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Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja sen torjunta osana poliisin työtä

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen

• Ei poliisi yksin torju väkivaltaa eikä rikollisuutta ylipäätään - se on koko yhteiskunnan tehtävä ja siinä työssä 

rakenteiden ja yleisen mielipiteen sekä jokaisen asennoitumisen tulisi olla kunnossa.

• Silloin kun joku joutuu poliisin kanssa tekemisiin on yleensä mennyt jo useampi asia pieleen – miksi?

Terveen ja hyvän sekä väkivallattoman elämän puitteen rakentuvat koko elämän kaaren varrella:
• Lapsen oikeudet, kasvatus, huolenpito, neuvola, lastensuojelu, perheiden tukeminen, kotoutuminen, varhaiskasvatus, 

ala-aste, harrastukset, osallisuus, johonkin kuulumisen tunne ja kokemus, yläaste, teini-iän haasteet, päihteet, toisen 

asteen koulutus, koulutuksen varmistaminen, työelämään pääseminen, toimeentulo, asuminen, terveet elämän tavat, 

perhe, tavoitteet, unelmat, huolehtiminen, ymmärtäminen, kuuleminen, lähiyhteisön tuki – tämä kaikki on loputon 

luettelo, jossa kaikella on merkityksensä ja kaikilla on paikkansa torjuttaessa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa...



Väkivalta – ("alkoholiehtoinen väkivalta”)

Ravintolat, yöelämä, 
ruokapaikat, jatkot, 
asunnot ja kodit 

• Nuorten miesten "uhoa” ja 
turhanaikaista ”kukkoilua”.

• Pettymysten purkua.

• Päihtyneen huonot valinnat.

• Välinpitämättömyys, päihdekierre 
vakavan väkivallan 
taustatekijänä.

Sosiaaliset ongelmat (perheissä)

• Syrjäytyminen, osattomuus, näköalattomuus, 
päihteet, koulutuksen puute työttömyys, 
toimeentulo- ja mielenterveysongelmat, 
elämänhallinnan pettäminen ja kyvyttömyys 
ratkaista ongelmia.

• Ongelmien kasaantuminen ja ylisukupolvinen 
ongelmien kanssa eläminen…

• Väkivallan "hyväksyminen" osana ”normaalia” 
elämää…
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Piilorikollisuus
Kulissien ylläpitäminen

Ymmärtämättömyys, 

tietämättömyys, pelko, häpeä, 

kulttuurikysymykset, 

kunniaväkivalta



Poliisin tehtäväkenttä ja väkivalta
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oikeuksien 

toteutuminen

POLIISI AKUUTISSA TILANTEESSA

esim. kotihälytys Rikoksen uhrin 

kohtaaminen?
Sivullisten turvallisuus 

ja työturvallisuus 

Huumeet



Väkivalta käsitteenä / Minä torjumassa väkivaltaa

Fyysinen väkivalta, josta tulee näkyvä vamma on 
se perinteisesti tunnistettava ja ”ymmärrettävä 
väkivalta” - mutta on muutakin väkivaltaa, kuten:

• Perhe- ja lähisuhdeväkivalta, naisiin, miehiin, 
lapsiin, ikääntyneisiin, vammaisiin, 
sukupuolivähemmistöihin yms. kohdistuva väkivalta, 
etninen, kulttuurinen, rasistinen, seurustelu, 
sukupuolittunut, vaino, kemiallinen, välineellinen, 
uskonto, kunnia, henkinen, taloudellinen, vallan 
käyttö, kontrolli, uhkaaminen, pelottelu, psyykkinen, 
kehityksen häiriytyminen, perustarpeiden 
tyydyttymättä jääminen, laiminlyönti, tekemättä 
jättäminen, kaltoinkohtelu, altistuminen väkivallalle, 
uhan ilmapiiri, rakenteellinen, institutionaalinen, 
yhteisöllinen, kollektiivinen, sosiaalinen, poliittinen, 
taloudellinen jne.
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Minä ja arjen turvallisuus:

• Minä itse arjessa

• Lähipiiri; perhe, läheiset, 

ystävät, naapurusto…

• Elinpiiri laajemmin; työ, 

harrastukset, järjestötoiminta, 

osallistuminen, vaikuttaminen…



Poliisin toiminta perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä 
naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksissa

Kansainväliset sopimukset ja  
velvoitteet sekä lainsäädäntö

Poliisin määräykset ja ohjeet:

• Rikoksen uhrin ohjaaminen ja 
rikosasioiden sovittelu

• Lähestymiskielto

• Lapsi poliisitoiminnassa ja 
esitutkinnassa

• Henkirikosten seurantatutkimus

• Poliisin toiminta perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan tilanteissa

Poliisin rooli perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä naisiin 

kohdistuvan väkivallan torjunnassa

• Rikoksen uhrin kohtaaminen

• Asianomistajan (rikoksen uhrin) oikeuksien huomioiminen

• Rikoksen uhrin ohjaaminen

• Rikoksesta epäillyn ohjaaminen

• Poliisin puolueettomuus ja rikoksen uhrin tukihenkilön rooli

• Kunniaväkivalta

• Väkivalta käsitteenä

• Väkivallan riskin arviointi ja moniammatillinen yhteistyö

• Poliisin ennalta estävä toiminta ja moniammatillinen 

yhteistyö

• Sovittelu

• Lähestymiskielto

• Koulutus
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pekka.a.heikkinen@poliisi.fi
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Kiitos - Turvallista Joulun Aikaa! 


