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Esityksen lähtökohtia

• Lähisuhdeväkivalta tutkimusaiheena kompleksinen ja sensitiivinen

• Väkivaltakokemuksista kysymiseen liittyvä vastuu
– haavoittuvaiset ryhmät
– lapset: myös ne, joilla ei väkivaltakokemuksia

• Viralliset sosiaaliset reaktiot väkivaltaan
– oma fokus: poliisi keskeisenä toimijana
– sensitiivisyys ja tutkimusetiikka poliisia tutkittaessa

• Tutkijan positio ja rahoituslähteet
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Tutkimusprojekteja ja rahoituslähteitä

• Lapsiuhritutkimus 2013 (2013-2014) SM, STM, OKM, OM

• Perheväkivallan kirjaaminen rikosepäilyiksi poliisin
kotihälytystehtävissä (2015-2016) SM tutkimusmääräraha ja SM
poliisiosasto

• Poliisibarometri (2016, 2018) SM, Poliisiammattikorkeakoulu

• EPRAS — Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on
Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services
(2017-2019) EU Rights, equality and citizenship programme 2014 - 2020)
JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9936

• IMPRODOVA — Improving Frontline Responses to High Impact
Domestic Violence (2018-2021)
EU Horizon 2020 research and innovation programme H2020-SEC-07-
FCT–2016-2017/787054

25.6.20183



Poliisin tutkimisesta

• Poliisi tutkii… poliisia tutkitaan?

• Poliisikulttuuri

• Rahoitus ja eettisyys

• Oma positio
– osana poliisiorganisaatiota:

tietojärjestelmät, aineistot,
toimijoiden yhteystiedot,
hiljainen tieto jne.

– sisältä katsottuna
ulkopuolinen

– muualta katsottuna: "poliisi
tutkii itse itseään"?
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Poliisia koskevan tutkimuksen etiikka

• Tutkittaville mahdollisesti
aiheutuva haittaßà poliisin
asema yhteiskunnassa

• Vahingon aiheuttaminen
≠ moraalinen vääryys

• Tärkeiden asioiden esiin
tuominen yhteiskunnasta
à poliisin puuttuminen
lähisuhdeväkivaltaan
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Poliisia koskevan tutkimuksen etiikka

• Luottamus tutkimukseen ja tutkijoihin tärkeä tutkimuksen edellytys

• Tulosten avoin raportointi, väärinkäsityksiä välttäen à
luottamuksen säilyttäminen

• Prosessien ja toimintatapojen kuvaaminen vs. poliisin salainen,
operatiiviseen toimintaan liittyvä tieto

• Negatiivinen julkisuus voi toimia vahvistuksena suhtautumiselle,
jonka mukaan tutkimuksella vahingoitetaan poliisia ja vaikeutetaan
poliisin työtä

• Omakohtaisena kokemuksena huolellisen raportoinnin vaikeudesta
ja median tulkinnoista: uutisointi perheväkivaltatehtäviä koskevasta
tutkimuksesta
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Lähisuhdeväkivalta ja
poliisi

• Arkaluontoisten tietojen
kerääminen ei ole kohdistu
suoraan väkivallan osapuoliin

• Kuitenkin: poliisit kohtaavat
työssään paljon väkivaltaa ja
muita mahdollisesti
traumatisoivia tilanteita

• Eri aineistot:
lähisuhdeväkivallan käsittely
hankalaa

• Poliisit kokeneet haastaviksi
erityisesti tehtävät, joihin liittyy
lapsia
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Lopuksi

• Lähisuhdeväkivalta tutkimusaiheena tärkeä ja kiinnostava ßà
toisaalta kompleksinen ja lukuisia tutkimuseettisiä ongelmia
sisältävä

• Poliisi keskeinen toimija
– lainvalvojana merkittävää valtaa lähisuhdeväkivaltaan

puuttumisessa
– "portinvartija" rikosprosessiin

• Oman tutkijaposition reflektoiminen, riippumattomuus
rahoituslähteistä

• Tutkijan vastuu sekä yhteiskunnalle että tutkittavia kohtaan
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Kiitos
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Kysyttävää?
monica.fagerlund@poliisi.fi

http://www.polamk.fi/tki/projektihaku


