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Työryhmän tehtävänä oli
• Laatia maalittamista ja sen laajuutta kuvaava tilannekuva.

• Tarkastella, miten uhrin pääsy palveluiden piiriin toteutuu esitutkinnan yhteydessä ja 

mitkä ovat keskeisiä seikkoja, jotka tähän vaikuttavat.

• Tarkastella uhrin näkökulmasta nykyisiä suojakeinoja sekä tehdä kehittämisehdotuksia, 

joiden avulla maalittamisen uhria voidaan suojella nykyistä paremmin. 

• Selvittää poliisin toimintaa maalittamisjuttujen yhteydessä ja millaisia eroja 

poliisilaitosten välillä on näihin liittyen. Työryhmän tuli tehdä ehdotuksia siitä, miten uhrin 

oikeusturvaa voidaan parantaa poliisin toiminnalla ja eroja poliisilaitosten välillä pienentää.



• Asiantuntijakuulemiset

• Seminaari 16.11.2020, jossa 
oli noin 50 osallistujaa

• Kysely, 144 vastaajaa

Työryhmän jäsenet

Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen SM, puheenjohtaja

Poliisiylitarkastaja Heidi Kankainen SM, varapuheenjohtaja

Poliisiylitarkastaja Mikko Eränen POHA

Poliisitarkastaja Antti Leppilahti POHA

Rikoskomisario Antti Hyyryläinen KRP

Rikosylitarkastaja Jonna Turunen HPL

Hankepäällikkö Milla Aaltonen OM

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist OM

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg Rikosuhripäivystys

Lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen VM



Toimenpide-ehdotus 1

•Varmistetaan, että työnantajat tukevat maalittamistilanteissa

työntekijöitä laatimalla toimintaohjeet tilanteisiin, joissa työntekijä, 

freelancer tai toiminnassa mukana oleva vapaaehtoinen joutuu 

maalittamisen kohteeksi.

̶ Ehdotus siitä, mitä ainakin toimintaohjeiden tulisi sisältää
̶ Tukitoimien piirissä on myös lähipiiri, silloin kun vaikuttamiseen 

pyritään henkilön lähipiiriä uhkailemalla, esim. lapset



Toimenpide-ehdotus 2

•Parannetaan maalittamisen uhrin asemaa ja oikeuksien 

toteutumista poliisitoiminnassa

̶ jatkamalla poliisin koulutusta maalittamisjuttujen tutkinnassa ja 
vähentämällä poliisilaitosten välisiä eroja varmistamalla yhteiset 
käytännöt ja prosessit maalittamisjutuissa, esimerkkinä menettelyt 
juttukokonaisuuksien hahmottamisessa ja rikosten sarjoittamisessa

̶ lisäämällä uhrin näkökulman tunnistamista ja sensitiivistä kohtaamista 
poliisityössä



Toimenpide-ehdotus 3

•Parannetaan maalittamisen uhrin tukea

̶ vahvistamalla ohjausta uhrin tukipalveluihin, poliisi ja muut viranomaiset, kuten 
sosiaali- ja terveystoimessa, nuorisotoimessa sekä järjestöjen toiminnassa

̶ lisäämällä uhrien tukipalveluja tarjoavien järjestöjen osaamista maalittamisen 
uhrien tukemisessa

̶ lisäämällä kohdennettua viestintää ja tiedon levittämistä uhrin tukipalveluista 

̶ lisäämällä työnantajien tietoa uhrin tukipalveluista ja siitä, miten näihin 
palveluihin voidaan ohjata  



Toimenpide-ehdotus 4 

• Toteutetaan tutkimushanke maalittamisen laajuuden 

selvittämiseksi ja luotettavan tiedon saamiseksi 

̶ Tutkimushankkeen toteuttaminen ja luotettavan tiedon 
saaminen edellyttää, että tiedonkeruu perustuu yhteiseen 
määritelmään maalittamisesta

̶ Työryhmän esitys maalittamisen määritelmäksi on esitetty 
raportissa.



Työryhmän esitys
maalittamisen määritelmäksi
Maalittaminen on toimintaa, jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita 

mobilisoimalla käynnistää tai kannustaa yhteen kohteeseen kohdistuvan 

järjestäytyneen häirinnän, joka voi olla suoraa tai epäsuoraa. 

Keinoja ovat muun muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten tietojen 

levittäminen tai uhkaaminen. 

Maalittaminen voi kohdistua myös henkilöön hänen läheistensä kautta. 

Maalittamisen tavoitteena on vaikuttaa ihmisiin tai yhteiskunnan rakenteisiin ja 

instituutioihin sekä erityisesti niitä kohtaan tunnettuun luottamukseen.



Maalittaminen kohdistuu yksittäiseen työntekijään – tarkoituksena 
kuitenkin vaikuttaa koko organisaatioon
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