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Lääkäriliiton lausunto Akavalle oikeusministeriön pyytämästä lausuntopyyn-
nöstä arviomuistiosta ”Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman 
uhkauksen syyteoikeudesta” 
 

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida otsikossa mainittua lau-
suntopyyntöä. Liitto lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä arviomuistio otsikossa maini-
tusta aiheesta. Se perustuu Valtioneuvoston tekemään ohjelmaan Turvalli-
sempi huominen – Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Ohjelman jaksossa 5.5.  
”Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus” todetaan toimenpi-
teenä nro 16, että oikeusministeriössä selvitetään mahdollisuus saattaa lai-
ton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi.  
 
Oikeusministeriön arviomuistion loppupäätelmä on, että ennen kuin laitto-
man uhkauksen syyteoikeutta koskevia muutoksia on perusteltua harkita, 
on tarkoituksenmukaista ensin seurata lievän pahoinpitelyn ja vainoamista 
koskevien syyteuudistusten vaikutuksia. Arviomuistiossa viitataan myös vi-
reillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin ja toimiin, joiden tavoitteena on ennal-
taehkäistä ja hallita väkivaltaa ja sen uhkaa työpaikoilla. Tältä osin muisti-
ossa viitataan muun muassa työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neu-
vottelukunnan Väkivallan uhka- jaoston raporttiin (Sosiaali- ja terveysminis-
teriön raportteja ja muistioita 2014:17. Helsinki 2014.) ja valmistelussa ole-
vaan lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista.  
 
Lääkäriliiton mukaan on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että lakivalmistelu 
laittoman uhkauksen syyteoikeuden laajentamisesta käynnistetään mahdol-
lisimman pikaisesti. Lääkäriliiton käsityksen mukaan vain näin voidaan te-
hokkaasti taata se, että työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet täytetään 
työpaikoilla. Vakavat uhkatilanteet vaarantavat ja kuormittavat usein koko 
työ- ja hoitoyhteisöä. Niillä on useimmissa tapauksissa paljon kauaskantoi-
semmat seuraukset kuin jos työntekijään kohdistetaan lievää fyysistä väki-
valtaa.   
 
Lääkäriliitto kiinnittää lausunnossaan ministeriön huomiota myös potilassa-
laisuuteen. 

 
Lääkärien kokema uhka työpaikoilla 
 

Lääkäriliiton ja THL:n yhteisen Lääkärien työolot ja terveys 2010 - tutkimuk-
sen mukaan väkivallan uhan kokee selvänä vaarana tai sitä joutui ajattele-
maan ainakin silloin tällöin lähes 50 prosenttia lääkäreistä. Väkivallan uh-
kaa kokivat eniten alle 35-vuotiaat lääkärit, naiset ja terveyskeskuksissa 
työskentelevät.  
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Uhkatilanteita on eniten päivystyksessä, osastoilla päihtyneiden ja huuma-
usaineiden käyttäjien piirissä sekä mielenterveyspotilaiden kanssa. Pa-
himmissa tilanteissa lääkärit ovat joutuneet hakemaan lähestymiskieltoa 
potilasta kohtaan. Myös potilaiden omaisten taholta (esimerkiksi lapsipoti-
laiden huumausaineita käyttävät vanhemmat) on koettu todellista uhkaa, 
painostusta ja jopa lääkärin perheen uhkailua. Uhka- ja vaaratilanteita ai-
heuttavat myös vierailijat. Uhkailu on usein sanallista, mutta sitä tapahtuu 
myös kirjeitse, sähköpostitse ja enenevästi netin välityksellä.    
 
Tilastot ja tutkimukset antavat viitteitä siitä, että väkivallan uhka olisi las-
kussa lääkäreiden keskuudessa. Lääkäriliiton käsityksen mukaan taus-
tasyynä tähän on se, että vallalla on ajattelumalli, jonka mukaan tietyssä 
määrin väkivallan uhka kuuluu lääkärin työhön ja lääkärin tulee sopeutua 
siihen.  
 

Lääkäriliiton kanta väkivallan uhkaan 
 

Lääkäriliitossa väkivallan uhkaan suhtaudutaan kuitenkin ehdottomalla nol-
latoleranssilla. Työssä esiintyvä väkivalta ja sen uhka ovat työhön liittyviä 
terveys- ja turvallisuusriskejä, joista vastuu on työturvallisuuslain mukaan 
työnantajalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijää eli hänellä on 
velvollisuus ottaa huomioon oman turvallisuutensa lisäksi myös muiden tur-
vallisuus. Uhkailu voi aiheuttaa fyysistä väkivaltaa laajamittaisempia tai 
kauaskantoisempia seurauksia niin työntekijälle itselleen kuin koko työyh-
teisölle. Pelkästään tunne väkivallan uhasta voi lisätä työntekijöiden pelkoa 
ja stressiä sekä heikentää heidän työssä jaksamistaan. Henkilökuntaan 
kohdistetut uhkatilanteet aiheuttavat usein turvattomuutta ja pelkoa myös 
potilaissa.  
 
Suuri osa terveydenhuollon ammattihenkilöihin kohdistuvista rikoksista jää 
kuitenkin liiton käsityksen mukaan ilmoittamatta koston, pelon tai muun 
vastaavan syyn takia. Lääkäriliitto on jo pitkään pyrkinyt aktiivisesti vaikut-
tamaan siihen, ettei väkivaltatilanteesta tai sen uhasta rangaistusvaatimuk-
sen esittäminen jäisi yksittäisen työntekijän tehtäväksi. Liitto on jo aiemmis-
sa yhteyksissä esittänyt rikoslain 21 lukua muutettavaksi siten, että vakavat 
uhkaukset ja lievät pahoinpitelyt tulisivat virallisen syytteen alaisiksi rikok-
siksi. Liitto on lisäksi esittänyt, että rikoksen, sen yrityksen tai väkivallan 
uhan kohteeksi joutuneelta työntekijältä tulisi myös aina edellyttää ilmoitus-
ta työpaikan työsuojelupäällikölle tai muulle työturvallisuudesta vastaavalle 
henkilölle ( Suomen Lääkäriliiton 26.2.2010 antama lausunto STM:n työ-
ryhmämuistiosta terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittämisestä , 
STM:n selvityksiä 2009:59).    
 

Lainsäädäntömuutokset 
ja - hankkeet 

Lievä pahoinpitely onkin vuodesta 2010 lähtien ollut virallisen syytteen alai-
nen rikos silloin, kun se kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi 
eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Lisäksi vuoden alussa tuli 
voimaan vainoamista koskeva rikoslain 25 luvun 7 a §, joka on niin ikään vi-
rallisen syytteen alainen rikos. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä-
mietintöön Väkivallan uhka työelämässä (Sosiaali- ja terveysministeriön ra-
portteja ja muistioita 2014:17) sisältyy asetusluonnos, jonka mukaan työn-
tekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle sekä 
työsuojeluvaltuutetulle häntä kohdanneesta väkivaltatilanteesta tai sellaisen 
uhasta sekä saamistaan uhkauksista. Asetuksen säännösten tarpeellisuu-
desta ei kuitenkaan saavutettu työryhmässä yksimielisyyttä.   
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Arviomuistiossa esitetyistä kannanotoista 

Käsitellessään em. lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta lakivaliokunta otti 
kantaa myös mm. laittoman uhkauksen ja kunnianloukkauksen syyteoikeu-
teen. Lakivaliokunnan kannan mukaan toisin kuin henkeen ja terveyteen 
kohdistuvissa pahoinpitelyrikoksissa laiton uhkaus ja kunnianloukkaus koh-
distuvat yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamiseen tai vapauteen ja 
ne voivat olla käytännössä hyvinkin erilaisia ja myös subjektiivisesti väritty-
neitä. Tällä perustella lakivaliokunta katsoi, että päätösvalta rikosprosessin 
aloittamisesta säilyy uhrilla itsellään. 

Lakivaliokunta ei pitänyt syyteoikeusjärjestelyä myöskään vainoamista kos-
kevissa teoissa täysin ongelmattomana ratkaisuna. Se päätyi kuitenkin 
puoltamaan virallisen syytteen alaisuutta vainoamisrikoksen erityislaatui-
suuden ja sen uhrille aiheuttamien vakavien seurausten vuoksi. Toisaalta 
valiokunta totesi, että virallisen syytteen alaisuudesta voi seurata, että ri-
kosprosessiin päätyy asioita, jotka eivät sinne syystä tai toisesta välttämät-
tä kuuluisi. Tätä valiokunta perusteli muun muassa sillä, että kyse voisi olla 
esimerkiksi siitä, ettei asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan ja perus-
tellusta syystä haluaisi viedä asiaa rikosprosessiin.   

Lääkäriliiton käsityksen mukaan terveydenhuollon piirissä koetut uhkatilan-
teet eivät kohdistu työntekijän yksityisyyteen vaan työtehtävien suorittami-
seen. Potilaalla on oikeus terveydenhuoltolain ja potilaslain mukaiseen hoi-
toon. Uhkailua käytetään yleensä painostuskeinona joko etuuden, tietynlai-
sen hoidon saamiseen tai sen antamatta jättämiseen ( esim. lapsipotilaiden 
vanhemmat, mielenterveyspotilaat). Useimmissa uhkailutilanteissa uhataan 
nimenomaan terveydenhuollon ammattihenkilön tai henkilöiden henkeä ja 
terveyttä eli henkistä hyvinvointia. Kuten edellä on kuvattu aiheuttavat uh-
katilanteet usein henkistä kuormitusta työ- ja potilasyhteisöön laajemmalti-
kin. Kyse on siis vakavista seurauksista.  

Lääkäriliitto ei pidä todennäköisenä, että rikosprosessiin päätyisi asioita, 
jotka eivät sinne kuulu. Lääkäriliiton käsityksen mukaan terveydenhuollossa 
on koulutukseen ja kokemukseen perustuva asiantuntemus ja ammattitaito 
arvioida mitä uhkatilanteita on perusteltua viedä eteenpäin. Toimipaikoissa 
läpikäydään ja analysoidaan tapahtuneet uhkatilanteet. Kuten muistiossa-
kin todetaan, virallisen syytteen alaisuus ei velvoittaisi työnantajaa teke-
mään rikosilmoitusta ja toimipaikkakohtaisesti on mahdollista linjata yh-
denmukaiset käytännöt rikosilmoitusten tekemiseen tapauksen erityispiir-
teet huomioiden. Tämä koskee esimerkiksi mielenterveyspotilaita.  

Lääkäriliitto pitää selvänä, että todisteluseikoista johtuen useimmissa tapa-
uksissa asian eteenpäin vieminen edellyttää asianomaisen itsensä myötä-
vaikutusta prosessissa.  Lääkäriliitto näkee kuitenkin, että uhrin tietoisuus 
asian etenemisestä työnantajan toimesta ja tämän rinnalla toimien on omi-
aan hälventämään uhrin pelkotiloja. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan se, 
että uhkatilannetta vie eteenpäin nimenomaan työnantaja, on myös selkeä 
viesti tekijälle siitä, että teko on kohdistunut koko hoito-organisaatioon, ei 
pelkästään yksittäiseen työntekijään. Pelko mahdollisista kostotoimista ei 
Lääkäriliiton käsityksen tässä tilanteessa myöskään henkilöidy.  

Syyteoikeuden muutoksella olisi Lääkäriliiton käsityksen mukaan myös te-
koja ennalta ehkäisevä vaikutus. Lääkäriliitto viittaa näiltä osin Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Johanna Sorvettulan asian-
tuntijakuulemiseen (Väkivallan uhka työelämässä, Sosiaali- ja terveysmi-
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nistriön raportteja ja muistioita 2014:17). Hallintojohtaja kertoi kuulemises-
saan, että lievän pahoinpitelyn muuttuminen virallisen syytteen alaiseksi on 
heidän sairaanhoitopiirissään vaikuttanut siten, että nykyään hänellä ja tur-
vallisuuspäälliköllä on enemmän toimintamahdollisuuksia. Yksittäiset työn-
tekijät eivät jaksa viedä asiaa eteenpäin, mutta nykyään johto voi tehdä 
sen. Hallintojohtaja Sorvettulan mukaan lakimuutoksella onkin ollut hyvä 
ennaltaehkäisevä vaikutus.      

 
Potilassalaisuus 

Lääkäriliitto haluaa kiinnittää ministeriön huomiota myös potilassalaisuu-
teen. Sekä terveydenhuoltoa valvovan viranomaisen Valviran että oikeus-
kirjallisuuden kannanotoissa on korostettu sitä, että jo se, että tietty henkilö 
on potilaana terveydenhuollon toimintayksikössä, on potilassalaisuus. Sa-
laisuus murtuu vain potilaan suostumuksella tai lain nimenomaisella sään-
nöksellä.   
Vakiintunut tulkinta on, että mikäli potilas omalta osaltaan loukkaa hoitosuh-
teen luottamuksellisuutta rikoksella, on terveydenhuollon ammattihenkilöllä 
oikeus salassa pidon estämättä murtaa salassapito siltä osin kuin se on 
välttämätöntä terveydenhuollon ammattihenkilön omien oikeuksien ja etu-
jen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa oikeutta ilmoittaa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöön kohdistuneesta rikoksesta poliisille. On 
katsottu, että terveydenhuollon ammattihenkilö toimii tällöin pakkotilasään-
nösten oikeuttamana.  

Lääkäriliitto näkee kuitenkin tärkeänä, että lakiin sisältyy nimenomainen 
säännös siitä, että sekä terveydenhuollon ammattihenkilöllä että tämän 
työnantajalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa poliisille 
terveydenhuollon ammattihenkilöön tai terveydenhuollon toimintayksikköön 
kohdistuneesta rikosepäilystä. Mainittu säännös selkeyttäisi Lääkäriliiton 
käsityksen mukaan vallitsevaa tilannetta ja toimisi myös ennalta ehkäise-
vänä viestinä potentiaalisille tekijöille. Lääkäriliitto viittaa vireillä olevaan to-
distelua yleisissä tuomioistuimissa koskevaan lakiehdotukseen (HE 
46/2014, 15 § 2 ), jonka mukaan lääkärin salassapitovelvollisuus oikeuden-
käynnissä väistyy, mikäli se on terveydenhuollon ammattihenkilölle asian-
omistajana kuuluvien oikeuksien käyttämiseksi välttämätön. Lakiehdotuk-
sen perusteluiden mukaan vaikuttaisi siltä, että todistamiskielto väistyisi 
tässä tilanteessa myös esimiesasemassa olevalta terveydenhuollon am-
mattihenkilöltä.    

Lääkäriliitto haluaa tulla kuulluksi asian mahdollisessa jatkovalmistelussa.    

Kunnioittaen  

Suomen Lääkäriliitto ry 

   

Heikki Pärnänen  Hannele Pöyry 
johtaja    lakimies 


