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Millainen ongelma maalittaminen on
• Kansainvälinen ongelma

• Laajasti yhteiskuntaa koskeva ongelma

̶ ei kohdistu vain yksittäisiin henkilöihin ja heidän turvallisuuteensa vaan heikentää
luottamusta yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiin instituutioihin ja
organisaatioihin

̶ Suomi pitkälti rakentunut luottamusyhteiskunnan perustalle

• Vanha ilmiö, mutta lisääntynyt ja tullut systemaattisemmaksi

̶ taustalla teknologian kehitys (vrt vihapuhe), esim somen kautta helppo tavoittaa ja
mobilisoida suuri joukko

• Ei viranomaisten, median tai tutkijoiden toiminnan arvostelua tai sananvapauden käyttöä

sillä keinoina henkilön häpäisy, pelottelu ja uhkailu

̶ voidaan määritellä henkiseksi väkivallaksi

• Ei luotettavaa tietoa laajuudesta, tieto hajallaan ja kerätty eri kriteereillä



Työryhmän ehdotukset 11.2.2021

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.
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