. Parempiakin vaihtoeh-
toja saattaa olla.

3 Vaikka monet rikollisuuden muodot ovatkin 
hyvin sosiaalisia (mafia, jengit, jalkapallohuli-
gaanit, terroristit, osa talousrikollisista ym.).

4 Tämä on tuotosta seuraavista evoluutio- 
mekanismeista: sukulaisvalinta, seksuaali-
valinta, suora ja epäsuora vastavuoroisuus 
sekä ehkä ryhmävalinta (sen olemassaolosta 
kiistellään).
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väkivallan uhkaa työssä torjuttava tehokkaammin

väkivaltaa ja sen uhan torjuntaa työs-
sä selvittäneen työryhmän mukaan 

työnantajien tietoisuutta väkivallan uhan 
hallinnan keinoista on lisättävä, jotta vä-
kivaltatilanteita voitaisiin tehokkaammin 
ehkäistä. Velvoite väkivallan uhan hallin-
taan on ensisijaisesti työnantajilla, mutta 
siihen tarvitaan työntekijöiden ja työter-
veyshuollon aktiivista osallistumista. Eri 
osapuolten on tunnistettava velvollisuu-
tensa tilanteen parantamiseksi.

Kolmikantainen työryhmä luovutti 
selvityksensä huhtikuussa sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteydessä toimivalle 
työturvallisuussäännöksiä valmistelevalle 
neuvottelukunnalle. STM:n työryhmässä 
olivat edustettuina keskeiset työmarkki-

najärjestöt, työsuojelun aluehallinto ja 
Työterveyslaitos.

Työryhmä toteaa selvityksessään, että 
väkivalta ja sen uhka työssä on vakava 
ongelma, johon on puututtava. Työryh-
mä on yksimielinen siitä, että väkivallan 
uhan hallintaa työssä on tehostettava.

Työryhmän mukaan väkivallan uhan 
hallinnassa ja turvallisuusjohtamises-
sa on huomattavia työpaikkakohtaisia 
eroja. Tilastojen perusteella työssä koh-
dattua väkivaltaa esiintyy eniten tietyillä 
aloilla, joita ovat esimerkiksi turvallisuus-
toimiala, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, 
hotelli- ja ravintola-ala, kuljetusala, kau-
pan ala ja opetusala. Kaikissa tehtävissä 
näilläkään toimialoilla todennäköisyys 

kohdata väkivallan uhkaa ei ole tavan-
omaista suurempi.

Myös työpaikan koolla on merkitystä. 
Väkivaltaa esiintyy tyypillisesti pienillä 
työpaikoilla, joilla resurssit väkivallan 
uhan hallintaan ovat rajallisemmat ja 
turvallisuusjohtamisen kulttuuri voi olla 
heikkoa. Arvioitaessa työntekijään koh-
distuvaa väkivallan uhkaa, toimialaa tai 
työpaikan kokoa merkittävämpiä ovat 
kuitenkin työn piirteet. Väkivaltaa lisää-
viä piirteitä ovat esimerkiksi yksintyös-
kentely, työskentely yö- ja ilta-aikaan 
sekä asiakkaan etuuksien käsittely.

Hyvä hoitopolku mahdollistaa toipumisen työväkivallasta

työpaikalla tapahtuvan väkivallan vä-
hentämiseksi tarvitaan laaja-alaisia ja 

monella tasolla tapahtuvia toimia. San-
karitekoja suosiva kulttuuri ja uhrin koke-
musten vähättely eivät edistä väkivaltaa 
työssään kokeneen uhrin toipumista. 
Esimiehillä ja työyhteisön muilla jäsenillä 
ei aina ole tietoa väkivallan seurauksista 
uhrille eikä siitä, että oireet ilmenevät 
usein vasta pitkän ajan kuluttua, toteaa 
rikoksentorjuntaneuvoston väkivalta-
jaosto.

Rikoksen uhrin tukeminen ja haittojen 
minimointi on keskeinen osa rikoksen-
torjuntaa. Väkivaltajaosto järjesti tou-
kokuussa vuorovaikutteisen tilaisuuden 
”Väkivalta työpaikalla – uhrista selviyty-
jäksi. Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
tiina astola toi avauspuheessaan esiin 
työpaikkaväkivallan nousevan trendin, 
kun taas muu väkivalta on ollut laskussa.

– Väkivallan kustannukset väkivallan 
uhrille ja yhteiskunnalle ovat mittavia. 
Väkivalta aiheuttaa työkyvyttömyyttä, 

fyysisiä vammoja, inhimillistä kärsimystä, 
pelkoa ja turvattomuuden tunteita. Näi-
den määrää on vaikea mitata rahassa. 
On tärkeää muistaa, että uhrin kriisi voi 
heijastua myös uhrin lapsiin ja perhee-
seen. Aivan keskeistä onkin varmistaa, 
että uhri ei jää uhriksi vaan hänestä tulee 
selviytyjä. Siksi on erittäin tärkeää, että 
työpaikalla väkivaltaa kokenut henkilö 
saa tarpeellisen tuen, hän pääsee toi-
pumaan ja hänestä tulee selviytyjä, joka 
pystyy kokemuksesta toivuttuaan jatka-
maan elämäänsä ja palautumaan töihin.

uHria ei pidä väHätellä

Työterveyspsykologi nina lyytinen ker-
toi väkivallan seurauksista työntekijälle, 
kriisiterapian mahdollisuuksista ja tuki-
polun rakentamisen tärkeydestä.

– Pahinta työpaikkaväkivallan jälkihoi-
dossa on uhrin vähättely. Emme reagoi 
vain siihen, mitä tapahtui vaan myös sii-
hen, mitä olisi voinut tapahtua. Ihmisillä 
on hyvin monenlaisia tapoja reagoida 

uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. Toi-
sissa tilanne voi aiheuttaa pelkotiloja, 
toisissa taas kiukkua. Yleisiä ovat mm. 
keskittymis- ja univaikeudet.

Lyytisen mukaan on tärkeää saada 
matalan kynnyksen ensiapua työpaikalla, 
lähiesimieheltä tai vaikka työkavereilta. 
Tärkeää on, ettei uhriksi joutunutta jäte-
tä yksin ja häntä kuunnellaan. Kriisituen 
periaatteet ovat avun oikea ajoitus, avun 
aktiivinen tarjoaminen, oikean lähesty-
mistavan käyttö, ajoitus ja annostelu ja 
tukea pitäisi saada oikeilta henkilöiltä. 
Tärkeää olisi saada ohjeita aina myös 
kirjallisena.

Tilaisuudessa tuotiin esille mm. las-
tensuojelun, kaupan alan ja poliisin hy-
viä käytäntöjä tuen tarjoamisessa, työ-
terveydenhuollon roolia ja rakennettiin 
mallia uhkatilanteiden jälkihoitoon: mitä 
täytyy tehdä samana päivänä, mitä 2–4 
päivän kuluessa ja mitä lähiviikkojen ai-
kana. Lisäksi keskusteltiin erityyppisten 
työpaikkojen erilaisista tarpeista.
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kuritusväkivallan hyväksyy entistä harvempi suomalainen

kuritusväkivallan suosio vähenee jat-
kuvasti. Enää 15 prosenttia suoma-

laisista hyväksyy ruumiillisen kurituksen 
kasvatuskeinona. Pelkästään 2000-luvun 
aikana on ruumiillisen kurituksen hyväk-
syvien osuus vähentynyt peräti 19 pro-
senttiyksikköä.

Ongelmana on kuitenkin väkivallan 
tunnistaminen ja se, että asenteet ja teot 
aina eivät vastaa toisiaan. Kasvatukseen 
liittyviä lievempiä väkivallan tekoja ei 
edelleenkään tunnisteta väkivallaksi. Yli 
20 prosenttia suomalaista pitää edel-
leen tukistamista tai luunapin antamista 
hyväksyttävänä kasvatuskeinona. Jopa 
25 prosenttia kertoi myös tukistaneensa.

Hyvään suuntaan ollaan kuitenkin me-
nossa. Esimerkiksi vuoden 2006 kyselys-
sä 45 prosenttia kertoi tukistaneensa ja 
vuonna 2012 vielä 36 prosenttia. Myös 
sormille näpäytykset ovat vähentyneet 
vastaavalla tavalla. Vuonna 2006 sormille 
lasta oli näpäyttänyt 30 prosenttia vas-
taajista, vuonna 2012 vielä 23 prosent-
tia ja tänä vuonna enää 13 prosenttia. 
Piiskaaminen on sen sijaan käytännössä 
loppunut kokonaan. Vuonna 2006 vas-
taajista seitsemän prosenttia kertoi an-
taneensa lapselle piiskaa, vuonna 2012 
enää kaksi prosenttia ja tänä vuonna 
nolla prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Lastensuojelun 

Keskusliiton Taloustutkimuksella teettä-
mästä kyselystä, johon vastasi tammi–
helmikuun aikana 1062 15–79 -vuotiasta 
henkilöä. Liitto on teettänyt vastaavan-
laiset kyselyt myös vuosina 2004, 2006, 
2007 ja 2012.

Keväällä alkoi kuritusväkivallan vas-
tainen kampanja ”Tuntea saa. Teko on 
valinta” (tunteasaa.fi). Lastensuojelun 
Keskusliiton, Ensi- ja turvakotienliiton ja 
Emma ja Elias -ohjelman yhteisellä kam-
panjalla halutaan muistuttaa, että myös 
henkinen väkivalta on väkivaltaa ja kiih-
tyvistä tunteista huolimatta aikuinen voi 
aina valita, miten toimii.

lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisyssä puutteita euroopassa

useissa Euroopan maissa on puuttei-
ta lasten väkivallan ja itsensä vahin-

goittamisen ehkäisyn lainsäädännössä, 
sen toimeenpanossa tai valvonnassa. 
Tiedot käyvät ilmi European Child Safe-
ty Alliancen 29 EU-jäsenmaassa tehdystä 
selvityksestä.

EU:n alueella kuolee vuosittain  
35 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. 
Arvioilta joka neljäs kuolema aiheutuu 
tapaturmista, itsemurhista ja väkival-
lasta. Suomessa kuolee tapaturmien 
seurauksena vuosittain keskimäärin 70 
alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta (vuosina 
2008–2012). Henkirikoksen uhrina kuo-
lee vuosittain keskimäärin noin 10 lasta 
ja nuorta. Nuorten (10–19-vuotiaat) te-
kemiä itsemurhia tilastoidaan vuosittain 
Suomessa noin 40.

Suomessa lapsiin kohdistuvan väki-
vallan ehkäisyä ohjaava lainsäädäntö ja 
sen toimeenpano ovat pääosin kunnos-
sa, mutta kokonaisvaltainen kansallinen 

strategia puuttuu. Kritiikkiä Suomi saa 
raportissa seurannan ja valvonnan puut-
teista. Toimiva ja tehokas lapsiin koh-
distuvan väkivallan ehkäisy edellyttää 
monialaista ja avointa tiedonsiirtoa ja 
yhteistyötä asian parissa työskenteleviltä 
eri alojen ammattilaisilta.

European Child Safety Alliancen ra-
porttiin on ensi kertaa koottu kattavasti 
tietoja EU-alueen kansallisista toimista 
lapsiin kohdistuvan väkivallan ja itsensä 
vahingoittamisen ehkäisystä. Raport-
ti perustuu kansallisten poliitikkojen ja 
asiantuntijoiden tekemään arviointiin 
koskien johtajuutta, lasten oikeuksia, 
resursseja, tietojärjestelmiä ja tiedonke-
ruuta. Lisäksi raporttiin on koottu kunkin 
osallistujamaan profiileja, joissa kuva-
taan kansallisia toimia lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvan väkivallan ja itsensä vahin-
goittamisen ehkäisystä näillä teema-
alueilla.
Raportti saatavilla www.childsafetyeurope.org.

 Rikoksentorjuntaneuvosto etsii inno-
vatiivista ihmiskauppaa ehkäisevää 
hanketta. Kansallisen kilpailun voittaja 
edustaa Suomea syksyn Euroopan ri-
koksentorjuntakilpailussa. Ihmiskaupan 
torjuntaa ovat esimerkiksi:
 toimet, joilla pyritään estämään ja vä-
hentämään ihmiskaupan kysyntää 
 toimet, joilla pyritään lisäämään tie-
toisuutta ihmiskaupasta ja vähentämään 
lasten riskiä joutua ihmiskaupan uhreiksi
 toimet, joiden avulla voidaan tunnis-
taa ja auttaa mahdollisia uhreja.

Kilpailuehdotukset 8.8. mennessä. Lisätieto-
ja www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi.

 Rikoksentorjuntaneuvosto ja Vantaan 
kaupunki järjestävät yhteistyössä vuo-
den 2014 rikoksentorjuntaseminaa-
rin 16.–17.9. Tiedekeskus Heurekassa 
Tikkurilassa. Tilaisuus on samalla rikok-
sentorjuntaneuvoston 25-vuotisjuhlase-
minaari. Seminaari keskittyy paikalliseen 
rikoksentorjuntaan.

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä osoitteessa 
www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi.
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tallinnassa toimiva ja 2013 perustet-
tu järjestö ”Restoratiivisen oikeuden 

tutkimuskeskus” järjesti huhtikuussa kou-
lutustilaisuuden, jossa brittiläinen sovit-
telun kehittäjä marian liebmann haastoi 
osallistujat etsimään ja käyttämään uusia 
menetelmiä konfliktin ratkaisussa. Vuoro-
vaikutuksessa kannattaa hyödyntää myös 
sanatonta viestintää ja ilmaisua mm. tai-
teen ja piirtämisen keinoin.

Restoratiivisen oikeuden menetelmi-
en keskeisiä tavoitteita ovat uhrin ja te-
kijän kohtaaminen. Tekijä voi ottaa vas-
tuun teostaan ja korjata aiheuttamansa 
vahingot ja mielipahan uhrille. Kohtaa-
misesta hyötyvät parhaimmillaan sekä 
sovittelun osapuolet että koko yhteisö. 
Dialogin avulla rakennetaan keskinäis-
tä ymmärrystä osapuolen välille. Sovit-
telijan tehtävä on mahdollistaa kaikille 
osapuolille tasapuolinen kokemusten, 
tunteiden ja tarpeiden ilmaiseminen ja 
kuulluksi tuleminen. Aina vuorovaikutus 
ei synny luontevasti, sillä kaikilla ei ole 
kykyä tai valmiuksia sanalliseen ilmai-
suun tai kokemukset ovat niin ikäviä, että 
niitä on vaikea ilmaista sanoin. Syynä voi 
olla esimerkiksi erilainen kieli tai kulttuu-
ri, vihan tai häpeän tunteet, keskittymis-
ongelmat, traumat tai tottumattomuus 
puhumiseen.

Pitkän linjan restoratiivisen oikeuden 
kehittäjän, tohtori Marian Liebmannin 
koulutuksen lähtökohtana oli lukkiu-
tuneiden sovittelutilanteiden ratkaise-
minen luovia menetelmiä käyttäen. Enti-
nen brittiläisen sovittelun kattojärjestön 
toiminnanjohtaja Liebmann on myös 
taideterapeutti. Eläkkeelläkin hän toimii 
konsulttina ja jatkaa kouluttamista mm. 
luovista konfliktinratkaisu- sekä vihanhal-
lintamenetelmistä niin Euroopassa kuin 
Afrikassakin.

Liebmann painotti, että restoratiivi-
sen oikeuden periaatteiden toteuttami-

nen on niin tärkeää, että on sovittelijalla 
hyvä olla erilaisia luovia tapoja vuoro-
vaikutuksen edistämiseen ja osapuolten 
keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen. 
Kun sovittelijalla on riittävästi valmiuk-
sia, kokemusta ja rohkeutta, hän antaa 
osapuolten vaikka piirtää tai maalata ko-
kemuksiaan, tunteitaan ja ratkaisuvaihto-
ehtoja.

Liebmann ei päästänyt perinteisiin 
luennointimenetelmiin tottuneita koulu-
tukseen osallistujia helpolla, sillä semi-
naari rakentui keskinäiselle vuorovaiku-
tukselle ja harjoituksille, joissa osallistu-
jat joutuivat miettimään myös itsetunte-
mustaan, asenteitaan ja ymmärrystään 
konflikteista. Tärkeää oli kuunnella ja 
kunnioittaa toisen erilaista tapaa ajatella, 
ilmaista mielipiteitään ja hahmottaa kon-
fliktitilanteita. Liebmannin mukaan eri-
ikäiset ja eritaustaiset asiakkaat voivat 
hyötyä taiteen keinoista, sillä ne voivat 
auttaa asiakkaita hallitsemaan, hillitse-
mään ja ilmaisemaan tunteitaan. Lieb-
mann kertoi työskennelleensä esimerkik-
si vankien ja moniongelmaisten nuorten 
kanssa. Luovat menetelmät voivat auttaa 
sovittelussa myös ymmärtämään omia ja 
vastapuolen tunteita, vihan syitä ja vai-
kutuksia.

Seminaariin osallistui sekä virolaisia 
että suomalaisia sovittelun, poliisin ja 
vankilatyön ammattilaisia. Lisäksi osa 
osallistujista sovitteli perheasioita ja 
huoltajuusriitoja ja osa työskenteli nuor-
ten rikoksentekijöiden kanssa. Seminaa-
rin osallistujat uskoivat hyödyntävänsä 
päivän antia ainakin sovittelijoiden kou-
lutuksessa ja omassa arjessaan. Erityisen 
hyvin luovat menetelmät soveltuvat osal-
listujien mielestä sellaisiin tilanteisiin, 
joissa sanallinen dialogi on vaikeaa, esi-
merkiksi ei ole yhteistä kieltä tai kulttuu-
ria tai konfliktin taustalla on monenlaisia 
ongelmia tai traumoja.

luovat menetelmät edistävät dialogia vuoden naapuruus-
teko on uusille naa-
pureille puhuminen

suomen Pakolaisapu on palkinnut 
ensimmäisen kerran Vuoden naapu-

ruusteon. Palkinnon saa tamperelaisen 
VVO:n taloyhtiön asukastoimikunnan 
puheenjohtaja veli-pekka korhonen.

– Kun yhtiöön muuttaa uusia asuk-
kaita, Korhonen toivottaa heidät terve-
tulleeksi ja ilmoittaa olevansa käytettä-
vissä, mikäli tulee kysyttävää yhteisistä 
pelisäännöistä tai tilojen käytöstä. Jos 
yhteistä kieltä ei ole, hän etsii tulkikseen 
samaa kieltä puhuvan alueella jo asu-
van ihmisen, kertoo Korhosta suositellut 
asta lahtinen Tampereen VVO:lta. 

Korhonen ei halua ”tuputtaa neuvoja 
vaan olla helposti lähestyttävä”. Lähes-
tymistapa toimii. Taloyhtiöstä ei juuri 
tule häiriöilmoituksia isännöitsijälle, sil-
lä talossa vallitsee hyvä henki ja asiat 
hoidetaan puhumalla, ennen kuin niistä 
kasvaa suuria konflikteja. Vieraan kielen 
puhuminen tai vieraasta kulttuurista tu-
leminen ei ole hänestä ongelma. Jos 
ristiriitoja tulee, ne pitää ratkaista aina 
tapauskohtaisesti.

– Kun ihmiset kohtaavat ja puhuvat 
keskenään, pienistä ristiriidoista ei kasva 
suuria konflikteja. Puhuminen vähentää 
toisistamme tekemiämme väärinymmär-
ryksiä ja stereotyyppisiä tulkintoja, jotka 
tekevät vuorovaikutuksen hankalaksi ja 
heikentävät luottamusta ja turvallisuu-
den tunnetta asukkaiden välillä, sanoo 
miriam attias, naapuruussovittelua ja 
asumisopastusta kehittävän Kotilo-pro-
jektin johtaja. /rk



39HAASTE  2/2014

yhteiskunnasta ei muodostu kutsuvaksi 
vaan syrjiväksi. Tällaisessa ”välitilassa” 
lähtömaan koodit eivät päde eivätkä 
uuden maan koodit ja säännöt ole tulleet 
vielä tutuiksi. Maahanmuuttajat ovat joka 
tapauksessa hyvin moninainen ryhmä ja 
joillekin kulttuurishokki suurempi kuin 
toisille.

Baghbanin nauttii miksi-kysymysten 
esittämisestä ja rohkaisee suomalaista 
lukijaa ymmärtämään, miksi toisesta yh-
teiskunnasta ja kulttuurista tuleva hen-
kilö toimii ja reagoi kuten tekee. Väliti-
laan jäämisen ehkäisemiseksi tehtävässä 
työssä kannattaa kuitenkin hyödyntää 
sitä erityisosaamista, jota vuosikausia 
maahanmuuttajien kanssa tehty tuo on 
tuonut tullessaan. Kuten Baghbani semi-
naarissa totesi, tämä lyhyt kirja oli vasta 
ikkunan avaus ja joka sivusta voisi tehdä 
uuden syvemmälle luotaavan kirjan.

Kiamars Baghbani (2014) Miksi aina maahan-
muuttaja? Kulttuuritarha ry. 
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suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2013

kansallisen rikosuhritutkimuksen mu-
kaan 15–74-vuotiaista suomalaisis-

ta 7 % oli vuoden 2013 aikana joutunut 
läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan 
kohteeksi. Uhkailua oli kokenut 10 % 
vastaajista. Vamman aiheuttaneen väki-
vallan kohteeksi oli joutunut 4 %. Heistä 
17 % ilmoitti heihin kohdistuneiden te-
kojen tulleen poliisin tietoon. Uhkailu- ja 
väkivaltatilanteiden yleisyys oli vuonna 
2013 samalla tasolla kuin vuotta aiem-
min.

Lähes joka kolmas (28 %) 15–74-vuoti-
as oli vuoden aikana pelännyt joutuvan-
sa väkivallan uhriksi iltaisin kodin ulko-
puolella. Kodin ulkopuolella tapahtuvaa 

väkivaltaa oli pelätty useammin kuin 
työpaikalla tapahtuvaa väkivaltaa. Vä-
häisintä oli perheväkivallan pelko. Nai-
set välttivät selvästi miehiä useammin 
jotakin kotinsa lähistöllä olevaa paikkaa 
väkivallan uhan vuoksi.

Polkupyörävarkaudet ja autoihin koh-
distuneet vahingonteot olivat yleisim-
mät yksityisomaisuuteen kohdistuneet 
omaisuusrikokset. Noin joka kymmenes 
polkupyörän omistava vastaaja rapor-
toi polkupyörävarkaudesta. Tavaran tai 
palvelun ostamisen yhteydessä tapah-
tuneesta huijaamisesta ilmoitti noin 4 % 
vastaajista. Kodin ulkopuolella tapahtu-
neesta henkilökohtaisen omaisuuden va-

rastamisesta ilmoitti 3 %. Omaisuuteen 
kohdistuvista teoista polkupyörän va-
rastaminen, autosta varastaminen sekä 
asuntoon tai sen varastotilaan murtautu-
minen olivat vähentyneet vuoteen 2012 
nähden.

Kansalliseen rikosuhritutkimukseen 
vastasi vuonna 2013 noin 7000 henki-
löä. /rk

Petri Danielsson, Venla Salmi & Reino Sirén: 
Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten 
kohteena 2013. Kansallisen rikosuhritutkimuk-
sen tuloksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen verkkokatsauksia 37/2014.

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry. 
järjesti toukokuussa Kulttuurikes-

kus Caisassa seminaarin, jonka teema-
na oli ”maahanmuuttajat ja rikokset”. 
Aamupäivällä vanhemmat konstaapelit 
teemu metsäpelto ja janne korho-
nen Helsingin poliisilaitokselta kertoivat 
poliisin ennalta estävästä toiminnasta ja 
sen haasteista. Tilaisuudessa keskustel-
tiin vilkkaasti myös maahanmuuttajista 
rikosten uhreina ja rikosten tekijöinä ja 
rikosten ehkäisemisen mahdollisuuksis-
ta. Tilaisuus oli osa oikeusministeriön ra-
hoittamaa hanketta ”Rikoksentorjuntaa 
selkokielelllä.”

Iltapäivällä seminaarissa mentiin myös 
yksittäisten ihmisten kokemusten tasol-
le, sillä kiamars baghbanin uunituore 
kirja ”Miksi aina maahanmuuttajat?” 
syntyi hankkeen tuloksena ja julkaistiin 
seminaarissa. Baghbani sivuaa sympaat-
tisessa kirjassaan paikoin herkkiä aiheita, 
pohtii kulttuurien välisiä eroja ja rikosten 
taustalla olevia tekijöitä. Hän ei halua 

esiintyä asiantuntijana, vaan korostaa 
yhdistelleensä maahanmuuttoasiois-
ta saatuja kokemuksia ja fiktiota. Niitä 
hänelle on kertynytkin 30 vuotta sitten 
kotimaasta paettuaan, 20 vuotta Suo-
messa asuttuaan ja tehtyään työtä maa-
hanmuuttajien kanssa ja maahanmuut-
tajayhdistyksissä. Kirjoittaja on halunnut 
löytää kirjaansa tasapainon, sillä lukijan 
niskaan ei kaadeta vain maahanmuutta-
jien ongelmia, vaan tuodaan esiin myös 
suomalaisia kuvaavia esimerkkejä. Ja 
toisaalta, kuten Baghbani kuvaa, samat 
rikosten tekemisen riskitekijät osuvat 
myös moniin suomalaisiin.

Seminaarissa keskusteltiinkin vilkkaas-
ti siitä, kuinka yhteiskunnalliset ongelmat 
ovat meidän kaikkien yhteisiä ongelmia 
ja niiden ehkäiseminen yhteinen haaste. 
Olemme siis kaikki samassa veneessä ja 
maksamassa samoja kustannuksia. Jos 
maahanmuuton jälkeen syntyvään lähes 
väistämättömään ”välitilaan” joutuu jää-
mään lillumaan liian pitkäksi aikaa, kuva 

välitilasta pois
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