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Viharikos – vihapuhe – rangaistava vihapuhe - maalittaminen
o Määritelmiä käytetään sekaisin

o Ei juridisia termejä

o Viharikosmääritelmä kv.sopimuksista = poliisin käyttämä = koventamisperuste

o johdettu rikoslain koventamisperusteesta + parista rikosnimikkeestä

o suojellaan nimettyjä vähemmistöjä (ei sovelleta politiikkohin, toimittajiin, tutkijiin, virkamiehiin)

o Vihapuhe tulkitaan laajasti ja sisältää kaikki epämiellyttävä puhe ja voi kohdistua periaatteessa keneen tahansa. 
Voi täyttää jonkun rikosnimikkeen

o (törkeä) kunnialoukkaus

o laiton uhkaus

o Rangaistava vihapuhe = verbaalinen / kirjallinen / somessa tapahtuva viharikos (vrt. viharikoksen määritelmä

o kiihottaminen kansanryhmää vastaan

o (törkeä) kunnianloukkaus

o uskonrauhan rikkominen

o Maalittaminen on toki vihamielinen rikos muttei viharikos varsinaisessa mielessä koska kohdistuu yleensä 
ihmisryhmiin, jotka eivät erikseen nimettyjä suojelukohteita…
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Mitä on maalittaminen?
o Viime vuosina kasvanut ilmiö, joka kohdistuu poliisin lisäksi muihin 

yhteiskunnan toimijoihin ja vaikuttajiin

o Sisältö käsitteenä vakiintumaton

o Poliisihallinnossa kysymys on toiminnasta, jossa poliisimiesten ja 
muiden poliisihallinnossa työskentelevien työ- ja yksityiselämään 
liittyviä tietoja esiin kaivamalla ja niitä eri yhteyksiin asettamalla, 
vääristelemällä tai muokkaamalla, taikka valheellista tietoa 
levittämällä pyritään luomaan epäedullista kuvaa poliisimiehestä, 
poliisihallinnon muista virkamiehistä ja poliisiorganisaatiosta ja 
siten vaikuttamaan poliisiin

o Maalittaminen voi olla toimintaa, jonka tarkoituksena on 
käynnistää tai kannustaa esimerkiksi henkilöön kohdistuva 
painostuskampanja tai häirintä. Maalittamisella voidaan 
mobilisoida ja provosoida muita ihmisiä osallistumaan henkilöön 
kohdistuvaan halventamiseen ja häirintään. 

13.2.2021 3



Maalittamisen tavoitteet
o Yrittää heikentää luottamusta viranomaisjärjestelmään

oMaalittamisen tavoitteena on luoda epäluottamusta poliisia kohtaan, kyseenalaistaa 
poliisin puolueettomuutta ja aiheuttaa ulkopuolisissa hämmennystä poliisin ja 
laajemmin koko viranomaistoiminnan uskottavuudesta

o Erityisesti vaikuttaa poliisin päätöksentekoon sekä ilmeinen tarkoitus on myös saada 
syntymään vastakkainasettelua

oOperatiivisen poliisitoiminnan tasolla maalittamisen tavoitteena on painostaa 
virkamiestä luopumaan virkatehtävien suorittamisesta tai saada virkamies 
suorittamaan virkatehtävät painostajan toivomalla tavalla taikka kostaa jo tehty 
virkatoimi

oMaalittamista eivät ole viranomaisen arvostelu, yksittäinen virkatoimen arvostelu 
tai kansalaisten tavanomaisten oikeussuojakeinojen käyttäminen
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Laajuus ja vaikutukset poliisissa

oTunnistettu uhkana poliisin toiminnalle ja sen kielteiset vaikutukset poliisin 
henkilöstön työturvallisuuteen

oSelvitetty maalittamisen laajuutta ja vaikutuksia henkilöstöön
o 834 vastaajasta, jotka edustivat kaikkia poliisitoiminnan osa-alueita 31 % oli kohdannut 

maalittamista. 89% vastaajista piti maalittamista ongelmana.

o Tyypillisesti halventamista ja mustamaalaamista sekä suoria tai epäsuoria uhkailuja

o Henkilötasolla vaikuttanut erityisesti omaan ja läheisten hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä 
oman ja läheisten turvallisuuden lisäämiseen tai sen harkitsemiseen

o Maalittamista kohdanneista 13 % harkinnut ammatin vaihtamista

o Maalittamisella ei ole onnistuttu vaikuttamaan virkatoimien tekemiseen
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Maalittamisen torjunta
oPoliisihallituksen ohje Poliisiin kohdistuvan maalittamisen torjunta ja hallinta 

(POL-2019-36779)

oMaalittamistapauksissa tehdään lähtökohtaisesti rikosilmoitus aina kun 
siihen on olemassa perusteet, kuitenkin siten, että maalittamisen kohteeksi 
joutuneen työntekijän oma näkemys otetaan huomioon. Rikosilmoitus 
tehdään viipymättä ja matalalla kynnyksellä poliisilaitoksen tai poliisiyksikön 
nimissä

o Mahdollisia rikosnimikkeitä:  virkamiehen vastustaminen (RL 16:2 §), 
virkamiehen väkivaltainen vastustaminen (RL 16:1 §), haitanteko 
virkamiehelle (RL 16:3 §), viestintärauhan rikkominen (RL 24:1a §), 
yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8 §) ja sen ja sen törkeä 
tekomuoto (RL 24:8a §), kunnianloukkaus (RL 24:9 §) ja sen törkeä 
tekomuoto (RL 24:10 §:t), laiton uhkaus (RL 25:7 §) ja vainoaminen (RL 25:7a 
§) 
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Muita toimenpiteitä
oTunnistettu maalittamisen torjuntaan liittyviä lainsäädännön puutteita, joita 

ehdotettu mm. yhdessä Syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien laamannien 
kanssa korjattavaksi. Lakimuutosehdotus valmisteltu

oSisällytetty osaksi poliisien tavoite- ja kehityskeskustelua

oKäytännönohje ennakollisista suojaustoimenpiteistä
o Eri rekistereiden tietojenluovutuskiellot (väestörek., posti, traficom, jne)

o Turvakiellot

o Työsuojelelulliset tukitoimet (esimiehen vastuu)
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