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duskuntavaalit ovat edessä. 
Hallitus tai ainakin hallitusoh-
jelma uudistuu. Viime aikojen 
ahdistavien talousongelmien 
keskellä on ollut motivoivaa ja 
jopa innostavaa luonnostella 

paperille asioita, joita toivoisi näkevän-
sä seuraavan hallituksen ohjelmassa. On 
rohkaisevaa ajatella, että tulevaisuudes-
sa asiat voivat olla paremmin.

Kolme ehdotustamme 
hallitusohjelmaan
perustuvat 16 vuoden kokemukseen 
käytännön työssä ja sen kartuttamaan 
erityisasiantuntemukseen rikoksen uhrin 
asemasta Suomessa. Niiden perusteella 
tiedämme, että Suomessa rikoksen uh-
rille kohdennetut tukipalvelut ovat riittä-
mättömiä. Volyymiltaan ne eivät vastaa 
edes eurooppalaista keskitasoa. Vaikka 
lainsäädäntömme on hyvällä tasolla, uhri 
tarvitsee matalan kynnyksen tukea osa-
takseen toimia oikeuksiensa mukaisesti 
ja selviytyäkseen kokemastaan mahdolli-
simman nopeasti ja vähin vaurioin.

Ensimmäinen ehdotuksemme hallitus-
ohjelmaan onkin RIKUn toimintaedel-
lytysten vahvistaminen. Asia on eri 
muodoissaan ollut jo kahden edellisen 

hallituksen ohjelmissa, mutta se on jää-
nyt toteutumatta. Ehdotuksemme on, 
että sisäisen turvallisuuden II ohjelman 
toimenpide ”Vahvistetaan olemassa ole-
via uhrin tukipalveluja valtakunnallis-
tamalla rikosuhripäivystyksen toiminta, 
johon sisällytetään tuki rikosasian todis-
tajalle jokaisessa käräjä- ja hovioikeu-
dessa” siirtyisi sellaisenaan seuraavan-
kin hallituksen ohjelmaan.
   Suomessa on viime vuosina tehty usei-
ta turvallisuuteen liittyviä ohjelmia. Oh-
jelmat sinänsä ovat hyviä ja tarpeellisia. 
Ongelmaksi on muodostunut se, että 
niissä ei ole suunnitelmaa rahoitukses-
ta tai osan toimenpiteistä todetaan epä-
määräisesti hoituvan ilman lisäkustan-
nuksia. Ohjelmia ei kuitenkaan pystytä 
toteuttamaan pelkillä puheilla muiden 
töiden ohessa, vaan toteutus edellyttää 
voimavaroja ja osaamista. Ilman rahoi-
tusta ohjelmien toteutus uhkaa jäädä 
vajaaksi, jopa olemattomasi. 

Toinen ehdotuksemme hallitusohjelmaan 
onkin, että vahvistettaessa ohjelmia ri-
koksen uhrin aseman parantamiseksi 
niihin edellytetään myös suunnitelma to-
teuttamiseen tarvittavista taloudellisista 
voimavaroista ja vastuutahoista. 
   Rahoituksen löytäminen rikosuhrityölle 

on Suomessa ollut ja on vaikeaa. Järjes-
töjen rikosuhrityön rahoituksesta on pää-
osin vastannut Raha-automaattiyhdistys. 
Valtion ja kuntien talous on ollut ja lie-
nee lähitulevaisuudessakin tiukoilla. Uu-
sia rahoituskanavia tarvitaan. 

RIKUn kolmas ehdotus seuraavaan hal-
litusohjelmaan on, että osa sakkotuo-
toista kanavoidaan rikosuhrityön rahoit-
tamiseen tai vaihtoehtoisesti Suomeen 
perustetaan Ruotsin mallin mukainen 
rikosuhrirahasto, jonka tuotoilla rahoite-
taan rikosuhrityötä. Ruotsissa jokainen 
tuomittu, jonka rikoksen rangaistusas-
teikkoon on kirjattu vankeus, maksaa ri-
kosuhrirahastoon tietyn samansuuruisen 
summan, ei rangaistuksena, vaan vas-
tuunottamisena tekojensa seurauksista.
  Toivotamme kaikki asiasta kiinnostu-
neet laajassa rintamassa tervetulleiksi 
tukemaan ehdotuksiamme hallitusohjel-
maan ja suosittelemme kaikkia poliitti-
sia puolueita ottamaan omiin vaalitee-
moihinsa tavoitteen parantaa rikoksen 
uhrin asemaa. 

Petra Kjällman, toiminnanjohtaja, 
Rikosuhripäivystys (RIKU)
PS. Tutustu RIKUn blogiin: 
http://rikosuhri.blogspot.com/

RIKU-lehti ilmestyy seuraavan 
kerran huhtikuussa 2011. 
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Rikosuhripäivystys (RIKU) palvelee rikoksen uhriksi 
joutuneita, heidän läheisiään ja rikosasiassa 
todistavia. Tavoitteena on parantaa rikoksen uhrin 
ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla 
asenteisiin, käytäntöihin, päätöksentekoon ja 
lainsäädäntöön sekä tuottamalla tukipalveluita 
kohderyhmälle. RIKUsta saa asiantuntija-apua 
ja neuvontaa rikosprosessiin liittyvistä käytän-
nön asioista sekä henkistä tukea ja ohjausta 
pidempiaikaisen tuen pariin. Palvelut toteutetaan 
pääosin RIKUn henkilöstön ohjauksessa noin 300 
koulutetun vapaaehtoisen voimin.
Rikosuhripäivystystä toteuttavat yhteistyössä Suomen 
Setlementtiliitto (valtakunnallinen koordinaattori), 
Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Pu-
nainen Risti, Kirkkohallitus ja Naisasialiitto 
Unioni. Rikosuhripäivystys on eurooppalaisen 
yhteistyöjärjestö Victim Support Europen jäsen. 
Pääasiallisia rahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys 
ja valtio.

Tekstiviestipalvelu Rikumobiili 18184 
• Auttava puhelin 0203 16116
• Juristin puhelinneuvonta 0203 16117 
• Neuvoja verkossa: www.rikunet.fi. 
• Kotisivut: www.riku.fi 
• Henkilökohtaista tukea palvelupisteistä. 
   RIKUn yhteystiedot sivulla 35.
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Savonlinnan oikeusaputoimisto
Olavinkatu 27 F, 57130 SAVONLINNA

puh. 010 366 0390  savonlinna.oikapu@oikeus.fi

ASIANAJAJIA
ASIANAJAJA on asianajajaluetteloon hyväksytty lakimies, jolla on säädetty kokemus ja taito.
Asianajajan toimintaa valvovat asianajajaliitto ja oikeuskansleri.
Asianajajat antavat myös julkista oikeusapua kaikissa oikeudenkäyntiasioissa.

Asianajotoimisto
Terhi & Pekka ERIKSSON

ESPOO toimisto
Pohjantie 3 (7 krs.)
02100 Espoo
Puh.(09) 859 6403
Fax.(09) 859 6407

VANTAA toimisto
Kielotie 7 B (3 krs.)
01300 Vantaa
Puh.(09) 871 3020
Fax.(09) 859 6407

Painopistealueina perhe- ja 
perintöoikeudelliset sekä 
rikosoikeudelliset asiat

www.asianajotoimistoeriksson.fi

ASIANAJOTOIMISTO
§ LAKIPALVELU §

PETRI SALLINEN OY
Malmikatu 7, 80100 Joensuu

puh. 010 548 8100
fax. 013-228 722

asianajotoimisto@petrisallinen.com
www.kolumbus.fi/petrisallinen

Asianajajat:
Petri Sallinen 050-557 1944
Heli Nykänen 050-412 5252

Hoidamme mm.rikosasioita ja 
perhejuridiikkaan liittyviä asioita

Asianajotoimisto Aija Pimiä
Hietalahdenkatu 8 A 17, 00180 Helsinki

puh. 09-612 1084
Aija Pimiä 0400-482 652  Seppo Heikkilä 050-569 5596

Laitilan seurakunta
www.laitilanseurakunta.fi

Hakavuoren seurakunta

Munkkivuoren seurakunta
Raumantie 3, Helsinki
puh. 09-234 05206

http://munkkivuori.helsinginseurakunnat.fi/

Joutsan seurakunta
Hämeentie 15, Joutsa puh. 020-7900 940

www.joutsanseurakunta.fi

Sievin seurakunta
Kirkkotie 7, 85410 Sievi

www.evl.fi/srk/sievi/
puh. 08-480015

Lohjan seurakunta / Diakoniatyö
Laurinkatu 40, 08100 Lohja

www.lohjanseurakunta.fi

Forssan vapaaseurakunta
Hämeentie 15, Forssa  puh. 045-129 7503

www.forssa.svk.fi

Rauhallista ja turvallista joulun aikaa toivottavat:

Rauhallista ja turvallista joulun aikaa toivottavat:

RIKUn valtakunnalliset palvelut ovat kaikkien käytössä asuinpaikasta riippumatta. 
Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Ainoastaan puheluista (myös valtakunnalli-
siin päivystysnumeroihin) menee operaattorin mukainen paikallisverkkomaksu.
   RIKUn tukipalvelut on tarkoitettu rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasi-
assa todistaville. Palvelupisteessä he voivat keskustella kokemuksestaan sekä saada 
tietoa oikeuksistaan ja käytännön apua rikosasian hoitoon. 
   Palvelupisteestä asiakas voi saada myös henkilökohtaisen tukihenkilön, joka pitää 
säännöllisesti yhteyttä ja on asiakkaan tukena koko rikosprosessin ajan. Tukihenkilö 
voi tulla mukaan esimerkiksi rikosilmoituksen tekoon, oikeudenkäyntiin ja muihin 
rikosasian viranomaistapaamisiin. Hän voi myös auttaa vahingonkorvaus- tai lähesty-
miskieltohakemusten teossa. 

Rikosuhripäivystys 
palvelee valtakunnallisesti

Rikosuhripäivystys on avannut palvelupisteen Sastamalaan Vammalan tukitalon 
yhteyteen. Palvelupiste palvelee Sastamalan, Huittisten, Kiikoisten ja Punkalai-
tumen asukkaita. 

Palvelupisteen isäntäjärjestönä toimii Vammalan–Huittisten seudun Mielenter-
veysseura ry. Palvelupistettä koordinoi RIKUn Sisä-Suomen aluetoimisto, joka 
toimii Tampereella Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n alaisuudessa. 

Palvelupiste sijaitsee Vammalan tukitalossa osoitteessa Aarnontie 17 A 5. Kriisi-
työntekijät Mari Kyttälä ja Maarit Mäntylä toimivat RIKUn yhdyshenkilöinä. Ke-
väällä 2011 palvelupisteeseen koulutetaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä RIKUn 
tukihenkilöiksi. 

Sastamalan palvelupiste avattu

Rikosuhripäivystyksen tukipalvelujen käyttö on jo vuosia ollut kasvussa ja kasvu jat-
kuu edelleen. Vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana henkilökohtaisen tuen ja 
yksittäisten kontaktien määrä oli kasvanut merkittävästi. 
   Henkilökohtaisia tukisuhteita oli yli 802, joka on 44 edellisvuotta enemmän edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Yksittäisten tapaamisten ja yhteydenotto-
jen määrä oli 2023 ja kasvoi yli 40 % viime vuoteen verrattuna. Kasvu on merkittävä 
palvelun resursseihin nähden. 
   Palvelujen kysynnän kasvun syynä ei ole lisääntynyt rikollisuus, vaan todennäköi-
sesti kansalaisten lisääntynyt tietoisuus tarjolla olevasta palvelusta. Palvelun tarve 
ja tarjonta kohtaavat koko ajan paremmin. Tämä johtuu suurelta osin kehittyneestä 
yhteistyöstä viranomaisten, erityisesti poliisin, kanssa.  
   RIKUn palvelujen tavoitteena on tukea rikosuhrien, heidän läheistensä ja riko-
sasiassa todistavien selviytymistä kokemastaan ja varmistaa heidän oikeusturvansa 
toteutumista. Palvelut tuotetaan pääosin ammatillisesti ohjattuna vapaaehtoistyönä. 

Puolivuotistilastot: 
Rikosuhripäivystyksen 
käyttö kasvaa

R iko suh r i pä i v y s t y k sen 
(RIKU) palkattu henkilöstö 
kiittää kaikkia RIKUn va-
paaehtoisia heidän panok-
sestaan rikoksen uhrin tuke-
misessa kuluneena vuonna 
ja toivottaa jokaiselle oikein 
hyvää tulevaa vuotta 2011!

RIKU kiittää myös kaik-
kia kumppaneitaan vuoden 
2010 yhteisistä ponniste-
luista rikoksen uhrin aseman 
parantamiseksi ja toivoo yh-
teistyön tehostuvan entises-
tään tulevana vuonna.  

Lämmin 
kiitos 
RIKUn
vapaaehtoisille 
ja kumppaneille



oveltuuko sovittelu ratko-
maan lähisuhdeväkivaltaa? 
Kysymys jakaa kantoja jyr-
kästi. On vaikeaa ottaa kan-
taa ilman, että tunteet tule-
vat peliin mukaan.

Lähisuhdeväkivaltaa voi sovitella
Tunteista riippumatta kaikki keinot lä-
hisuhdeväkivallan vähentämiseksi tulee 
käyttää, sillä toimet sen vähentämisek-
si ja uhrien auttamiseksi eivät ole olleet 
riittävän tehokkaita. 
  Monenlaista joustavaa moniammatil-
lista varhaista asioihin puuttumista tar-
vitaan. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) 
näkökulmasta sovittelu on tervetullut 
toimija lähisuhdeväkivallan vähentämis-
talkoisiin, joskaan ei ehdoitta. 

Vain soveltuviksi arvioituja 
tapauksia voi sovitella
Lähisuhdeväkivallan sovittelua kohtaan 
osoitetaan ajoittain voimakastakin kri-
tiikkiä. Johtuuko se siitä, että sitä ei 
käytännössä aina toteuteta hyväksyttävi-
en periaatteiden mukaisesti? 
   Sovittelu on suhteellisen nuori toimija 
ja esimerkiksi erikoistumiskoulutukset 
lähisuhdeväkivallan sovittelijoille eivät 
vielä ole rutiinia. Sovittelu on monel-
la tapaa erilaisten paineiden alla. Sille 
on muun muassa annettu erittäin suuri 
valta itsenäisesti arvioida, soveltuvatko 
sovitteluun osoitetut tapaukset sovitte-
lukäsittelyyn. 
   Käytetäänkö sovittelussa sille annet-
tua tapauksen soveltuvuuden arviointia 
niin kuin sitä pitäisi käyttää? Onko paine 
palvelun tarpeen osoittamiseksi ja rahoi-
tuksen tason säilymiseksi niin suuri, että 

Teksti: Petra Kjällman
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Rikosuhripäivystyksen mielestä lähisuhdeväki-
valtaakin voi sovitella, mutta ei ehdoitta. 

tarjottujen tapausten hylkäämisen kyn-
nys nousee ehkä vääristä syistä?

Uhrin tarpeiden huomioiminen 
ja erityisen haavoittuvien 
tunnistaminen
Sovittelussa kummankin osapuolen tar-
peet on huomioitava. Kun on kyse lähi-
suhdeväkivallasta, huomion pitää kiin-
nittyä osin eri asioihin kuin esimerkiksi 
omaisuusrikoksissa. 
   Jotta sovittelija osaisi huomioida oikein 
osapuolten tarpeet, hänen tulisi ymmär-
tää lähisuhdeväkivalta ilmiönä. Hänen 
pitää osata tulkita erityisesti uhrin mo-
tiivia sovitteluun ja arvioida, riittävätkö 
tämän voimavarat ja elämänhallintakyky 
sovittelussa eteen tulevien päätösten 
tekemiseen. Pelkkä lähisuhdeväkivallan 
osapuolten erikseen tapaaminen ei riitä. 
Vaikka kaikki, edes lähisuhdeväkivallan 
uhrit, eivät ole erityisen haavoittuvassa 
tilassa tai erityisen kyvyttömiä toimi-
maan oman etunsa mukaisesti, juuri nuo 
erityisen haavoittuvat tulisi kyetä tunnis-
tamaan.

Uhrin tahto 
Arvioitaessa lähisuhdeväkivallan sovel-
tuvuutta sovitteluun pitäisi erityistä huo-
miota kiinnittää uhrin omaan tahtoon 
sovitella. On tärkeää, että sovitteluha-
lukkuutta kysytään ensin uhrilta, jolloin 
hänen mahdollisen kieltäytymisensä ei 
mene vastaajalle tiedoksi. Pelkästään 
se, että sovitteluhalukkuutta kysytään 
ensin vastaajalta, voi asettaa uhrin vai-
keaan tilanteeseen. ”Jos en suostu, hän 
arvaa, että kieltäytymisestäni johtuen ei 
sovitella. Siitä voi seurata lisää ikävyyk-
siä”. 

Vaatimuksista luopuminen
Lähisuhdeväkivallan sovittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota uhrin oike-
usturvaan. Ei ole mikään konsti saada 
uhri luopumaan vaatimuksistaan korva-
uksiin ja rangaistukseen. Sovittelijan ei 
tule pitää tavoitteena uhrin luopumista 
vaatimuksistaan. Tavoitteena tulee olla 
tukea uhria ymmärtämään vaatimus-
ten kokonaisvaltainen merkitys ja tukea 
osapuolia aidosti oikeudenmukaiseen 
päätökseen. Uhri asettaa itsensä varsin 
heikkoon asemaan luopumalla vaatimuk-
sistaan esimerkiksi tapauksen edetessä 
tuomioistuimeen. 

Aikaa ja asiantuntija-apua 
päätöksen tekemiseen
Sovittelussa syntyvä sopimus on osa-
puolia sitova. Sen purkaminen ei ole 
yksinkertaista. Uhrin on vaikea arvioida, 
huomioidaanko siinä hänen oikeustur-
vansa riittävästi. Siksi uhria tulisi tukea 
konsultoimaan jotain sovittelun ulkopuo-
lista asiantuntijaa sopimuksen sisällöstä 
ennen sen hyväksymistä. Lisäksi olisi 
mietittävä keinoja, miten uhri saisi pa-
remmin aikaa arvioida sopimuksen hy-
väksymistä. 

Ohjaus uhrilähtöisiin palveluihin
Uhrille pitäisi kertoa jo sovitteluun ohjat-
taessa tai sitä harkittaessa myös uhriläh-
töisistä palveluista – riippumatta siitä, 
päätyykö tapaus soviteltavaksi tai ei. Jos 
sovitteluun päädytään, voi uhrilähtöinen 
palvelu samanaikaisesti sovittelun kans-
sa hyvin tukea uhria kokonaisvaltaisesti. 
RIKU tekee sovittelun kanssa yhteistyö-
tä. Tavoitteena on yhteistyön tiivistymi-
nen nykyistä enemmän asiakastasolle. 

Asianajotoimisto Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 B 7, 90100 Oulu
puh. 08-514 7550, 040-703 2206

fax. 08-333 425
marjo.suoraniemi@suoraniemi.fi

Asianajotoimisto Untamo Oy
Torikatu 8, 18100 Heinola

puh. 03-589 9620

Asianajotoimisto Hannu Vehanen 
Käsityöläiskatu 1

20100 Turku
puh. 02-232 2272

Asianajotoimisto Heini Kotamäki
Siltakuja 2, 02770 Espoo

Vernissakatu 6, 01300 Vantaa
puh. 09-838 7220, 040-5020 332

toimisto@kotamaki.fi www.kotamaki.fi

Asianajotoimisto Manilex Ky
Puijonkatu 29 A, 4.krs 70100 Kuopio

puh. 044-747 1420
puh. 017-263 3222, fax. 017-263 2521

Asianajotoimisto Vekko Pyyny Ky
Rovakatu 12, 96100 Rovaniemi

puh. 016-344 681

Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky
Valtakatu 3 B 1, 26100 Rauma p.02-838 0400
Antinkatu 13 B 55, 28100 Pori p.02-632 4422

asianajotsto@aavk.fi  www.aavk.fi
Hoidamme luotettavasti, osaavasti ja tehokkaasti

yksityishenkilöiden ja yritysten lakiasiat

Asianajotoimisto Kirsi Ukkonen
Kiviportintie 6, 00950 Helsinki

puh. 040-5520 818, fax. 09-3250 818
kirsi@ukkonen.com
www.ukkonen.com

Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Uudenmaankatu 16 B, 00120 HELSINKI

puh. 09 686 9110
www.susiluoto.com

Asianajotoimisto 
Asianaiset Ky

Pohjoinen Hesperiankatu 3 B 9, 
Helsinki

Ojala Johanna 
puh. 09-278 1010

johanna.ojala@asianaiset.fi

Tarvainen Kirsi 
puh. 09-278 1019

kirsi.tarvainen@asianaiset.fi

www.asianaiset.fi

Asianajotoimisto Pekka Kivi Oy
Louhentie 16, 02130 Espoo

puh. 09-455 2411

www.pekkakivi.com

Asianajotoimisto Dalenius Oy
Lundinkatu 10 B 23, 06100 Porvoo

puh. 019-534 8240

Asianajotoimisto Juhani Pelkonen
Kotkankatu 4 B 26, 20610 Turku

puh. 02-243 3955
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Uhrin asema 
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Vertaisryhmästä keinoja 
parantaa elämän laatua

Kuopion palvelupisteellä toimii 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden 
naisten vertaisryhmä. Mistä ryh-
mässä on kysymys ja minkälaisia 
kokemuksia siitä on saatu?

ähisuhdeväkivaltaa kokeneiden 
naisten vertaisryhmä on ollut 
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) 
toimintaa Kuopiossa vuodesta 
2008 lähtien. 
  Kuopion Kriisikeskuksen toi-

mintana ryhmiä on ollut jo kymmenkun-
ta vuotta. 
   Vertaisryhmää vetävät RIKUn toimin-
nanohjaajat Minna Piippo ja Eila Kersalo 
vastaavat kysymyksiin.

1. Mistä vertaisryhmässä on kysymys? 
Ryhmän tavoitteena on käsitellä parisuh-
deväkivallan ryhmäläisille aiheuttamia 
seurauksia sekä löytää selviytymiskeino-
ja elämässä eteenpäin.

2. Miten osallistujat ovat 
hakeutuneet ryhmään?  
Alkavasta ryhmästä tiedotetaan aina 
perheväkivallan vuoksi Kriisikeskukses-
sa ja RIKUn palvelupisteellä asioineille 
naisille. Ryhmänvetäjät haastattelevat 
ryhmästä kiinnostuneet ja haastattelujen 
perusteella heistä valitaan ryhmään osal-
listuvat, noin 5–8 naista. Kiinnostuneita 
on paljon. Joskus samaan aikaan on aloi-
tettu kaksi ryhmää.

3. Minkälaisia lähisuhdeväkivalta-
kokemuksia naisilla on taustallaan? 
Henkistä, fyysistä ja seksuaalista väki-
valtaa. He ovat kokeneet yksittäisiä väki-
vallan tekoja tai toistuvaa väkivaltaa. Joi-

denkin elämässä väkivalta on saattanut 
jatkua kymmeniä vuosia. Joillakin naisil-
la on myös kokemusta väkivallasta lap-
suuden perheessä. Yleensä naiset ovat 
irtaantuneet väkivaltaisesta suhteesta 
ryhmää aloittaessaan.
  
4. Miten usein ryhmä on kokoontunut 
ja miten istunto etenee? 
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kym-
menenä peräkkäisenä viikkona keskuste-
lemaan sovitusta väkivaltaan liittyvästä 
teemasta.
   Kahden tunnin istunnon alussa käy-
dään läpi edellisen kerran palaute ja 
ohjaajat alustavat illan teemasta. Suu-
rimman osan kokoontumisajasta naiset 
käyvät ohjattua vertaistuellista keskuste-
lua teemaan liittyen.
   Jokainen istunto päättyy kirjallisen pa-
lautteen keräämiseen ja ohjattuun ren-
toutusharjoitukseen.
   Ensimmäisessä ja viimeisessä tapaa-
misessa ryhmäläisiltä kerätään kysely-
lomakkeilla tietoa masentuneisuudesta, 
traumaattisen stressin riskistä, yleisestä 
psykiatrisesta oireilusta ja murehtimis-
taipumuksesta. Seurantamittaukset teh-
dään vielä uudestaan kuuden kuukauden 
kuluttua työskentelyn päättymisestä.

5. Minkälaisia teemoja on käsitelty? 
Mitkä asiat ryhmäläisiä ovat 
kiinnostaneet erityisesti? 
Ryhmän alussa puhutaan lähisuhde-
väkivallasta ilmiönä, kuten vallasta ja 
kontrollista sekä tasa-arvoisesta parisuh-

teesta, uhriutumisesta ja traumaattises-
ta stressistä. Lisäksi käydään läpi kriisin 
vaiheita ja harjoitellaan ketjuanalyysi.
   Ryhmän puolivälin tienoilla miestyötä 
tekevä työntekijä käy puhumassa miehen 
muuttumisen mahdollisuuksista. Loppu-
puolella keskitytään selviytymiseen ja 
itsetunnon vahvistamiseen, käydään läpi 
omien oikeuksien luetteloa, opetellaan 
jämäkkää käyttäytymistä ja pohditaan 
kiltteyteen liittyviä asioita.
  Rikosprosessiin liittyviin asioihin on 
kiinnitetty hieman aikaisempaa enem-
män huomiota tapaamisten aikana, kun 
ryhmä siirtyi RIKUn palvelupisteen toi-
minnaksi.
  Naisia kiinnostaa erityisesti yksinäi-
syys ja pelko siitä, pärjäävätkö he ilman 
toista aikuista tai löytävätkö kumppanin, 
jonka kanssa tasapainoinen parisuhde 
olisi mahdollista. Lisäksi heitä kiinnos-
taa, kuinka lapset selviytyvät elämässä 
eteenpäin ja miten uhrin roolista voi sel-
viytyä tasapainoiseksi ihmiseksi. 

6. Minkälaisia keinoja ryhmässä on 
tullut esiin väkivaltakokemuksista 
selviytymisen tueksi?
Ryhmässä eri teemojen käsittelyn tarkoi-
tuksena on itseymmärryksen ja käyttäy-
tymismallien ymmärtämisen lisääminen. 
Tapaamisten loppupuolella työskentelys-
sä keskitytään uudenlaisten selviytymis-
keinojen pohtimiseen ja opetteluun.
  Osallistujat löytävät usein hyvin hen-
kilökohtaisia keinoja parantaa elämänsä 
laatua.
Ryhmäjakson aikana opetetaan prog-
ressiivisen rentoutuksen prosessi, jossa 
harjoitellaan rentoutuksen ja jännityksen 
eroa kehossa.
   Ryhmässä kokeillaan ja opetellaan 
myös muun muassa tietoisen läsnäolon 

harjoituksia sekä kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian ongelmanratkaisumene-
telmiä. Ongelmanratkaisumenetelmien 
avulla ongelma rajataan ja sitä pyritään 
tarkastelemaan uudella tavalla mureh-
timisen sijasta. Kyse on erilaisten rat-
kaisuvaihtoehtojen löytämisestä ja ai-
kaisempaa toimivamman vaihtoehdon 
käyttöönottamisesta.

7. Minkälaista palautetta olette saaneet 
osallistujilta toiminnasta? 
Palaute ryhmästä on ollut lähes poik-
keuksetta myönteistä. Osallistujat ovat 
kertoneet kokemuksistaan muun muas-
sa:

•Luottamuksen, itsetunnon 
kohentuminen.
•Oman päätöksentekokyvyn löytyminen, 
varmuus, että eroratkaisu oli oikea.
•Ohjaajilta ja ryhmäläisiltä sain kannus-
tusta muutokseen.
•Olen saanut hyvää tukea edellisestä pa-
risuhteesta ylipääsemiseksi.
Itsetuntoni nousi huimasti.
•Sain puhua kokemastani väkivallasta.
•Ymmärrän paremmin, missä olin elä-
nyt, mistä kaikki johtui ja miten mennä 
elämässä eteenpäin.
•En ole ainoa, joka on ajautunut väkival-

”En ole ainoa, joka on ajautunut 
väkivaltaiseen suhteeseen”

L
Kuopion vertaisryhmätoiminta auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia löytä-
mään hyvin henkilökohtaisia keinoja parantaa elämänsä laatua. 
Vuonna 2009 Rikosuhripäivystyksen henkilökohtaisissa tukisuhteissa oli 1308 
asiakasta. 
Heistä 428 oli lähisuhdeväkivallan uhreja.

”Ymmärrän paremmin, missä olin elänyt, 
mistä kaikki johtui ja miten mennä elämässä 
eteenpäin.”

taiseen suhteeseen.
•En ole keksinyt asioita, vaan ne tapah-
tuivat oikeasti. Itseä voi katsoa nyt uu-
della tavalla peiliin.
•Pitää voida / saada  / rohkaistua sano-
maan omat mielipiteet.
•Pitää ajatella itseäkin, antaa aikaa it-
selle ja koettaa löytää harrastuksia ja 
ystäviä.
•Miten vaikeaa prosessointi onkaan! 
Kykenen prosessoimaan.
•Luota vain omiin ratkaisuihisi.
•Olen suhteellisen normaali, olen ok.
•Kuuntelemalla toisten kokemuksia saa 
omatkin ajatukset aukeamaan.
•Avoimuus kannattaa. Itsensä likoon 
laittaminen on antoisaa ja opettavaista.
•Tunnistan ihmisistä väkivaltaa ennakoi-
via merkkejä.

8. Mikä ryhmän vetäjälle on ollut 
haasteellisinta, mikä palkitsee?
Ryhmän alussa haastavaa on ryhmäyty-
misen edistäminen ja luottamuksellisen 
ilmapiirin luominen. Työskentelyn ede-
tessä haasteellisinta on ajan jakaminen 
eri toiminnoille ja osallistujille tasapuo-
lisesti.
  Palkitsevinta on seurata jokaisen yk-
silöllistä prosessointia ja selviytymisen 
edistymistä. On hienoa huomata konk-
reettisia muutoksia osallistujissa ja ryh-
män keskinäisen huumorin löytyminen.

9. Onko luvassa jatkoa?
Toivottavasti ryhmää voidaan jatkaa. RI-
KUn toiminnan rahoituksen järjestymi-
nen on ratkaiseva asia. 

Käyttäytymisen ketjuanalyysi eli funktionaalinen analyysi on kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta lähtöisin oleva työvä-
line. – Sillä pyritään määrittelemään tarkasti henkilölle ongelmia tuottavaa käyttäytymistä. Tällainen käyttäytyminen on 
esimerkiksi reagoimista voimakkaasti uudessa parisuhteessa tilanteeseen, jossa ei välttämättä tarvitsisi reagoida lainkaan, 
palveluohjaaja Minna Piippo kertoo. 
  Ketjuanalyysissa selvitetään, mitkä ovat reagoimiselle altistavat haavoittuvuustekijät ja käyttäytymisen laukaisevat tekijät, 
tapahtumaketjun aikaiset tunteet ja ajatukset sekä kehon reagointi. Sitten pohditaan, mitkä ovat käyttäytymisen lyhyen ja 
pitkän aikavälin seuraukset. 
  – Tapahtumaketju pyritään purkamaan osiksi, jotta ihminen itse ymmärtää, miksi hän reagoi kuten reagoi ja mikä laukai-
see reagoinnin.
Kun tapahtumasarja kokonaisuudessaan on tietoisuudessa, sen voi pyrkiä katkaisemaan ja välttyä ei-toivotulta käyttäyty-
miseltä.

Ketjuanalyysi
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altioneuvosto on hyväksynyt oi-
keusministeriössä valmistellun 
ehdotuksen, joka käsittelee lä-
hisuhde- ja työpaikkaväkivaltaa 
koskevien säännösten uudista-

mista. Esityksessä on otettu huomioon 
myös rikoksen uhriksi joutuneet lapset.
Lievät pahoinpitelyt aiotaan siirtää viral-
lisen syytteen alaisiksi, kun ne kohdis-
tuvat alaikäiseen tai tekijälle läheiseen 
henkilöön tai henkilöön, joka tekee työ-
tehtäviään. 
   Lain uudistuksella halutaan parantaa 
uhrien asemaa ja osoittaa entistä sel-
vemmin tekojen moitittavuus. 
   Nykyisin lievästä pahoinpitelystä ran-
kaiseminen edellyttää, että uhri vaatii 
tekijälle rangaistusta. Kun nämä rikok-
set tulevat virallisen syytteen alaisiksi, 
esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän 
saattaminen vastuuseen eivät ole enää 
riippuvaisia uhrin tahdosta. Poliisille tu-
lisi myös velvoite selvittää tapahtumien 
kulkua esimerkiksi kotihälytyksen yhtey-
dessä nykyistä laajemmin.
  Uuden lain on tavoite tulla voimaan 
vuoden 2011 alussa.

Lähisuhteet
Lähisuhdeväkivallassa uhri on erityisen 
haavoittuvainen ja suojan tarpeessa. Hän 
on usein tekijästä jollakin tavoin riippu-
vaisessa asemassa. Läheisiin kohdistuva 
lieväkin pahoinpitely saattaa muodostaa 
jatkuvan uhan ja pelon ilmapiirin, joka 
heijastuu koko perheen elämään.
  Virallisen syytteen alaisiksi tulisivat 
avio- tai avopuolisoon kohdistuneet lie-
vät pahoinpitelyt. Sama koskee rekiste-

Väkivalta kodin seinien 
sisällä ei ole yksityisasia

Rikoslain muutosehdotus 

röidyn parisuhteen osapuolia. Suhde voi 
olla läheinen, vaikka seurustelukumppa-
nit asuvat erillään tai ovat jo eronneet.      
Virallisen syytteen alaiseksi tulisivat 
myös vanhempiin, isovanhempiin ja si-
saruksiin kohdistuneet lievät pahoinpite-
lyt. Lain muutosesitys on sukupuolineut-
raali eli se koskee niin naisia kuin miehiä 
sekä rikoksen tekijöinä että uhreina.

Alaikäiset
Esityksen mukaan lievä pahoinpitely oli-
si aina virallisen syytteen alainen myös, 
jos se kohdistuu alle 18-vuotiaaseen. 
Olisi epäloogista säilyttää syyteoikeuden 

Uuden lain myötä lähisuhteissa tapahtuvat lie-
vätkin pahoinpitelyt tulevat virallisen syytteen 
alaisiksi rikoksiksi. 

V

ikäraja 15 vuodessa, kun lähisuhteet ja 
työpaikkaväkivalta siirrettäisiin virallisen 
syytteen alaisuuteen. Uudistus koski-
si siis myös nuorten keskinäisiä lieviä 
pahoinpitelyitä, mutta sakko voitaisiin 
näissä tilanteissa jättää määräämättä. 
Tällöin sovellettaisiin laissa jo olevia 
säännöksiä, jotka mahdollistavat harkin-
nan.
   Alle 18-vuotias nuori on kehitysvai-
heessa, jossa väkivallalla on erityisen 
haitallisia vaikutuksia. Vanhempien lap-
siinsa kohdistama väkivalta on yleisin 
perheväkivallan muoto. 
   Alle 15-vuotiaaseen kohdistuva lievä 
pahoinpitely on jo nyt virallisen syytteen 
alainen. Sama koskee kaikkia huoltajien 
alle 18-vuotiaisiin kohdistamia tekoja.
Lapsen pahoinpitely on vakava asia: ri-
koslaki ei suvaitse kuritusväkivaltaa, 
eikä muutakaan lapsiin kohdistettua vä-
kivaltaa. 

– Nyt on perustettu vastuuryhmä ja laa-
jempi yhteistyöverkosto, jotka vastaavat 
ohjelman toimenpiteiden aikataulutukses-
ta ja päättävät missä järjestyksessä ja mis-
sä aikataulussa toimenpiteet toteutetaan, 
kertoo Elina Savola, joka toimii terveyden 
edistämisen erityissuunnittelijana Espoon 
sosiaali- ja terveystoimessa. 
   Toimintaohjelman valmistelussa on 
hyödynnetty kolmannen sektorin toimijoi-
den asiantuntemusta ja kokemusta lähi-
suhde- ja perheväkivallan ehkäisytyössä. 
Rikosuhripäivystyksestä Etelä-Suomen 
aluetoimiston johtaja Jaana Koivukangas 
on ollut mukana valmisteluvaiheen oh-
jausryhmässä. 

Koulutusta ja työnjaon selkiyttämistä
    – Eri toimialojen henkilöstölle on tulos-
sa koulutusta, jota tarvitaan lähisuhde- ja 
perheväkivallan tunnistamiseksi entistä 
paremmin peruspalveluissa, esimerkiksi 
neuvoloissa, terveyskeskuksissa ja kou-
luissa.
   Koulutuksen lisäksi on tulossa toimin-
nan mallintamista, jotta tiedetään, miten 
kukin taho toimii. Tavoitteena on työnjaon 
ja asiakkaiden hoitopolkujen selkiyttämi-
nen.  
   - Tämä on tärkeää, koska jokaisella kau-
pungin toimijalla ja yhteistyötaholla on 
oma paikkansa joko väkivaltaa ennalta-
ehkäisevässä  tai sitä korjaavassa työssä, 
Savola sanoo. 
   Espoon ohjelman keskeisenä lähtökoh-
tana on, että lähisuhde- ja perheväkival-
lan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
kuuluvat kaikille. Työhön tarvitaan kaikki-
en hallinnonalojen ja kolmannen sektorin 
yhteistyötä ja sitoutumista. Lähisuhde- ja 
perheväkivallan ehkäisytyö on osa turvalli-
suussuunnittelua. 

Suojaavien tekijöiden vahvistamista 
Elina Savola korostaa, että Espoon väki-
vallan ehkäisyohjelmassa on tavoitteena 
laaja-alainen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen.  
   – Lähdemme liikkeelle ”kaukaa”, koska 
haluamme varmistaa, että edistämme laa-
jemmin ihmisten hyvinvointia. On tärke-
ää vahvistaa yksilöä ja yhteisöä suojaavia 
tekijöitä. Näin voidaan saavuttaa tuloksia 
niin väkivallan, mielenterveyden kuin esi-
merkiksi päihteiden käytön osaltakin.
  Tärkeitä asioita yleisellä tasolla ovat 
muun muassa koulutus, työllisyys, sosi-
aaliset verkostot, taloudellinen perustoi-
meentulo, toimivat julkiset palvelut ja tur-
vallinen ympäristö.
   Yksilön näkökulmasta suojaavia tekijöitä 
ovat esimerkiksi hyvä itsetunto ja myön-
teinen kuva itsestä, kyky oppia, kyky rat-
kaista konflikteja ja hyvät ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaidot. Kaikki lähtee varhais-
lapsuudesta, jolloin on tärkeää luoda lap-
selle perusturvallisuus. Lapsen tulee saa-
da tuntea myönteistä kiintymystä ja kokea 
itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi.
   Yksilöä suojaaviin tekijöihin voidaan vai-
kuttaa paitsi perheissä, myös kaupungin 
palveluissa kuten varhaiskasvatuksessa, 
kouluissa ja nuorisopalveluissa. 

Palvelut kaikille osapuolille
Espoon ohjelmassa esitetään ajankohtai-
sia kehittämistoimenpiteitä ohjelman ta-

Puhu – älä lyö!
Espoo sanoo ei väkivallalle

Lähisuhde- ja perheväkivallan muotoja ovat:
• fyysinen väkivalta: väkivallalla uhkaaminen, lyöminen, tukistaminen, läpsiminen, 
potkiminen, töniminen, kuristaminen ja terä- tai ampuma-aseen käyttö
• henkinen väkivalta: pelottelu, vähättely, nöyryyttäminen, nimittely, mitätöinti, eristäminen, 
kontrollointi ja sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen 
• ”kunniaväkivalta”: perheen tai suvun piirissä tapahtuva kunnianormien puolustamiseen 
liittyvä ihmisoikeuksia rikkova väkivalta
• hengellinen väkivalta: henkinen väkivalta, johon liittyy uskonnollinen ulottuvuus
• seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö: raiskaus, sukupuoliyhteyteen tai seksuaalisen 
kanssakäymisen eri muotoihin pakottaminen ja tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen
• taloudellinen väkivalta: rahan käytön kontrollointi, kiristäminen ja toisen rahojen ottaminen 
omaan käyttöön
• hoidon ja huolenpidon laiminlyönti: kovaotteiset hoitotoimet ja fyysisten tai 
psyykkisten perustarpeiden laiminlyönti

Lähde: www.espoo.fi

Teksti: Sirpa Marttila

Lähde: Oikeusministeri Tuija Braxin 
puhe tiedotustilaisuudessa lähisuhde- ja 
työpaikkaväkivaltaa koskevasta hallituk-
sen esityksestä 3.6.2010

voitteiden mukaisesti. Yksi näistä on, että 
perus-, erityis- ja kriisipalveluja halutaan 
tarjota ja kehittää kaikille lähisuhde- ja 
perheväkivallan osapuolille. 
   Työryhmä ehdottaa keskitettyä kriisityön 
mallia, jossa Espoon sosiaali- ja kriisipäi-
vystys, Espoon turvakoti ja Espoon Lyömä-
tön Linja muodostaisivat ”puskurin”, jota 
kautta kaikki lähisuhde- ja perheväkivallan 
osapuolet ohjautuisivat mahdollisimman 
pian asianmukaisen avun ja tuen piiriin. 
Mallin avulla lähisuhde- ja perheväkival-
taan olisi saatavissa osaavaa erityispalve-
lua ja edelleenohjausta 24 tuntia vuoro-
kaudessa, ja kuntalaisten käytettävissä 
olisi sekä viranomaisten että kolmannen 
sektorin matalan kynnyksen palveluja. 
  Turvakoti-, Lyömätön Linja - ja Miehen 
Linja -palveluja tuottaa Naisten Apu ry, 
joka on Ensi- ja turvakotien liiton jäsen-
yhdistys. 
  Lyömätön Linja Espoossa -toiminta on 
tarkoitettu miehille, jotka ovat käyttäneet 
tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaan per-
heessään tai lähisuhteessaan. Toiminta 
perustuu Tasa-arvoasiain neuvottelukun-
nan vuonna 1991 julkaiseman mietinnön 
ehdotuksiin ja Espoossa vuosina 1993-96 
toteutettuun perheväkivallan katkaisupro-
jektiin. Lyömätön Linja -työtä tehdään ny-
kyisin useilla paikkakunnilla Suomessa.
Lisätietoa: Elina Savola, erityissuunnitteli-
ja, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, elina.
savola(at)espoo.fi 

Espoon kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt 
poikkihallinnollisen lähi-
suhde- ja perheväkivallan 
ehkäisyn toimintaohjel-
man.
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aphaan-hankkeessa tehdään 
työtä matalan kynnyksen pe-
riaatteella. Kahden inten-
siivisen vuoden jälkeen on 
saavutettu hierontapaikoissa 
työskentelevien thaimaalais-
ten luottamus.

  Pro-tukipiste ry:n Helsingin yksikössä 
on tehty työtä thaimaalaisten maahan-
muuttajien kanssa yli kymmenen vuoden 
ajan, vuodesta 2000 lähtien. Systemaat-
tisempi työ sai odottaa vuoden 2009 
alkuun saakka. Silloin Pro-tukipiste 
aloitti Euroopan kotouttamisrahaston 
tuella kolmivuotisen Saphaan-hankkeen.  
Hankkeen kumppaneita ovat Helsingin 
kaupungin sosiaalivirasto ja terveyskes-
kus. 
  Taustalla oli vuonna 2007 Helsingin 
Sanomien reportaasia seurannut laa-
ja julkinen keskustelu thaimaalaisten 
hierontapaikoista: reportaasin mukaan 
useimmissa hierontapaikoissa tarjottiin 
seksipalveluja. Sisäasiainministeriö teki 
hierontapaikkoihin liittyvän tutkinta-
pyynnön poliisille. Pelkkiä kontrollitoi-
mia ei nähty riittäviksi. Samaan aikaan 
asetettiin ohjausryhmä kartoittamaan 
thaimaalaisten naisten kotouttamiseen 
liittyviä tarpeita.
  Näihin tarpeisiin Saphaan-hanketyöllä 
pyritään vastaamaan. Pääkaupunki-
seudulla toteutettavassa hankkeessa 
työskentelevät sosiaaliohjaaja Hanna 
Nordblom ja palveluohjaaja Chiraporn 
Phuakluang. Molemmat työntekijät tai-
tavat sekä suomen että thain kielen. 
Työn koordinoinnista vastaa Pro-tuki-
pisteen Helsingin yksikön johtaja Minna 
Huovinen. Hierontapaikoissa työskente-
levät thaimaalaiset tuntevat hankkeen 
työntekijöiden kokemusten perusteella 
heikosti suomalaista yhteiskuntaa ja pal-
velujärjestelmää. Suomen kielen taidon 
puuttumisen lisäksi myös luku- ja kir-
joitustaidottomuutta esiintyy. Saphaan-
hankkeessa tehtävän työn yhtenä ta-
voitteena on luoda työskentelytapoja, 
jotka ovat jatkossa sovellettavissa myös 
muihin haavoittuvassa asemassa oleviin 
maahanmuuttajaryhmiin. 
  – Olen tyytyväinen siihen, että kohde-
ryhmä on tavoitettu ja siihen on saatu 

luottamuksellinen kontakti. Tämä on 
hyvä pohja muutoksen aikaansaamisel-
le. Yhteistyö Helsingin kaupungin ter-
veyskeskuksen ja sosiaaliviraston kanssa 
on myös ollut hedelmällistä niin asiakas-
työn kuin työskentelymallin juurruttami-
sen kannalta, sanoo Minna Huovinen.

Sillanrakennusta moneen 
suuntaan
Saphaan on thain kieltä ja merkitsee 
suomeksi siltaa. Hankkeessa tehtävä 
työ onkin eräänlaista sillanrakentamista. 
Thaimaalaisten asiakkaiden tietoisuutta 
suomalaisesta yhteiskunnasta ja palve-
lujärjestelmästä pyritään lisäämään. Ko-
toutumisen tueksi asiakkaan on mahdol-
lista saada esimerkiksi palveluohjausta 
ja hän voi osallistua matalan kynnyksen 
kielikouluun. Palveluohjaus tarkoittaa 
konkreettista opastamista olemassa ole-
viin palveluihin, joista asiakkaat eivät 
tiedä tai joihin he eivät yksin uskalla 
mennä. – Se on yhdessä tekemistä ja kä-
destä pitäen opastamista. Tarkoituksena 
on vahvistaa ihmisen omia voimavaroja, 
jotta hän osaisi jatkossa toimia itse, sa-
noo Hanna Nordblom. 
  Palveluohjaus, kuten muukin työ, on 
asiakaslähtöistä. Asiakkaiden tarve 
määrää sen, mitä kulloinkin tehdään. 
– Käydään muun muassa lääkärin vas-
taanotolla, sosiaalitoimistossa, Kelan 
toimipisteessä tai työvoimatoimistossa, 
Phuakluang listaa. 
  – Meidän roolimme on toimia tukihenki-
lönä. Kerromme asiakkaalle tarvittaessa 
selkokielellä, mitä lääkäri tai viranomai-
nen tarkoittaa. Joskus muistutamme asi-
akasta hänen kannaltaan hyödyllisistä 
asioista, joita hänen olisi hyvä ottaa vas-
taanotolla puheeksi, Nordblom kuvailee.

”Onneksi on Saphaan”
Nordblom ja Phuakluang tekevät myös 
ammatillista etsivää työtä. Joka toinen 

Teksti: Vaula Tuomaala

pöytää välissä    ”Vertaistoimijat vievät tietoa        
    eteenpäin yhteisössä”

S viikko he jalkautuvat hierontapaikkoi-
hin Kallion kaupunginosaan. Kentän 
luottamus on saavutettu ja se on pysy-
nyt yllä huolimatta esimerkiksi poliisin 
tekemistä ratsioista hierontapaikkoihin 
vuoden 2009 lopussa. Tieto Saphaanista 
on levinnyt thaiyhteisössä ja sitä myötä 
luottamus on kasvanut. Työntekijät ovat 
saaneet hyvää palautetta. – Onneksi on 
Saphaan, totesi eräs asiakas Phuakluan-
gille. 
  Uuteen hierontapaikkaan astuessaan 
Nordblom ja Phuakluang saavat usein 
lämpimän vastaanoton, koska paikan 
pitäjät ovat kuulleet Saphaanista etukä-
teen. Aluksi viesti saattaa tosin olla se, 
että täällä ei apua tarvita. Muutaman vii-
kon sisällä Nordblomin puhelin saattaa 
kuitenkin soida: samasta paikasta tulee 
puhelu, jonka aikana ilmenee moninai-
sen avun tarve. 
  Kun kontakti asiakkaaseen on saatu 
luotua, siitä tulee yleensä pitkäikäinen. 
– Asiakkaat jatkavat usein aktiivista yh-
teydenpitoa, vaikka alkuperäiseen ongel-
maan olisi jo löydetty ratkaisu, Nordblom 
sanoo. 
  Matalan kynnyksen sosiaali- ja terveys-
palveluja on tarjolla myös thai-asiakkail-
le Pro-tukipisteen yleispäivystyksissä. 
Saphaan-hankkeen aikana thaimaalais-
ten osuus päivystyksissä on lisääntynyt 
huomattavasti. Vuoden 2010 alusta 
lähtien työmuotoihin on kuulunut myös 
erityinen thai-päivystys Kalliossa lähellä 
hierontapaikkoja. Hankkeen toiminta-
kauden aikana on ehditty kielikoulutuk-
sen lisäksi järjestää ATK-opetusta yhdes-
sä Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektin 
kanssa. Uudenmaan Marttojen kanssa 
järjestettiin suomalaisen ruuan kerho. 
Hankkeen asiakkaat olleet mukana ide-
oimassa koulutuksia ja osallistuminen 
kursseille on ollut vilkasta.

Kulttuurin ymmärtäminen 
keskeistä
Saphaanin verkkosivuilla on paljon thain-
kielistä materiaalia, esimerkiksi videoita 
liittyen joukkoliikenteen käyttämiseen ja 
pankkiasioiden hoitamiseen. Sivuilta löy-
tyy myös thaikulttuuritietoutta suomen 
kielellä. Kulttuurieroista on käyty lisäksi 
puhumassa Helsingin kaupungin sosi-
aaliviraston ja terveyskeskuksen työnte-
kijöille. Kulttuuritulkkaus on keskeinen 
osa hankkeessa tehtävää työtä, oli kyse 
sitten hankkeen toimintojen esittelystä 
tai asiakkaan tukemisesta palveluissa.
   Ennen vuodenvaihdetta starttaa ver-
taistoimijakoulutus naisen terveyden 
erityiskysymyksiin liittyen. Thai-asiak-
kaiden parista rekrytoidut vertaistoimijat 
saavat perehdytyksen näihin teemoihin 
sekä neuvoja tiedon viemiseksi eteen-
päin toisille hierontapaikoissa työsken-
televille. Vuoden 2011 alussa pidettä-
vässä palautetapaamisessa kartoitetaan 
vertaistoimijoiden kokemuksia ja heidän 
kentältä saamaansa palautetta. 
  Vastaavaa ei ole aikaisemmin tehty 
thaimaalaisten maahanmuuttajien pa-
rissa Suomessa. Myös tässä yhteydessä 
kulttuurikysymykset ovat tärkeässä roo-
lissa. Uuden tiedon saaminen tiiviiseen 
ja hierarkkiseen yhteisöön ei ole yksin-
kertaista. 
  – Jos on jokin ongelma, sitä lähdetään 
usein ratkomaan ensisijaisesti yhteisön 
sisällä. Yhteisöstä tulevalla tiedolla on 
paljon painoarvoa. Myös ulkopuolelta tu-
leva tieto kierrätetään ensin yhteisössä, 
kertoo Nordblom. 
  Vertaistoimijakoulutus saattaa parhaim-
millaan osoittautua menestykseksi.    
  – Thaimaalaisessa kulttuurissa tieto 
kulkee suusta suuhun. Vertaistoimijakou-
lutus tarjoaa luonnollisen väylän oikean 
tiedon levittämiseen, yhteisön jäsenten 
kautta. Toiseksi on hyvä, että vertaistoi-
mijoita kouluttaa lääkäri. Hierarkkises-
sa yhteisössä sellaista asiantuntemusta 
pidetään suuressa arvossa, mikä edes-
auttaa tiedon leviämistä, Phuakluang 
sanoo. 

Kirjoittaja on Pro-tukipiste ry:n 
tiedottaja.

Chiraporn Phuakluang ja Hanna Nord-
blom tekevät myös etsivää työtä pääkau-
punkiseudun thaimaalaisten maahan-
muuttajien parissa. Tapaamisissa ei ole 
pöytää välissä.

Lisätietoja: www.saphaan.fi, www. pro-tukipiste.fi

Ei
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Teksti: Sirpa Marttila

 

ääkaupungin turvakoti ry 
tuottaa laitos- ja avopalveluja 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
kaikille osapuolille.
  Pääkaupungin turvakoti ry 
on vuonna 1978 perustettu 
yhdistys. – Ehkäisemme per-

he- ja lähisuhdeväkivaltaa ja toisaalta 
korjaamme väkivallan aiheuttamia vau-
rioita. Henkilökuntamme on erikoistunut 
nimenomaan väkivaltatyön kysymyksiin, 
kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Ka-
rola Grönlund. 
  Pääkaupungin turvakoti ry:llä on nel-
jä toimintamuotoa: turvakoti, valvottuja 
lasten tapaamisia, avo- ja asumisyksikkö 
ja miehille suunnattu Jussi-työ.
  Yhdistyksessä työtä tehdään Raha-auto-
maattiyhdistyksen, joidenkin säätiöiden 
ja yhdistysten sekä Helsingin kaupungin 
tuella ja satunnaisten lahjoitusten tur-
vin. 

Lyhytaikaista turvaa turvakodista
Pääkaupungin turvakoti on tarkoitettu 
lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille 
lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun 
kotiin jääminen on mahdotonta väkival-
lan, uhkailun tai pelon vuoksi. Turvako-
din henkilökunta vastaa ympärivuoro-
kautisesti perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
kriisipuhelimeen.
  Turvakoti tarjoaa mahdollisuuden tur-
valliseen asumiseen ja tukea akuutista 
kriisistä selviytymisessä. Se antaa myös 
mahdollisuuden irtautua väkivaltakier-
teestä ammattilaisten avustamana. 
 – Pyrimme vahvistamaan asiakkaan 
omia voimavaroja. Autamme häntä aset-
tamaan omia tavoitteitaan ja tuemme 
niiden saavuttamisessa, Karola Grön-
lund sanoo.

Lapsi etusijalla
Turvakodissa tehtävässä lapsityössä ta-
voitteena on saada lasten kokemukset 
näkyviksi ja huomioonotetuiksi, kun per-
heen tulevaisuutta suunnitellaan. 
  – Perheiden kanssa tehtävässä työssä 
lapsi on etusijalla, Grönlund painottaa. – 
Sukupolvelta toiselle siirtyvän väkivalta-
kierteen katkaiseminen on tärkeä tavoite 
työskentelyssä. 
  Lasten kanssa työskentelevät lapsityön-
tekijä sekä lasten ja nuorten psykologi. 
Turvakotijakson jälkeen yhdistyksen las-
ten ja nuorten psykologi voi tavata lapsia 
jälkihuoltona.
  Joskus lapsi ei voi tavata etävanhem-
paansa turvallisesti ilman ulkopuolista 
valvontaa. Silloin järjestetään valvottuja 
tapaamisia, joissa sosiaalialan ammat-
tilaiset huolehtivat lasten turvallisuu-
desta. Tapaamisten valvonta perustuu 
käräjäoikeuden tai sosiaaliviranomaisen 
päätöksiin ja ne järjestetään turvakodin 
tiloissa. 

Avotyö tukee kohti uutta elämää
Yhdistyksen Kontulassa sijaitseva avo- ja 
asumisyksikkö Kilpola on usein seuraava 
askel turvakodin jälkeen. Asumisyksikös-
sä aikuiset ja lapset saavat ammatillista 
tukea henkiseen selviytymiseen ja käy-
tännön asioiden hoitoon. Asumisyksikös-
sä on maahanmuuttajatyön erityisosaa-
mista. 
  Avotyössä autetaan väkivallan uhriksi 
joutuneita tai väkivaltaa käyttäviä naisia. 
Avopalvelu on yksilötapaamisia ajanva-
rauksella ja palvelu on asiakkaalle mak-
sutonta. 
  Avopalvelu on selviytymisen tukemista 

turvakodin jälkeen.  – Toki avopalvelun 
asiakkuus voi alkaa myös ilman turva-
kotijaksoa apua tarvitsevan asiakkaan 
yhteydenoton perusteella, väkivaltatyön-
tekijä Seija Kilpinen kertoo. 

Jussi-työ tukee väkivallan 
lopettamista
Yhdistyksen Jussi-työn toimipiste sijait-
see Itä-Pasilassa. Työn kohteena ovat vä-
kivaltaa käyttävät tai sen kohteena olevat 
miehet. Tavoitteena on väkivallan käytön 
lopettaminen perheessä tai lähisuhtees-
sa. 
  Lähtöajatuksena on, että väkivaltaises-
ta tai uhkaavasta käyttäytymisestä voi 
päästä irti. Jussi-työhön hakeutuminen 
on pyritty tekemään miehelle mahdol-
lisimman helpoksi. Asiakkaaksi voi tul-
la ottamalla itse yhteyttä ja tapaamiset 
ovat asiakkaalle maksuttomia. 
  Jussi-työ on ensisijaisesti keskustelu-
apua asiakkaille ja heidän perheilleen. 
  Jussi-työ muodostaa kokonaisuuden yh-
dessä yhdistyksen turvakoti- ja avotyön 
kanssa. – Näin voimme työskennellä 
kaikkien perheenjäsenten tai esimerkik-
si pariskuntien kanssa samanaikaisesti, 
Karola Grönlund kertoo. 
  Vuonna 2009 Kilpolan avotyö ja Jussi-
työ auttoivat yhteensä noin 220:aa asi-
akasta. 

Matala kynnys tulla
– Avotyö on matalan kynnyksen palvelua, 
jonne asiakas voi varata ajan. Hänelle 
tarjoutuu mahdollisuus keskustella ja 
pohtia, millainen rooli väkivallalla hänen 
elämässään on. Keskustelujen kautta 
asiakas voi tiedostaa ja tunnistaa väki-
vallan vaikutusta itseensä, lapsiinsa ja 
muihin läheisiin, Seija Kilpinen kuvaa. 
  – Työhön kuuluu yksilö-, ryhmä-, pari- ja 
perhetapaamisia. Teemme paljon yhteis-
työtä muiden toimijoiden kanssa, joilla 
on tavoitteena väkivaltaan puuttuminen, 
sen ennaltaehkäisy ja väkivaltakierteen 
katkaisu. 
  Lisäksi Pääkaupungin turvakoti ry:n 
avotyön tiimi tarjoaa koulutusta, konsul-
tointia ja osallistuu lähisuhdeväkivaltaa 
käsitteleviin työryhmiin ja ottaa kantaa 
julkisuudessa käytävään lähisuhdeväki-
valtakeskusteluun. 

”Asiakkaan ei tarvitse tietää 
mitä haluaa”
– Asiakkaaksi tullessa ei tarvitse tietää 
tarkasti mitä haluaa. Ratkaisuja ei tar-
vitse heti kyetä tekemään. Ne löytyvät 
aikanaan työskentelyn kuluessa, Seija 
Kilpinen sanoo.
  Kilpinen tähdentää, että lähisuhdeväki-
valta vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten 
hyvinvointiin. 
  – Lähisuhdeväkivaltaa ei edelleenkään 
kuitenkaan tunnisteta esimerkiksi neu-
voloissa. Väkivallasta on niin henkilökun-
nan kuin asiakkaankin vaikea puhua.
  – Jotkut asiakkaistamme kertovat ol-
leensa hoidossa esimerkiksi masennuk-
sen takia. On osoittautunut, että masen-
nus on johtunut tilanteesta kotona. 
  – Kun autamme aikuisia tiedostamaan 
lähisuhdeväkivallan vaikutuksia, voi olla 
mahdollista katkaista kenties useamman 
sukupolven kestänyt väkivallan ketju. 
Vanhempia auttamalla autamme heitä 
olemaan paremmin vanhempina lapsil-
leen.
  Työskentelyn avulla asiakas saa vahvis-
tusta siinä, että muutokset omassa itses-
sä ja omassa elämässä ovat mahdollisia. 
  – Asiakas tulee kuulluksi oman totuu-
tensa kanssa. Hän huomaa, että elämäs-
sä on vaihtoehtoja kohti parempaa elä-
mää, jos niitä vain uskaltaa tarkastella, 
Kilpinen sanoo.
  Niitä, jotka miettivät omaa tilannet-
taan, väkivaltatyöntekijä kehottaa otta-
maan sen ensimmäisen askeleen. 
  – Ota yhteyttä, apua ja tukea on saa-
tavilla! 
 
Lisätietoja ja apua: 

Toiminnanjohtaja 
Karola Grönlund, 09 4777 1810, 
toimisto@paakaupunginturvakoti.fi

Väkivaltatyöntekijät 
Seija Kilpinen, 050 301 0748  
Riitta Högel, 050 592 3026

Jussi-työntekijät 
Matti Kupila, 050 324 9168 
Antti Palmu, 050 526 0344

Turvakodin kriisipuhelin: 09 4777 180

Kontulassa sijaitseva Kilpola tarjo-
aa aikalisän turvakodista lähteneil-
le asuntoa tarvitseville. Asuminen 
on määräaikaista ja siihen liittyy 
aina tavoitteellinen työskentely vä-
kivallasta ja sen vaikutuksista eroon 
pääsemiseksi. Kuva Pääkaupungin 
turvakoti ry.

P

Jussi-työn toimipiste Itä-Pasilassa. Mie-
hille suunnatun työn ajatuksena on, että 
väkivaltaisesta tai uhkaavasta käyttäyty-
misestä on mahdollista päästä irti. 
Kuva Pääkaupungin turvakoti ry.

”Lähtöajatuksena on, että väkivaltaisesta tai 
uhkaavasta käyttäytymisestä voi päästä irti.”

Pääkaupungin 
turvakoti ry:n 
henkilökunta on 
erikoistunut 
väkivaltatyöhön.

Apua perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
kaikille osapuolille
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Kunniaväkivallan 
syvät juuret

Ennaltaehkäisevän puuttumisen haasteet

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Kun puhutaan kunnia-
väkivallasta, kunnia-käsit-
teellä viitataan yhteisölli-
seen arvostukseen.
 

unniakäsitteellä on vahva 
merkitys perinteisissä yhteis-
kunnissa ja yhteiskunnissa, 
joissa on vahva kollektiivinen 
ajattelutapa. Kunniallisuus 
yhteisön silmissä luo pohjaa 

yksilön statukselle, jota ilman hänen 

täysjäsenyytensä yhteisössä on uhattu-
na. Kunnian palauttaminen on käyttäyty-
mismallina ajankohtainen olosuhteessa, 
jossa perhe tai yhteisö kokee menettä-
neensä kasvonsa, eikä tilanne ole enää 
ratkaistavissa muuten kuin yhteisön pe-
rinteisten tapojen mukaisesti. 
  Kunniaväkivaltaa ei saa sekoittaa esi-
merkiksi suomalaisten keskuudessa ta-
pahtuvaan lähisuhdeväkivaltaan. 

Vanha kulttuuri
Perinteisen miesvaltaisen kulttuurin pe-
ruspilarina on ajatus, että nainen on mie-
hensä, perheensä, sukunsa ja jopa koko 

yhteisön omaisuutta. Kunniallisuuden 
kulmakivenä pidetään miesvaltaiseen 
arvomaailmaan nojaavaa sukupuolimo-
raalijärjestelmää. 
  Kunniaan liittyvissä asenteissa on kysy-
mys perinteisestä patriarkaalisesta kult-
tuurista, joka syntynyt ennen islamia ja 
kristinuskoa.
  Suomen Ihmisoikeusliiton Kitke!-
projektin asiantuntija Rebwar Karimi 
korostaa sitä, että siveysperiaatteiden 
rikkomisen johdosta koettu yhteisöllinen 
painostus ei johda vain häpeän tuntee-
seen, vaan se saattaa vaarantaa koko yh-
teisöllisen statuksen konkreettisesti tai 

ainakin mielikuvituksen tasolla. 
  – Kunniaan liittyvä konflikti liittyy tilan-
teeseen, jossa perheeseen tai yhteisöön 
kuuluvaa jäsentä epäillään yhteisön si-
veysperiaatteista poikkeavasta teosta, 
joka aiheuttaa kriisin yhteisön sisäisissä 
suhteissa. Kunnian palauttaminen tar-
koittaa vaarantuneen aseman uudelleen 
lunastamista kunniakeskeisen moraali-
järjestelmän asettamien ehtojen mukai-
sesti, Karimi kuvaa.
  Karimin mukaan kunniaväkivallan te-
kijä voi olla myös perheen ulkopuolinen 
jäsen. 
  – Erityisesti kunniamurhan tekijä pää-

tetään yhteisön sisällä. Kunniamurhalla 
ensisijaisesti välitetään perheen ulko-
puolisille viesti, että uhrin häpeällinen 
käytös on torjuttu. Perinteinen kunnia-
keskeinen yhteisö periaatteessa hyväk-
syy kunniamurhan, vaikka voi olla tietysti 
joitakin yksilöitä, jotka eivät sitä hyväk-
sy. Kunniamurha on äärimmäinen väki-
valtamuoto, jolla pyritään palauttamaan 
menetetty kunnia, hän korostaa.

Tilanne Suomessa
Suomen maahanmuuttajayhteisöissä ei 
toistaiseksi ole poliisin tietojen mukaan 
tapahtunut yhtään kunniamurhaa. Suo-
messa asuvien maahanmuuttajien pa-
rissa on tapahtunut uhkaavia tilanteita, 
jotka toisaalla ja erilaisessa ympäristös-
sä olisivat voineet johtaa jopa kunnia-
murhaan. 
  – Kunniamurha on kunniaan liittyvien 
konfliktien äärimuoto. Kunniaan liittyvät 
konfliktit ovat moniulotteisia tilanteita 
ja siksi niihin on suhtauduttava aina ta-
pauskohtaisesti, Karimi muistuttaa. 
  Yhteisöjen jäsenten ohella kunniaan 
liittyviin konflikteihin Suomessa puuttu-
vat muun muassa koulujen henkilökun-
ta, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä 
poliisi. Ihmisoikeusliiton haitallisiin pe-
rinteisiin erikoistuneet asiantuntijat toi-
mivat viranomaisten tukena. 
  – Muuttuvan arjen vaatimia uusia rat-
kaisuja kunniaan liittyviin ilmiöihin 
syntyy yhteisöissä jatkuvasti. Suurin 
osa yhteisöistä ja perheistä löytää uu-
sia toimintatapoja eivätkä kunniaan 
liittyvät ilmiöt eskaloidu niin helposti 
konflikteiksi. Kaikki perheet ja yhteisöt 
eivät kuitenkaan kykene vastaamaan 
arjen haasteisiin. Suomessa toimimat-
tomat perinteiset asenteet aiheuttavat 
konflikteja yhteisöissä sekä perheen ja 
viranomaisten välillä. Ratkaisujen löy-
täminen näihin konfliktitilanteisiin on 
erittäin tärkeää. Vakavimmillaan tilanne 
on henkilökohtaista koskemattomuut-
ta ja itsemääräämisoikeutta koskettava 
ihmisoikeusloukkaus, Rebwar painottaa 
huolestuneena.
  Hän lisää, että näitä konflikteja voidaan 
ratkaista rauhanomaisesti neuvottele-
malla. Yhteisöjen asennemuutokseen 
tähtäävän ennaltaehkäisevän työn kautta 
on mahdollista ratkaista kunniaan liitty-
viä konflikteja pysyvällä tavalla.

Neljä konfliktitilannetta
Rebwar Karimi kertoo, että heidän koke-

mustensa valossa voidaan puhua neljäs-
tä eri konfliktitilanteesta: 
  1. Tilanne, jossa radikaalisten elä-
mäntaparatkaisujen johdosta perheen 
osapuolten suhde saattaa johtaa kriisiin 
tulevaisuudessa. 
  2. Tilanne, jossa kunniaan liittyvän 
konfliktin merkeistä huolimatta konflik-
tin osapuolet haluavat jatkaa yhteistä 
elämää. 
  3. Tilanne, jossa fyysistä väkivaltaa ei 
ole tapahtunut, mutta osapuolten suhde 
on jo kunniaan liittyvistä asioista johtuen 
muutoin kriisissä. 
  4. Tilanne, jossa väkivaltaa on tapah-
tunut ja konfliktin osapuolet ovat ikään 
kuin tekijän ja uhrin rooleissa.
  Se, miksi Suomessa ei ole tapahtunut 
vielä kunniamurhia, ei Karimin mukaan 
johdu siitä, että Suomen maahanmuut-
tajat ajattelisivat perheen tai yhteisön 
kunniakysymyksistä eri tavalla kuin pe-
rinteisistä kulttuureista tulevat yhteisöt 
muissa Euroopan maissa.
  – Suomen maahanmuuttajayhteisö on 
vielä suhteellisen pieni. Tällä tapahtuu 
kuitenkin muun muassa pakkoavioliit-
toja, ja myös naisten liikkumisen ja 
opiskelun rajoittamista. Siellä missä on 
kunniaan liittyviä konflikteja tai kunnia-
väkivaltaa, on myös kunniamurha mah-
dollinen, hän toteaa.

Kulttuurien kohtaaminen
Maahanmuuttajayhteisö näkee usein 
uuden yhteiskunnan uhkaavan omaa 
kulttuuriaan. Tulijoilta voi ottaa aikansa 
ymmärtää esimerkiksi täällä Suomessa 
kaduilla olevia vapaamielisiä mainoksia 
ja avointa alkoholin käyttöä. 
  – Maahanmuuttajanuoret saavat luon-
nollisesti omaan kulttuuriinsa erilaisia 
vaikutteita muun muassa koulusta ja 
ympäristöstä, joissa he viettävät päivän-
sä ilman vanhempiensa valvontaa. 
Nuoret saattavat kokea elävänsä kah-
dessa todellisuudessa. – Kodin sisäinen 
kulttuuri voi erota suomalaisen yhteis-
kunnan todellisuudesta monin tavoin, 
Karimi toteaa.
  Hän jatkaa, että tällaisissa tilanteissa 
nuorten vanhempansa pelkäävät menet-
tävänsä lapsensa, koska nämä ottavat 
esimerkkiä valtaväestön käyttäytymises-
tä. Jotta näin ei tapahtuisi, vanhemmat 
yrittävät rajoittaa ja kontrolloida lapsi-
aan. 
  – Tällöin puhutaan kunniaan liittyvästä 
henkisestä väkivallasta. Näissä tilanteis-

Kunniakysymys ei ole aina maahan-
muuttajaperheen sisäinen asia, sillä 
painostusta voi tulla koko suvun puo-
lelta tekijää kohtaan. Kunnian mene-
tyksestä voidaan selvitä keskustele-
malla perheen sisällä, mutta tiedon 
vuotaessa piirin ulkopuolelle asia ei 
ole enää perheen yksityinen. 

k ”Kunniasta ei tarvitse luopua, mutta 
kunniakäsityksen sisältö voi ja sen pitää muuttua.”
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Rauhallista ja turvallista joulun aikaa toivottavat:

sa vanhemmat rajoittavat muun muassa 
tyttöjen liikkumista ja heidän sosiaalista 
elämäänsä, Rebwar Karimi kuvailee. 
  Suomessa lastensuojelun ja poliisin 
väliintuloa on tavallisesti edeltänyt pit-
kittynyt perheen sisäinen konflikti. Myös 
suomalaisten keskuudessa voidaan tun-
tea vielä häpeää esimerkiksi lastensuo-
jelun puuttuessa perheen sisäisiin tilan-
teisiin. Lastensuojelun tarkoituksena on 
kuitenkin aina auttaa perheitä ja ajatella 
aina lasten parasta. 
  – Maahanmuuttajataustaisessa per-
heessä suomalaisen lastensuojelun pe-
riaatteet saattavat kuitenkin poiketa 
heidän omasta ajattelutavastaan, mikä 
tuottaa lisää ongelmia, hän lisää.

Sukupuolitasa-arvon 
edistäminen tärkeintä 
Karimi painottaa, että kunniasta ei tar-
vitse luopua, mutta kunniakäsityksen 
sisältö voi ja sen pitää muuttua. 
  – Kunniaan liittyviä konflikteja voidaan 
parhaiten vähentää edistämällä suku-
puolten välistä tasa-arvoa eri yhteisöis-
sä. Samalla väkivallattomuuden peri-
aatteen vakiinnuttaminen parantamalla 
yksilöiden konfliktinratkaisutaitoja on 
äärimmäisen tärkeä, olipa kyse sitten 
tyypillisestä suomalaisesta parisuhdevä-
kivallasta tai kunniaan liittyvästä väki-
vallasta, hän korostaa.
  Kunniakysymyksiin perehtynyt Rebwar 
Karimi korostaa, että kunniaväkivaltaan 
voidaan parhaiten vaikuttaa puuttumalla 
yhteisössä ilmeneviin konflikteihin riittä-
vän ajoissa.
  Karimin keskeinen tehtävä Ihmisoike-
usliiton Kitke!-hankkeessa on yhteisötoi-
minnan organisointi. 
  – Yhteisötoiminnalla tarkoitamme sel-
laisten yhteisöllisten toimintamuotojen 
kehittämistä, jotka edistävät maahan-
muuttajayhteisöjen sisäistä itsekriittistä 
vuoropuhelua kohti haitallisten perin-
teiden kitkemistä yhteisöjen sisäisin 
voimin. Tämän ohella koordinoin hank-
keemme tarjoamaa koulutusta ja neu-
vontapalvelua, Karimi selventää toimen-
kuvaansa. 
 

”Kunniaan liittyviä 
konflikteja voidaan 
parhaiten vähen-
tää edistämällä 
sukupuolten välistä 
tasa-arvoa eri 
yhteisöissä.”

Suomen kurdi Rebwar Karimi toimii Suomen Ihmisoikeusliiton Kitke!-
projektin asiantuntijana. Kolmivuotisen RAY:n rahoittaman hankkeen 
tavoitteena on kunniaan liittyvien konfliktien yhteisösovittelumallien ke-
hittäminen yhteistyössä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.
  Hanke toteutetaan yhteistyössä etupäässä niiden maahanmuuttajajär-
jestöjen ja uskonnollisten järjestöjen kanssa, jotka edustavat kunniakult-
tuureista tulevia ihmisiä. Yhteistyön pohjana on kunnioitus yhteisöjen 
edustajia kohtaan sekä jokaisen ihmisen ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 
loukkaamattomuus. Lähestymistapa on yhteisöjä ja perheitä eheyttävä. 
Hanke tekee yhteistyötä myös viranomaisten ja muiden yhteiskunnallis-
ten toimijoiden kanssa.
 
Kuva: Terhi Hildén
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Huomauksia YK:n CEDAW-komitealta
Hallitus päätti laatia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman, kun se hyväksyi tasa-arvo-ohjelman vuosiksi 2008–2011. Suomes-
sa ei ole ollut tähän aiheeseen yksinomaan paneutunutta toimintaohjelmaa vuosina 1998–2002 toteutetun naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
prostituution ehkäisyhankkeen jälkeen. Suomi on saanut asiasta huomautuksia Naisten oikeuksien sopimuksen komitealta (CEDAW-komitea). 
Uusi ohjelma on valmisteltu yhteistyössä sisäasiainministeriön, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoasiainministeriön kans-
sa. Valmistelua koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2010. 
Ministeriryhmä päätti, että ministeriöt laativat toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toimeenpanemiseksi. Kukin ministeriö arvioi mahdol-
lisuudet toimenpiteiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen kehystensä puitteissa. 
  Ohjelman koordinaatiosta vastaa THL, jonka tehtävänä on Suomessa koordinoida valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä. 
Seurannasta vastaa valmistelusta vastannut virkamiestyöryhmä. 

Teksti: Sirpa Marttila

Naisiin kohdistuvan 

väkivallan 

Suomessa on käynnistet-
ty valtakunnallinen naisiin 
kohdistuvan väkivallan vä-
hentämisen ohjelma. Viisi-
vuotinen ohjelma paneutuu 
väkivallan ehkäisyyn, uhrin 
tukeen sekä rikoksentekijän 
saattamiseen vastuuseen te-
oistaan.

 uosina 2010–2015 toteu-
tettavan ohjelman perustana 
on arviointi naisiin kohdis-
tuvasta väkivallasta sekä ai-
emmissa hankkeissa vähälle 
huomiolle jääneistä kehittä-
misalueista. Valmistelussa 

on otettu huomioon Suomea sitovat kan-
sainväliset sopimukset ja velvoitteet.

Usein piilorikollisuutta 
Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta 
ja seksuaalinen väkivalta ovat tyypilli-
sesti piilorikollisuutta. Poliisille tehdään 
ilmoitus vain noin 10 prosentissa ta-
pauksista, arvioidaan naisiin kohdistu-
van väkivallan vähentämisen ohjelman 
julkaisussa. On kuitenkin mahdollista, 
että seksuaalinen väkivalta tulee nykyi-
sin aiempaa useammin ilmi. Ainakin se 
on yleistynyt: 18–74-vuotiaista naisista 
joka viides oli vähintään kerran elämän-
sä aikana pakotettu tai yritetty pakottaa 
seksuaaliseen kanssakäymiseen. 
  Erityisen alistetussa asemassa ovat 
parisuhdeterrorin eli pitkään jatkuneen 
väkivallan ja kontrollin alla elävät naiset. 
Jatkuva pelossa eläminen vaikuttaa uh-
rin psyykeen, jolloin väkivallan tekijästä 
irrottautuminen ilman ulkopuolista apua 
on vaikeaa.
  Vakavaa, henkirikoksiin päätyvää pari-
suhdeväkivaltaa ei ole pystytty olennai-
sesti vähentämään, vaikka useimmiten 
taustalla on toistuvia väkivallan tekoja. 
Vuosina 2003–2008 parisuhteessa sur-
mattiin keskimäärin 23 naista vuodessa. 
Kuolemaan johtaneissa parisuhdeväki-
valtatapauksissa uhri on yleensä nainen 
(80 %).  
  Ero väkivaltaisesta kumppanista ei aina 
merkitse väkivallan loppumista. Tutki-
musten mukaan runsaat puolet parisuh-
teessa väkivaltaisista miehistä on käyt-
täytynyt väkivaltaisesti eron jälkeenkin. 
Tästä voi seurata turvallisuusriskejä esi-
merkiksi lasten tapaamistilanteissa.

Ponnisteluja samaan suuntaan
Kehittämispäällikkö Minna Piispa THL:stä 
sanoo, että uusi naisiin kohdistuvan vä-
kivallan vähentämisen ohjelma vastaa 
YK:n CEDAW-komitealta saatuihin huo-
mautuksiin ja kokonaisvaltaisen valta-
kunnallisen strategian tarpeeseen.
  Kokonaisvaltainen lähestymistapa tar-
koittaa sitä, että ohjelma sisältää toi-
menpiteitä naisiin kohdistuvan väkival-
lan ehkäisystä, uhrin suojelemisesta ja 
tukemisesta sekä rikoksentekijän saatta-
misesta vastuuseen teoistaan. Toimenpi-
de-ehdotuksia on yhteensä 66.
  – Tavoitteena on, että eri sektorit te-
kisivät ponnisteluja samaan suuntaan, 
Minna Piispa sanoo.  
  – Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole 
minkään yksittäisen tahon asia, vaan se 
koskee useita hallinnonaloja ja toimi-
joita, ei esimerkiksi pelkästään poliisia. 
Poikkihallinnollisuus on ohjelman toteu-
tuksessa sekä rikkaus että haaste.
  Ohjelman tavoitteena on 
  • puuttua väkivaltaan ennakoivasti vai-
kuttamalla asenteisiin ja käyttäytymis-
malleihin
  • ehkäistä väkivallan uusiutumista
parantaa seksuaalisen väkivallan uhrien 
asemaa ja heille tarjottavaa kriisiapua ja 
tukea
  • kehittää keinoja tunnistaa haavoittu-
vassa asemassa olevien naisten kokemaa 
väkivaltaa 
  • lisätä viranomaisten ja ammattilais-
ten tietoa ja osaamista naisiin kohdistu-
van väkivallan ehkäisystä ja uhrin autta-
misesta.

Rahoitus kysymysmerkki
Tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat 
jo ilmaisseet huolensa, lunastetaanko 
lupaukset naisiin kohdistuvan väkival-
lan vähentämiseksi vain paperilla, kun 
ohjelman toteuttamiseen ei ole varattu 
riittävää rahoitusta. Toteutuessaan ohjel-
man lukuisten toimenpiteiden uskotaan 
kyllä tuottavan myönteisiä tuloksia. 
  Ohjelmassa todetaan, että osa ehdo-
tetuista toimenpiteistä voidaan toteuttaa 
ilman erillistä rahoitusta. Toimenpiteille 
on suunniteltu vastuutaho ja aikataulu, 
mutta ei rahoituslähdettä. Minna Piispa 
myöntää, että ihannetilanteessa ohjel-
malle olisi osoitettu määräraha. Hänen 
mukaansa useat toimenpiteistä ovat kui-
tenkin sellaisia, että ne voidaan toteut-
taa ilman erillisrahoitusta. 
  – Palvelujen kehittäminen vaati eniten 
rahoitusta, ja siinä ohjelman pitkä kes-
to on eduksi. Uskon myös, että tulossa 
olevasta hallituksen vaihdoksesta huoli-
matta tahtotila löytyy ohjelman toteutta-
miseen.
  Ehdotetut toimenpiteet ulottuvat lain-

säädännön uudistuksesta pienempiin 
konkreettisiin parannuksiin. Mukana on 
paljon koulutusta ja muuta osaamisen 
kehittämistä. Hyviksi osoittautuneita toi-
mintamalleja halutaan levittää laajem-
paan käyttöön. 
  – Muissakin maissa vastaavissa ohjel-
missa on ollut mukana hyvin eri tason 
toimenpiteitä ja näin varmasti on hyvä 
ollakin, Minna Piispa sanoo. Osa ohjel-
maan kirjatuista asioista on ollut vireillä 
jo aiemmin.

Kohderyhmäajattelua
Ohjelmassa ehdotetaan kartoituksia uh-
reille tarjolla olevien tukitoimenpiteiden 
tarjonnasta ja saatavuudesta. Lisäksi eh-
dotetaan selvityksiä eri erityisryhmien ja 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevi-
en, kuten vammaisten naisten, etnisten 
vähemmistöryhmien ja seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvien nais-
ten, kohtaamasta väkivallasta, josta on 
vähän tietoa. 
  Ohjelman julkaisun mukaan (s. 49) 
”kolmannen sektorin tarjoamat väkival-
lan tai muiden rikosten uhrien tukipalve-
lut eivät riittävästi huomioi vammaisten, 
etnisten tai kulttuuristen vähemmistöjen 
sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien olosuhteita ja erityistar-
peita, eikä palveluja markkinoida koh-
dennetusti näille ryhmille. Tämä olisi 
tärkeää palveluihin hakeutumiskynnyk-
sen madaltamiseksi.”  Nämä asiat vaa-
tivat toteutuakseen taloudellisia edelly-
tyksiä.
  
Huomio seksuaaliseen väkivaltaan
Ohjelmassa panostetaan seksuaalisen 
väkivallan uhrien aseman parantami-
seen. Tavoitteena on muun muassa ke-
hittää matalan kynnyksen palveluja koko 
maahan seksuaalisen väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille ja tytöille Tyttöjen 
Talo -toiminnan tapaan. 
  Suomessa sukupuoliyhteyteen pakotta-
minen, seksuaalinen hyväksikäyttö eräis-
sä tilanteissa ja pakottaminen seksuaali-
seen tekoon ovat asianomistajarikoksia, 
joissa rikosprosessin käynnistyminen 
edellyttää uhrin rangaistusvaatimusta. 
Raiskauksen uhrilla on myös omasta tah-
dostaan mahdollisuus pyytää, ettei syy-
tettä nostettaisi. Ohjelmassa esitetään, 
että syyteoikeuden järjestelyä seksuaa-
lirikosten osalta arvioitaisiin uudelleen. 
Kysymys on vakavista rikoksista, joiden 
tekijä voidaan tuomita usean vuoden 
vankeusrangaistukseen. Lisäksi rikoksen 
asianomistajaluonne saattaa jättää uhrit 
alttiiksi rikoksentekijän painostukselle. 
Samoin esitetään selvitettäväksi, onko 
tarvetta muuttaa seksuaalirikoksen tun-
nusmerkistöä tilanteissa, joissa tekijä 

vähentämisen ohjelma 
käynnistynyt

V

Naisten kohtaaman väki-
vallan vähentämiseksi on 
käynnistynyt viisivuotinen 
ohjelma. Yksi ehdotetuista 
toimenpiteistä on matalan 
kynnyksen palvelujen ke-
hittäminen koko maahan 
seksuaalisen väkivallan uh-
reiksi joutuneille naisille ja 
tytöille. 
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käyttää hyväkseen toisen erityistä heik-
koutta tai muuta turvatonta tai avutonta 
tilaa, tai vastuullista asemaansa. Seksu-
aalisen itsemääräämisoikeuden suojaa-
misen kannalta ei tulisi antaa merkitystä 
sille, mistä syystä uhri on kykenemätön 
puolustamaan itseään tai ilmaisemaan 
tahtoaan. Oikeusministeriössä on jo val-
misteilla lainmuutosvalmistelu puolus-
tuskyvyttömään henkilöön kohdistuvan 
sukupuoliyhteyttä koskevan teon säätä-
misestä raiskaukseksi.
  Ohjelman julkaisussa arvioidaan, että 
seksuaalisen väkivallan uhrien oikeuteen 
saada asianmukainen oikeuslääketieteel-
linen tutkimus ei ole kiinnitetty riittävää 
huomiota. Konkreettisena toimenpiteenä 
uhrien oikeudellisen aseman parantami-
seksi esitetään, että laadittaisiin määräys 
oikeustieteellisten näytteiden ottamises-
ta ja säilyttämisestä. Näytteenottoväli-
neistön saatavuudesta ja oikeuslääke-
tieteellisten näytteiden säilytyksestä on 
vaihtelevia käytäntöjä. Pahimmillaan oi-
keuslääketieteellinen tutkimus jää teke-
mättä. Esimerkiksi kaikissa terveyskes-
kuksissa näytteitä ei oteta uhrilta, mikäli 
hän ei tee rikosilmoitusta. 
 – Raiskauksen jälkeisessä tilanteessa 
uhri saattaa jättää rikosilmoituksen te-
kemättä. Kun tapahtuneesta on kulunut 
aikaa, hän saattaa olla valmis rikosilmoi-
tuksen tekoon. Silloin on tärkeää, että 
oikeuslääketieteellinen tutkimus on alun 
perin tehty asianmukaisesti, Minna Piis-
pa sanoo.

Ehkäisyn ja kierteen 
katkaisun näkökulma
Väkivaltaa ennalta ehkäiseviä toimenpi-
teitä suunnataan koko väestölle tai laa-
joille ryhmille (oppilaitokset, mediakam-
panjat), tietyille oletetuille riskiryhmille 
(asennekasvatusta siviilipalvelusmiehille 
ja varusmiehille) ja väkivallan tekijöille. 
Parisuhdeväkivallan uusiutumisen eh-

käisyssä kehitetään moniammatillista 
riskienarviointia (MARAK) valtakunnal-
lisesti. MARAK-mallin avulla vakavaan 
lähisuhdeväkivaltaan voidaan puuttua 
varhaisessa vaiheessa. 
  Oikeustieteellinen tutkimuslaitos ja 
Poliisiammattikorkeakoulu selvittävät 
lähestymiskiellon toimivuutta. Tällä het-
kellä lähestymiskiellon noudattamisen 
valvonta on pitkälti kiellolla suojatun 
varassa. Lisäksi viranomaisia ohjeiste-
taan lähestymiskiellon mahdollisuuksis-
ta uhrin turvallisuuden varmistamiseksi: 
tähän mennessä käytännössä vain poliisi 
on tehnyt esityksiä lähestymiskiellosta. 
Lainsäädännön mukaan myös syyttäjä ja 
sosiaaliviranomaiset voivat hakea lähes-
tymiskieltoa.
  Väkivaltakierteen katkaisemiseksi ke-
hitetään valtakunnallisesti koordinoi-
tuja yhteistyömalleja, jotta esimerkiksi 
poliisi, kotouttamistyötä tekevät sekä 
päihde- ja mielenterveyspalvelut voivat 
ohjata väkivallan tekijöitä väkivallan kat-
kaisuohjelmiin. Lisäksi halutaan edistää 
väkivallan katkaisuohjelmiin osallistu-
mista rangaistuksen täytäntöönpanon 
yhteydessä ja vankeudesta vapauteen 
siirryttäessä.
  
Palveluja väkivallan uhreille
Väkivalta pitäisi pystyä tunnistamaan 
julkisissa peruspalveluissa, jotta niis-
sä pystyttäisiin ohjaamaan uhri erityis-
palveluihin. Ohjelmassa esitetään, että 
Suomeen perustettaisiin alueellisia vä-
kivallan ehkäisytyöhön erikoistuneita 
osaamis- ja palveluyksikköjä. Lisäksi ha-
lutaan parantaa lähisuhde- ja perheväki-
valtatyön koordinointia kuntatasolla.
  Väkivallan uhrien asemaa halutaan 
parantaa sosiaalihuoltolainsäädäntöä 
uudistamalla. Lakiin halutaan kirjata 
velvoite järjestää väkivallan uhreille tar-
koitettuja akuuttipalveluja, kuten tur-
vakotipalvelua, sekä erityispalveluja ja 

pitkäkestoista tukea, esimerkiksi terapi-
apalveluja. Pitkäkestoista tukea järjeste-
tään yhteistyössä kuntien, seurakuntien 
ja järjestöjen kesken. 
  Turvakodeille laaditaan valvontasuun-
nitelma ja laatukriteerit. Valvonnan avul-
la luodaan yhtenäiset valtakunnalliset 
toimiluvan edellytykset. Tällä hetkellä 
maassamme on 21 pääosin yhdistyspoh-
jaista turvakotia. Suomi ei täytyä turvako-
titarjonnasta annettuja suosituksia, sillä 
tarjolla tulisi olla yksi turvakodin perhe-
paikka 10 000 asukasta kohti. Sisäisen 
turvallisuuden ohjelman tavoitteena on 
valtakunnallistaa turvakotipalvelut. Ai-
heesta tehdyn selvityksen mukaan val-
tion tulisi myöntää kunnille valtionosuus 
turvakotipalvelujen järjestämiseen. 

  Lähde: Naisiin kohdistuvan väkivallan 
vähentämisen ohjelma. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön julkaisuja 2010:5, 
84 s.
  Lisätietoja: kehittämispäällikkö Minna 
Piispa, THL, minna.piispa(at)thl.fi 

 

On arvioitu, että poliisille tehdään ilmoitus vain noin 
10 prosentissa naisiin kohdistuneista väkivaltatapauksista.

Toteuttamiseen tarvitaan 
taloudellisia voimavaroja

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja 
Petra Kjällman pitää naisiin kohdistuvan 
väkivallan vähentämisen ohjelmaa hyvä-
nä, kunnianhimoisena ja tarpeellisena. 
  – Toteuttamiskelpoisuus on kuitenkin 
kyseenalaista ilman toteuttamiseen osoi-
tettuja taloudellisia voimavaroja. 
  – Nykyinen ja arvioitu tuleva talous 
Suomessa on lähivuosina niin tiukka, 
että millään taholla ei ole ylimääräis-
tä aikaa muiden tehtävien ohella tehdä 
uusia asioita. Ylimääräinen tai turha on 
jo höylätty pois. Tarvearviointikaan ei ole 
avuksi, sillä sekin työväline on jo otettu 
aktiiviseen käyttöön.
  Kjällman arvioi, että ohjelmat ilman ra-
hoitusta, niin kuin tämäkin, ovat suures-
sa vaarassa jäädä vain paperille. 
  – Ohjelma ilman rahoitusta voi olla het-
kellinen helpotus. Asialle on tehty jotain 
– on tehty ohjelma. Kun selailen ohjel-
massa suunniteltuja toimenpiteitä, en 
löydä paljoakaan sellaista, mitä voitaisiin 
toteuttaa ilman kuluja. Jonkun on mak-
settava tekemisestä aiheutuvat kulut. 
  – Onko sitten niin, että jotain muuta 
priorisoitua jätetään tekemättä, kun oh-
jelmaa toteutetaan? Kenen tehtävä on 
päättää mitä voidaan jättää tekemättä ja 
mikä niiden merkitys on ja kenelle, Kjäll-
man pohtii. 

Kommentti

Internet versio
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Kansallinen ihmiskaupparaportti

Ihmiskaupan uhreja 
ei tunnisteta
Ihmiskaupan vas-
taisen toiminnan 
suurin haaste on 
uhrien tunnistami-
nen. 

hmiskaupan uhrit jäävät usein 
kokonaan tunnistamatta tai hei-
tä ei ainakaan tunnisteta ihmis-
kaupan uhreiksi. Tällöin uhrit 
jäävät ilman oikeuksia, jotka 
heille lain mukaan kuuluisivat.

  Tuore kansallinen ihmiskaupparaportti 
nostaa uhrien tunnistamisen keskeisim-
mäksi haasteeksi ihmiskaupan vastai-
sessa toiminnassa. 
  – Valitettavasti viranomaisetkaan eivät 
aina tunnista ihmiskauppaa, vaikka uhri 
itse siitä kertoisikin, toteaa kansallisena 
ihmiskaupparaportoijana toimiva vähem-
mistövaltuutettu Eva Biaudet.
  Toistaiseksi Suomessa on tunnistettu 
vain muutamia kymmeniä ihmiskaupan 
uhreja. Tämä on todennäköisesti vain 
murto-osa uhrien todellisesta määrästä. 
Ihmiskaupassa tapahtuvan julman hy-
väksikäytön eri piirteitä ei välttämättä 
osata yhdistää tapauksiin ja epäillä ih-
miskauppaa.

Kattava raportti 
Kansallisena ihmiskaupparaportoijana 
vuodesta 2009 lähtien toiminut vähem-
mistövaltuutettu julkaisi ensimmäisen 
raporttinsa ihmiskaupasta tämän vuoden 
kesäkuussa.
  – Toivon, että raportti lisää laajalti tie-
toisuutta ihmiskaupasta ja edistää ihmis-
kaupan uhrien oikeuksien toteutumista, 
sanoo ihmiskauppa-asioista vastaava 
ylitarkastaja Venla Roth vähemmistöval-
tuutetun toimistosta. 

Teksti: Sirpa Marttila

Vähemmistövaltuutettu arvioi raportissa 
muun muassa ihmiskaupan uhrien aut-
tamisjärjestelmän toimintaa sekä uhrien 
maassa oleskeluun ja maasta poistami-
seen liittyviä menettelyjä siitä näkökul-
masta, miten hyvin viranomaistoimin-
nassa tunnistetaan ihmiskaupan uhrit. 
Raportti antaa noin 30 toimenpidesuosi-
tusta, jotka koskettavat niin lainsäädän-
töä kuin viranomaiskäytäntöjäkin. 

Ihmiskaupalla useita muotoja
Hallituslähteiden ja järjestöjen arviot 
maailmanlaajuisesta uhrimäärästä vaih-
televat puolen miljoonan ja neljän miljoo-
nan ihmiskaupan uhrin välillä vuosittain.   
Suomen ensimmäisessä ihmiskaupan 
vastaisessa toimintasuunnitelmassa 
vuonna 2005 Suomen arvioitiin olevan 
vuosittain jopa satojen ihmiskaupan uh-
rien kauttakulku- ja kohdemaa.
  Ihmiskaupan uhreja voidaan käyttää 
hyväksi seksuaalisesti esimerkiksi pros-
tituutiossa tai muussa seksiteollisuudes-
sa ja -viihteessä, kuten pornografian tuo-
tannossa. Uhrien hyväksikäyttö voi olla 
myös työperäistä. Uhreja voidaan riistää 
saattamalla heidät velkasuhteeseen tai 
hyötymällä heidän velkaantuneisuudes-
taan, maksamalla liian alhaista palkkaa, 
teettämällä kohtuuttoman pitkiä työpäi-
viä ilman eri korvausta, laiminlyömällä 
heille kuuluvia lomaoikeuksia ja asutta-
malla heitä ala-arvoisissa olosuhteissa.  
  Ihmiskauppa voi olla myös elinten ja 
kudosten kauppaa taloudellisessa hyö-
tymistarkoituksessa, pakkoavioliittoja, 
adoptiokauppaa ja velkavankeuteen 
saattamista. Ihmiskaupan uhrit ovat nai-
sia, lapsia ja miehiä. 

Tunnistettuja tapauksia 
Suomessa vähän
Ihmiskauppa sekoitetaan usein läheisil-
miöihinsä. Uhreja kohdellaan pikemmin 
laittomina maahantulijoina, salakulje-
tettuina siirtolaisina, prostituoituina tai 

luvattomina työntekijöinä kuin hyväksi-
käyttöä kohdanneina ihmiskaupan uh-
reina. Siksi viranomaisten tietoon tulleet 
ja ihmiskaupaksi tunnistetut tapaukset 
ovat todennäköisesti vain pieni osa koko 
ilmiöstä.
  Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestel-
mä perustettiin Suomeen vuonna 2007. 
Sen aikana viranomaiset ja kolmannen 
sektorin toimijat ovat tunnistaneet yh-
teensä vain joitakin kymmeniä uhreja. 
Varsinkin prostituutiossa hyväksikäytet-
tyjä ihmiskaupan uhreja tunnistetaan 
Suomessa kansainvälisesti vertaillen 
vähän.
  Myös tuomioistuimiin edenneiden ih-
miskauppatapausten määrä on meillä 
vähäinen. Toistaiseksi ihmiskauppani-
mikkeellä tuomioistuimiin on edennyt 
neljä tapausta, joista kolme on koskenut 
seksuaalista ja yksi työperäistä hyväksi-
käyttöä. Ihmiskaupan piirteitä sisältävi-
en rikosten eli ns. ihmiskaupan kaltais-

ten rikosten määrät ovat huomattavasti 
suuremmat. Näitä ovat törkeä paritus, 
kiskonnantapainen työsyrjintä ja törkeä 
laittoman maahantulon järjestäminen.
 
Suomi kohde- ja kauttakulkumaa
Suomessa ihmiskauppaa ilmenee aina-
kin prostituutio- ja paritustoiminnassa. 
Ulkomaalaisten työntekijöiden ja maa-
hanmuuttajien hyväksikäyttäminen esi-
merkiksi kotitalouksissa, ravintola-, ra-
kennus-, siivous-, metalli-, kuljetus- ja 
puutarha-aloilla ja marjanpoiminnassa 
voi täyttää ihmiskaupparikoksen tun-
nusmerkistön. Kerjäläisyyden parissa 
voi esiintyä ihmiskauppaa ja pakkoker-
jäämistä, eikä ihmiskauppa avioliittotar-
koituksessakaan ole Suomessa mahdo-
tonta. Myös Suomen kansalaiset voivat 
uhriutua ihmiskaupassa. Elinkauppaa ei 
Suomessa ole toistaiseksi tavattu.
  Suomi on ihmiskaupan kohdemaa, 
mutta myös todennäköisesti kauttakul-
kumaa. Suomi on ihmissalakuljetuksen 
läpikulkumaa muualle Länsi-Euroop-
paan. Salakuljetetut maahanmuuttajat 
ovat usein lähteneet matkaan vapaaeh-
toisesti, mutta heitä on saatettu uhkailla 
ja erehdyttää matkalla. Pitkän matkan ja 
väärennettyjen asiakirjojen takia he ovat 
usein pahoin velkaantuneet, ja osalla on 
tarkoitus maksaa matkasta aiheutuneet 
velat vasta määräpäähän pääsyn jälkeen. 
Heitä on usein matkan aikana käsketty 
luopumaan omista matkustusasiakirjois-
taan, ja uhattu olemaan kertomatta mat-
kanjärjestäjistä viranomaisille. 
  Hyväksikäyttötarkoituksen osoittami-
nen ihmiskaupan kauttakulkutilanteissa 
on haasteellista. Tärkeää on kuitenkin 
havaita, että ihmiskauppa on myös yri-
tyksenä rangaistava rikos.

Auttamisjärjestelmä 
uhrilähtöisemmäksi
Jos ihmiskaupan uhreja ei tunnisteta, 
he eivät ohjaudu heitä varten perustet-
tuun auttamisjärjestelmään eivätkä pää-
se osallisiksi muistakaan oikeuksistaan, 
kuten mahdollisuudestaan jäädä maa-

han ihmiskaupan uhreina. Tunnistamat-
tomuus voi johtaa uhrin rankaisemiseen 
laittomaan toimintaan osallistumisesta 
tai esimerkiksi laittomasta maahantulos-
ta. Se voi johtaa myös mahdollisen ih-
miskaupan uhrin maasta poistamiseen, 
hyväksikäytön jatkumiseen ja uudelleen 
uhriutumiseen.
  Kansallisen ihmiskaupparaportoijan 
mukaan ”ihmiskaupan uhrien ottaminen 
auttamisjärjestelmään ja sieltä poista-
minen ei ole kaikissa tilanteissa noudat-
tanut sellaista uhrilähtöisyyttä ja hyvän 
hallinnon periaatteiden mukaisuutta, 
jota auttamisjärjestelmää hallinnoivilta 
vastaanottokeskuksilta tulisi voida odot-
taa”. 
  Ihmiskaupparaportoija suosittaa autta-
misjärjestelmän kehittämistä uhrilähtöi-
semmäksi niin, että pelkät viitteet ihmis-
kaupan uhriksi joutumisesta riittäisivät 
alkuvaiheessa auttamisjärjestelmään 
pääsemiseksi. Näin järjestelmä toimisi 
nykyistä useammin myös ihmiskaupan 
uhrien tunnistamisen välineenä. 
  Lisäksi ihmiskaupparaportoija esittää 
oman lain säätämistä ihmiskaupan uhri-
en auttamisjärjestelmästä. Tällä hetkellä 
auttamisjärjestelmästä säädetään niin 
sanotussa kotouttamislaissa.

Työn toimivuutta kaikille tasoille
Useat ihmiskaupan uhreja auttavat kol-
mannen sektorin toimijat, muun muas-
sa Pro-Tukipiste ja Rikosuhripäivystys 
(RIKU), tukevat ihmiskaupparaportoi-
jan suositusta auttamisjärjestelmän ke-
hittämisestä. Ne toteavat kannanotos-
saan (5.10.2010), että uhrien tehokas 
tunnistaminen edellyttää ihmiskaupan 
vastaisen työn toimivuutta sen kaikilla 
tasoilla. Kolmas sektori voi toimia osa-
na auttamisjärjestelmää tukipalveluiden 
tuottajana tai ohjata tunnistamiaan uh-
reja auttamisjärjestelmän piiriin. 
  Ihmiskaupparaportoija esittää raportis-
sa myös suosituksen kolmen kuukauden 
harkinta-ajasta, joka taattaisiin uhrille 
tämän päästyä auttamisjärjestelmään. 
Kolmannen sektorin toimijoiden mieles-

tä ihmiskaupan uhreille tarkoitettuun 
harkinta-aikaan liittyvät käytännöt ovat 
tällä hetkellä epäselviä: ”Ne ovat jopa 
siinä määrin epäselviä, että harkinta-ai-
kaprosessia on lähes mahdotonta selven-
tää mahdolliselle uhrille. Lisäksi autta-
misjärjestelmän johtajien päätöksenteon 
tukena toimivien arviointiryhmien ko-
koonpano on täysi-ikäisten ihmiskaupan 
uhrien kohdalla painottunut esitutkinta- 
ja maahanmuuttoviranomaisiin autta-
mistyöhön liittyvien tahojen sijaan.” 

Rikostorjunta ja uhrien suojelu 
tasapainoon
Kansallinen ihmiskaupparaportoija suo-
sittelee, että tavoitteita ihmiskaupan 
uhrien oikeuksien suojelemiseksi ja ri-
kostorjunnan toteuttamiseksi tasapai-
notettaisiin. Tavoitteet ovat kumpikin 
tärkeitä eivätkä ne ole keskenään ristirii-
taisia. Kansainvälinen kokemus osoittaa, 
että ihmiskaupan uhrien auttaminen 
edistää myös rikostorjuntaa ja ihmiskau-
pan ennalta ehkäisemistä.
  Kolmannen sektorin toimijat ovat huo-
lissaan siitä, että maahantulon kont-
rollointi ja rikostutkinnan tavoitteisiin 
liittyvät prosessit ovat nousseet ihmis-
kaupan vastaisessa toiminnassa uhriläh-
töisyyttä keskeisemmiksi. Rikostorjunta 
on ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa 
olennainen elementti, mutta siinäkin on 
painotettava nykyistä enemmän uhrien 
oikeuksia: ”Ihmiskaupan uhri on joutu-
nut vakavan ihmisoikeuksia loukkaavan 
rikoksen kohteeksi, eikä häntä tule ran-
gaista laittomasta maahantulosta.”  

Lähteet: 
Vähemmistövaltuutettu (www.ofm.fi)
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan 
kertomus 2010. Ihmiskauppa ja siihen 
liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien 
oikeuksien toteutuminen Suomessa. Vä-
hemmistövaltuutettu, Helsinki 2010. 
Kannanotto 5.10.2010: Uhrien oikeudet 
tuotava keskiöön ihmiskaupan vastaises-
sa työssä.  (www.riku.fi)

i Kuvan taulussa YK:n ihmisoikeuksien yleis-
maailmallisen julistuksen ensimmäinen artikla: 
”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisi-
na arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu 
järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisi-
aan kohtaan veljeyden hengessä.” Ihmisoikeuk-
sien julistuksen neljäs artikla kieltää orjuuden, 
johon ihmiskauppaa voidaan verrata: ”Ketään ei 
saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuu-
den ja orjakaupan muodot on kiellettävä.”

Ihmiskauppa on Suomessa ankarasti rangaistava rikos. Suomen lainsäädännön mukaan ihmiskauppaa on: 
  • toisen henkilön paritusrikoksen kaltainen seksuaalinen hyväksikäyttö 
  • pakkotyöhön tai muunlaisiin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen 
  • elinkauppa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. 
Ihmiskaupasta voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun rikoksen uhria on erehdytetty työn luonteesta, olosuhteista tai siitä saatavasta 
korvauksesta. 
  Ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä myös silloin, jos uhrin riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa on käytetty hyväksi. 
Ihmiskaupparikoksen tekijät käyttävät väärin valta-asemaansa. Uhrin riippuvainen asema voi johtua esimerkiksi perhe-, sukulaisuus-, 
työ-, vuokra- tai velkasuhteesta. Riippuvainen asema voi syntyä myös luvattoman maassa oleskelun tai matkustusasiakirjojen puuttumisen 
seurauksena. 
  Ihmiskaupan uhrin turvaton tila voi aiheutua esimerkiksi nuoresta iästä, ominaisuuksista, taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta, 
psyykkisestä tilasta tai aikaisemmista kokemuksista. Näitä altistavia tekijöitä ihmiskaupparikoksen tekijät käyttävät usein tietoisesti ja 
tarkoituksellisesti hyväkseen. 

!Ihmiskauppa on vakava rikos ja ihmisoikeusloukkaus
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Rikosuhripäivystyksen 
palvelut asiakkaille 
turvakodin tiloissa

ikosuhripäivystys (RIKU) 
ja Vaasan ensi- ja turvakoti 
päättivät yhdistää voimansa 
perhe- ja lähisuhdeväkival-
lan uhrien avun saamisen 
helpottamiseksi. 

  – Päätimme, ettei turvakodin asiakkai-
den tarvitse hakea apua monesta paikas-
ta. Aloitimme Rikosuhripäivystyksestä 
säännölliset käynnit turvakodilla, kertoo 
RIKUn Länsi-Suomen aluetoimiston joh-
taja Mika Lindén.

Turvakodin asiakkaat yleensä 
rikoksen uhreja  
Turvakotiasiakkaat ovat yleensä rikoksen 
uhreja, mutta moni heistä ei osaa, uskal-
la tai halua viedä asiaansa tuomioistuin-
käsittelyyn. 
  Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea ja tie-
toa esimerkiksi rikosilmoituksen tekemi-
sestä sekä uhrin oikeuksista. Turvakodilla 
usein keskusteluissa esiin nouseva aihe 
on lähestymiskielto ja sen hakeminen. 
  – Tarvittaessa olemme auttaneet tur-
vakodin asiakkaita muun muassa lä-
hestymiskiellon hankkimisessa, mutta 
tärkeimmäksi on koettu tarjoamamme 
henkilökohtainen tuki, sanoo Lindén.

Matalan kynnyksen palvelua
Toiminnanjohtaja Virpi Hagström Vaasan 
ensi- ja turvakodista sanoo, että turvako-
dille hakeutuneilla asiakkailla on korkea 
kynnys kaupungilla liikkumiseen, joten 
heidän on helpompaa saada RIKUn apu 
turvakodilla.
  – Jo turvakodille tulemiseen on suuri 

kynnys. Vielä isompi kynnys olisi hakea 
tämän jälkeen apua Rikosuhripäivystyk-
sestä.
  Yhteistyömallia alettiin toteuttaa vuo-
den 2009 lopussa. Jo nyt on nähty, että 
tämä nopeuttaa erityisesti oikeusproses-
sin käynnistymistä. 
  – Asiakkaan tultua turvakotiin olemme 
saaneet asiat liikkeelle jo muutamassa 
päivässä, Virpi Hagström sanoo.
  – Olemme saaneet asiakkailta paljon 
positiivista palautetta. Käytännössä 
olemme myös nähneet, miten yhteis-
työmme avulla pitkäänkin jatkuneeseen 
väkivaltakierteeseen on pystytty puuttu-
maan, Mika Lindén toteaa.

Kehittyvä yhteistyömalli
Toimivaa käytäntöä aiotaan Vaasassa jat-
kaa ja kehittää edelleen. Vastaava malli 
on RIKUssa käytössä Länsi-Suomessa 
myös Kokkolan palvelupisteessä ja Ete-
lä-Suomessa Päijät-Hämeen palvelupis-
teessä. 
  RIKUn toiminnanjohtaja Petra Kjäll-
man kertoo, että Rikosuhripäivystyksen 
toimintasuunnitelmassa vuodelle 2011 
on asetettu tavoitteeksi toimintamallin 
käytön laajentaminen.   

  Artikkelin lähteenä on käytetty sanoma-
lehti Pohjalaisessa 27.2.2010 julkaistua 
Matti Järven artikkelia ”Perheväkivallan 
uhrit voidaan vaikka saattaa poliisiase-
malle”.

 
 

rottsofferjouren (RIKU) och 
Skyddshemmet i Vasa beslöt 
att förena sina krafter så att 
offren för våldsbrott i famil-
jen och närrelationer lättare 
kan få hjälp. 
  – Vi beslöt att kunderna i 

skyddshemmet inte skall behöva söka 
hjälp från många olika håll. Vi i brott-
sofferjouren började besöka skyddshem-
met regelbundet berättar Mika Lindén, 
chefen för RIKUs regionalbyrå i Västra 
Finland.
  Kunder i skyddshemmet är ofta brott-
soffer men många av dem varken kan, 
vågar eller vill föra saken till domstols-
förhandling. Brottsofferjouren ger stöd 
och information om hur man t.ex. gör 
brottsanmälan samt om offrets rättighe-
ter. Ett ofta återkommande tema i dis-
kussioner i skyddshemmen är besöksför-
budet och hur man begär det. 
  – Vi har hjälpt skyddshemsinvånare 
med att bl. a. begära besöksförbud men 
den viktigaste tjänsten har visat sig vara 
det personliga stödet, säger Lindén. 

Service med låg tröskel
Verksamhetsledaren Virpi Hagström vid 
skyddshemmet i Vasa säger att det är 
mycket lättare för kunderna att få hjälp 
av RIKU i skyddshemmet. 
  – För kunder som har blivit utsatta för 
våld är tröskeln hög att komma till skydd-
shemmet. Och sedan skulle det vara en 
ännu större tröskel att gå till brottsoffer-

jouren för att be om hjälp. 
  Samarbetsmodellen har varit i bruk 
från slutet av år 2009. Redan nu är det 
tydligt att man har fått rättsprocessen i 
gång snabbare. 
  – När kunden har kommit till skydd-
shemmet har vi fått sakerna i gång på 
några dagar, säger Virpi Hagström.
  – Vi har fått mycket positiv feedback av 
kunderna. Vi har kunnat se hur vi i prak-
tiken har kunnat ingripa i den onda cir-
keln av långvarit bruk av våld med hjälp 
av vårt samarbete, konstaterar Mika Lin-
dén.
  Man tänker fortsätta med denna fun-
gerande praxis och utveckla den vidare 
i Vasa. Samma verksamhetsmodell är i 
bruk vid RIKUs Karleby servicepunkt 
i Västra Finland och vid RIKUs Päijät-
Häme servicepunkt i Södra Finland. 
RIKUs verksamhetsledare Petra Kjällman 
berättar att utvidgande av användandet 
av den här verksamhetsmodellen ingår i 
Brottsofferjourens verksamhetsplan för 
år 2011.   

  Som källa för den här artikeln har an-
vänts Matti Järvis artikel ”Perheväkival-
lan uhrit voidaan vaikka saattaa polii-
siasemalle” (Offren för familjevåld kan 
fast följas till polisstationen) i tidningen 
Pohjalainen 27.2.2010.
 
 

Översättning: Merja Eloaho

Brottsofferjourens 
service 
i skyddshemmet
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Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen aluetoi-
misto ja Vaasan ensi- ja turvakoti loivat yhteis-
työmallin, jolla parannetaan lähisuhdeväkival-
lan uhrien oikeusturvaa.

Västra Finlands regionalbyrå för Brottsoffer-
jouren och Skyddshemmet i Vasa har skapat en 
samarbetsmodell som förbättrar rättsskyddet 
för offren av våldsdåd gjorda av de närmaste.

Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suo-
men aluetoimiston johtaja Mika 
Lindén ja Vaasan ensi- ja turvakodin 
toiminnanjohtaja Virpi Hagström 
päättivät yhdistää voimansa per-
heväkivallan uhrien auttamiseksi. 
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Rikun kannanotto

Euroopan tasolla käydään kes-
kustelua rikosuhreille yleises-
ti suunnatuista palveluista ja 
tapahtuneen rikoksen mukaan 
eriytetyistä palveluista. Rikosuhri-
työn kattojärjestö Victim Support 
Europe edistää yleisiä rikosuhreil-
le suunnattuja palveluja ja niiden 
kehittämistä. 

ikosuhrityön eurooppalainen kat-
tojärjestö Victim Support Europe 
antoi julkilausumia keväisessä 
vuosikokouksessaan. Niissä otet-

tiin kantaa rikosuhrityön Eurooppa-tason 
politiikkaan. Kiitosta saivat monenlaiset 
EU-sopimukset, ohjelmat ja päätökset, 
joilla varmistetaan unionin alueella ri-
koksen uhriksi joutuneiden oikeuksia ja 
parannetaan heille kohdennettua tukea. 
Euroopan Neuvoston mielestä seuraavat 
tavoitteet on täytettävä, jotta strategiat 
toteutuisivat:  
  • Rikosuhripalveluja pitäisi kehittää 
edelleen. Erikoispalveluille ja valtakun-
nallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla toimiville kansalaisjärjestöille 
pitäisi antaa mahdollisuudet tarjota tar-
koituksenmukaisia palveluja rikoksen 
uhreille. 
  • Vapaaehtoistyöntekijät ja ammatti-
henkilöstö, jotka kohtaavat rikoksen uh-
reja tehtävissään, tulee kouluttaa. 
  • Yleistä tietoisuutta rikosuhripalve-
luiden mahdollisuudesta tulisi edelleen 
lisätä.

Vaarana haavoittuvuuden 
arvottaminen
Tilburgin yliopiston viktimologiainstituu-
tissa Intervictissä tehdyissä tutkimuksis-
sa on osoitettu, että hyvinkin erilaisten 
rikosten uhrit kärsivät pääasiassa sa-
mankaltaisista seurauksista. On selvää, 
että vakavimpien rikosten uhrit tarvitse-
vat enemmän tukea kuin lievien rikosten 
uhrit. Eroja avun ja neuvojen tarpeeseen 
tuottavat rikoksen törkeys, ilmiö rikoksen 
taustalla sekä kohteeksi joutuneen hen-

Teksti: Sirpa Marttila

Eurooppalaista rikosuhrikeskustelua

Erilainen rikos 
– samat tarpeet uhrilla?

kilön henkilökohtainen ominaisuus rea-
goida vastoinkäymisiin. Uhrin haavoit-
tuvuutta ei pysty arvioimaan ulkoapäin: 
henkilökohtaiset olosuhteet voivat tehdä 
kenestä tahansa erityisen haavoittuvan 
jossakin elämänsä vaiheessa. 
  Jos rikosuhripalveluissa suositaan eri-
yttämistä, on olemassa riski, että haa-
voittuvuutta aletaan arvottaa ja yleensä 
rikoksen uhriksi joutuneiden tarpeet 
unohdetaan.

Tukea rikoksesta riippumatta
Tällä hetkellä tietyt uhriryhmät saavat 
eurooppalaisessa keskustelussa muita 
enemmän huomiota, esimerkiksi ihmis-
kaupan uhrit. Victim Support Europe 
edistää yleisten uhreille suunnattujen 
palvelujen tarjoamista ja kehittämistä 
kaikissa Euroopan maissa. Se ei halua 
erotella joitakin uhriryhmiä erityisen haa-
voittuvina, koska silloin suuri enemmistö 
uhreista saattaisi jäädä vaille ansaitse-
maansa tukea. Järjestö antaa samaan 
hengenvetoon tukensa myös erityispal-
veluille, mutta painottaa, että tarvittavat 
tukipalvelut tulisi taata kaikille rikosten 
uhreille rikoksesta riippumatta. 
  Tulisikin keskustella, ovatko erityispal-
velut ainoa tai oikea tapa auttaa erityis-
osaamista edellyttävien rikosten uhriksi 
joutuneita vai olisivatko hekin autetta-
vissa yleensä rikoksen uhreille kohden-
netuissa palveluissa. Olisiko mahdollista 
vahvistaa yleensä rikoksen uhreille koh-
dennettuja palveluja niin, että niissä olisi 
riittävästi voimavaroja ja erityisosaamis-
ta erilaisten rikosten uhriksi joutuneiden 
auttamiseen? 
  Tai olisiko kenties rikoksen uhrille 
kohdennettujen yleisten palvelujen ja 
erityispalvelujen yhdistämisellä mahdol-
lista saada aikaan matalan kynnyksen 
korkealaatuista, kattavaa ja kustannus-
tehokasta palvelua?  

Lähde: Petra Kjällmanin blogikirjoitus 
3.5.2010 (http://rikosuhri.blogspot.
com) ja Victim Support Europen vuosi-
kokousaineisto

r

Puolustuskyvyttömän 
väkisinmakaamisesta 
raiskausrikos

ikeusministeriössä on valmisteltu 
ehdotus rikoslain muuttamiseksi 
niin, että sukupuoliyhteys puolus-
tuskyvyttömän henkilön kanssa 

määriteltäisiin aina raiskausrikokseksi.  
Ehdotus on keskeinen osa raiskaussään-
nösten laajempaa uudistusta.
  Nykyisin sukupuoliyhteys puolustuskyvyt-
tömän henkilön kanssa on raiskaus vain, 
jos tekijä on jollakin aktiivisella teolla 
saattanut uhrinsa puolustuskyvyttömään 
tilaan. Tekijä on voinut antaa uhrille esi-
merkiksi unilääkettä, alkoholia tai muuta 
huumaavaa ainetta.
  Sen sijaan sukupuoliyhteyttä sellaisen 
uhrin kanssa, joka on puolustuskyvytön 
muusta kuin tekijästä johtuvasta syystä, 
pidetään nykylainsäädännön mukaan sek-
suaalisena hyväksikäyttönä, josta rangais-
tus on sakkoa tai vankeutta vähintään 14 
vuorokautta ja enintään neljä vuotta. Tyy-
pillinen esimerkki on sukupuoliyhteys sam-
muneen henkilön kanssa.
 
Ehdotuksen mukaan raiskauksiksi arvioi-
taisiin myös tilanteet, joissa tekijä käyttää 
hyväkseen toisen puolustuskyvytöntä tilaa 
ilman, että on itse sen aiheuttanut. Myös-
kään sillä, onko puolustuskyvyttömyys tila-
päistä tai pysyvää, ei olisi merkitystä.
  Tekojen määrittely raiskausrikoksiksi nos-
taisi niiden vähimmäisrangaistuksen ny-
kyisestä14 päivästä yhteen vuoteen vanke-
utta. Teosta ei liioin enää voitaisi tuomita 
sakkorangaistusta.
 
Myös seksuaaliseen tekoon pakottamista 
koskevia säännöksiä tarkennettaisiin vas-
taamaan uusia raiskausta koskevia sään-
nöksiä. Myöskään tätä tekoa arvioitaessa 
puolustuskyvyttömyyden syyllä ei enää oli-
si merkitystä. Rangaistus pakottamisesta 
seksuaaliseen tekoon on sakkoa tai vanke-
utta vähintään 14 vuorokautta ja enintään 
kolme vuotta.
  Muutokset ovat omiaan parantamaan 
naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeu-
den rikosoikeudellista suojaa, koska naiset 
ovat useimmiten näiden rikosten uhreja. 
Ehdotus on osa laajempaa kokonaisuutta, 
jolla tähdätään naisiin ja lapsiin kohdis-
tuvan seksuaalisen ja muun väkivallan vä-
hentämiseen.
  Toukokuun alussa valmistui oikeus-
ministeriön työryhmän mietintö, jossa 
ehdotetaan nykyistä ankarampia ran-
gaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaa-
lirikoksista. Työryhmä ehdotti myös uusia 
rangaistussäännöksiä lasten suojelemisek-
si seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. 
 
Parhaillaan Oikeuspoliittinen tutkimuslai-
tos selvittää raiskausrikosten rangaistus-
käytäntöä. Selvityksen on määrä valmistua 
vuoden loppuun mennessä.

Lähde: Oikeusministeriö (www.om.fi)
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otuus on, että matkalla sat-
tuu ja tapahtuu. Suomen 
Lappi on laaja ja siellä on 
erilaisille matkailijoille tar-
jolla erilaisia kohteita. On 
murtomaahiihtäjien suosik-

kipaikkoja, on laskettelukeskuksia ja nor-
jalaisnuorten suosimia biletysmestoja. 
Rikoksetkin ovat erilaisia eri paikoissa. 
Kostea lomanvietto johtaa pahoinpitelyi-
hin ja seksuaalirikoksiin. On välinevarka-
uksia ja mökkimurtoja.   

Tietoa rikosuhripalveluista 
Rikosuhripäivystys (RIKU) on mukana 
Lapin matkailun turvallisuushankkeessa 
yhtenä toimijana. RIKUn Lapin aluetoi-
misto on saanut matkailun turvallisuuden 
parantamiseen liittyvää hankerahoitusta 
oikeusministeriön rikoksentorjuntaneu-
vostolta. 
  RIKU haluaa valistaa niin lappilaisia 
matkailualan toimijoita kuin turistejakin 
palveluistaan. Tavoitteena on lisätä tie-
toisuutta rikoksen uhrille tarjolla olevista 
palveluista.  
  Hankkeessa tehdään verkkomateriaali, 
jota matkailualan toimijat voivat hyö-
dyntää omassa työssään. RIKU järjestää 
myös koulutusta matkailualalla toimivil-
le rikoksen uhrin kohtaamisesta ja siitä, 
miten edetä rikoksen tapahduttua. 
  – Pilottikuntina on Tunturi-Lappi eli Ko-
lari, Kittilä, Enontekiö ja Muonio, kertoo 
RIKUn Lapin aluejohtaja Päivi Alanne-
Kunnari, joka vastaa valistuskampanjan 
toteutuksesta yhdessä projektiohjaaja 
Leena Piippolan kanssa.  
  Hankkeesta kerrotaan myös eurooppa-
laisen rikosuhrityön katto-organisaation 
Victim Support Europen jäsenjärjestöille. 
Ulkomaalaisia matkailijoita ohjataan ot-
tamaan yhteyttä oman maansa rikosuhri-
palveluun. Sellainen löytyy muun muas-
sa Britanniasta, Hollannista ja Saksasta, 
joista suuri osa Lappiin matkanneista 
ulkomaalaisista vieraista on lähtöisin. 

Turvallisuus on imagovaltti
Suomelle turvallisuus on imagovaltti. RI-
KUn hanke tukee osaltaan Lapin matkai-

Turisti ja matkailualan yrittäjäkin 
hyötyvät Rikosuhripäivystyksestä

lubrändin kehittämistä ja antaa välineitä 
hoitaa matkailun lisääntyvää kansainvä-
lisyyttä. 
  – Haasteena on tietenkin se, että rikok-
sia ei haluta mieltää tunturikeskuksiin. 
Osa matkailualan ihmisistä on ottanut 
tämän meidän hankkeemme erittäin hy-
vin vastaan, osan kanssa on pitänyt ju-
tella jonkin aikaa. 
  – Haluamme lisätä tietoa siitä, minne 
uhrin voi ohjata rikoksen jälkeen. Toi-
vomme, että tietoisuuden lisäännyttyä 
ohjelmapalveluyrittäjä tai hotelli osaisi 
ohjata turisteja eteenpäin, Päivi Alanne-
Kunnari sanoo. 
  – Yksi hankkeen kohderyhmä on mat-
kaoppaat, joista monet ovat taustaltaan 
ulkomaalaisia ja siksi eivät ehkä tunne 
Suomen palvelujärjestelmää, puhumat-
takaan rikosoikeusjärjestelmästä.
Päivi visioi, että RIKUn useille kielille 
käännetty tiivis infopaketti liitettäisiin 
mukaan matkailualan yrittäjien turvak-
ansioihin, laatukäsikirjoihin tai hotellik-
ansioihin. 
  – Toivomme myös, että hankkeen tuot-
tama materiaali otettaisiin mukaan mat-

kailun turvallisuuspassikoulutukseen. 
Sen myötä materiaali leviäisi myös se-
sonkityöntekijöille. 
  Vapaaehtoinen matkailun turvallisuus-
passi on lappilainen keksintö, josta ke-
hitetään valtakunnallista kurssi- ja ope-
tusohjelmaa. 

Lapin matkailulle 
ennustetaan   kasvua
Lapin matkailutilastot vuodelta 2008 
osoittivat 2,3 miljoonaa rekisteröityä 
yöpymistä. Ulkomaalaisia turisteja oli 
yli 0,9 miljoonaa. Talouden taantuma 
aiheutti notkahduksen, mutta täksi vuo-
deksi yöpymisiä odotetaan jopa 2,6 mil-
joonaa. 
  Lappi haluaa olla matkailun turvalli-
suuden edelläkävijä Suomessa. Matkai-
lun turvallisuus on Lapin sisäisen turval-
lisuuden kehittämisessä yksi keskeinen 
painopiste-alue. 
  RIKUn Lapin aluetoimiston käynnistä-
mä matkailualan valistushanke jatkuu 
vuoden 2011 toukokuun loppuun.  

Joulupukki, porosafareita ja moottorikelkkailua. 
Maisemien avaruutta, tilaa hengittää. 
Miten tähän kuvaan sopii Rikosuhripäivystys? T

RIKU on mukana kehittämässä Lapin matkailun turvallisuutta. 
Pilottialueena on Tunturi-Lapin kunnat eli Kolari, Kittilä, Enontekiö 
ja Muonio. Kuva Muonion-Enontekiön reitiltä.

”Haluamme lisätä tietoa 
siitä, minne uhrin voi 
ohjata rikoksen jälkeen.” 



RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN YHTEYSTIEDOT

Leena Piippola on aloittanut Ulrik-projek-
tiohjaajana Rovaniemen aluetoimistossa. 
Hänen työhönsä kuuluu oleellisesti ver-
kostoituminen muiden ulkomaalaistaus-
taisten parissa työtä tekevien kanssa. 
  – Rovaniemellä on vahva osaaminen 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
olen päässyt mukaan Rovaniemen Mako-
verkostoon eli maahanmuuttajien ko-
touttamisverkostoon. Verkoston kautta 
tuon RIKUn toimintaa tiedoksi niin maa-
hanmuuttajille kuin toimijoille, Leena 
kertoo. 
  Leena valmistui sosionomiksi vuonna 
2008. Hänen opinnäytetyönsä koski to-
distajantukea ja todistajan kokemusta 
siitä. Valmistumisensa jälkeen hän työs-
kenteli pari vuotta lastensuojelussa. 

– RIKUssa olen toiminut vapaaehtoise-
na jo vuodesta 2005. Työpaikan vaihto 
Rikosuhripäivystykseen tuntui luonte-
valta vaihtoehdolta ja enemmän omalta 
alaltani. Samalla sain jättää hyvästit 
pitkälle työmatkalle ja jaksotyölle eli 
nyt saan kulkea kotoa töissä.
  Leena on mukana Lapin matkailukes-
kusten valistushankkeessa, joka lisää 
matkailun turvallisuutta ja palvelee 
myös paikallisia asukkaita. 
  Aina kun töiltä ehtii, Leena viettää ai-
kaa perheensä ja ystäviensä sekä kun-
toilun ja opiskelun parissa. – Toivoisin, 
että kesämme olisi pitempi, niin voisin 
myös viettää aikaani enemmän Marau-
derini kyydissä (sinulle, joka et tiedä 
mikä se on, niin vastaus on moottori-
pyörä). Vierivä kivi ei sammaloidu!  

Meri Korniloff on aloittanut osa-aikai-
sena projektisihteerinä Ulrik-projek-
tissa Helsingissä keskustoimiston ti-
loissa. Merillä on aiempaa kokemusta 
kansalaisjärjestötyöstä muun muassa 
Suomen Punaisesta Rististä. Maahan-
muuttotyö ja rasismi ovat hänelle aihei-
na tuttuja. Meri viimeistelee opintojaan 
Helsingin yliopiston Intercultural En-
counters -maisteriohjelmaan. Hän on 
valmistunut humanististen tieteiden 
kandidaatiksi uskontotieteestä.  
  – Odotan innolla, mitä projekti tuo 
vuoden mittaan tullessaan, Meri sa-
noo. 
  

Uusia kasvoja RIKUssa

Leena ja Meri aloittivat 
Ulrik–projektissa

Ulrik on Rikosuhripäivystyksen (RIKU) 
vuonna 2007 alkanut viisivuotinen 
RAY-rahoitteinen projekti ulkomaalais-
taustaisten rikoksen uhrien tukemisek-
si. Sen tavoitteena on vahvistaa RIKUn 
osaamista ulkomaalaistaustaisten rikok-
sen uhrien auttamiseksi ja tukemiseksi 
sekä madaltaa heidän kynnystään hakea 
ja saada tarvitsemaansa apua ja tukea. 
Kohderyhmänä ovat niin Suomessa vie-
railevat kuin pysyvästi asuvat ulkomaa-
laistaustaiset rikoksen uhriksi joutuneet, 
heidän läheisensä ja rikosasiassa todis-
tavat aikuiset ja lapset.
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elsingin yliopiston Palmenia ja Rikosseuraamusvirasto kehittävät ja toteuttavat niin sanottuja ryhmäohjelmia vankiloissa 
väkivallan tekijöille ja uhreille. 
  Tavoitteena on, että ryhmään osallistuvat miehet tiedostaisivat oman väkivaltaisuutensa ja saisivat valmiuksia ja työkalu-
ja päästäkseen eroon väkivaltaisesta käyttäytymisestään. Miesten ohjelman käsikirjaa pilotoidaan syksyllä 2010.

Palmenia ja Rikosseuraamusvirasto ovat kehittämässä ryhmäohjelmaa myös parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisvangeille. Ohjel-
massa rakennetaan tervettä minäkuvaa ja annetaan eväitä tulevaisuuden suhteita varten. 
  Tavoitteena on, että uhri ymmärtäisi parisuhdeväkivallan vaikutukset ja oivaltaisi, ettei hänen tarvitse lähteä enää samanlaiseen 
suhteeseen. Naisten ryhmän ohjelmaa on pilotoitu Hämeenlinnan vankilassa keväällä 2010. 
  Työhön on saatu hankerahoitusta EU:n Daphne-ohjelmasta. Taustalla on halu katkaista väkivallan kierre. Suomalaismiesten 
väkivaltakuolleisuus on EU-maiden 7. korkein, naisten 11. korkein. 

Ryhmäohjelmilla parisuhdevaltaa vastaan

H

Leena työskentelee Ulrik-projektiohjaajana 
Rovaniemellä.

Meri toimii Ulrik-projektisihteerinä 
keskustoimistossa.

ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Siltakatu 14 B 26, 4. krs, 
80100 JOENSUU, puh. 013 221 990
Jaana Rossinen, aluejohtaja, 
puh. 040 507 0795

Joensuun palvelupiste
Siltakatu 14 B 26, 4. krs, 
80100 JOENSUU
Annariina Tahvanainen, toiminnanohjaaja, 
puh. 040 725 6001
Galina Vasilenko, projektiohjaaja, 
Ulrik, puh. 050 324 1314

Savonlinnan palvelupiste
Olavinkatu 40 A, 57130 SAVONLINNA
Sisko Stolt, yhdyshenkilö, 
puh. 015 273 700

Kuopion palvelupiste
Saastamoisenkatu 12, 
70100 KUOPIO, puh. 017 262 7738
Eila Kersalo ja Minna Piippo, 
toiminnanohjaajat

Mikkelin palvelupiste
Maaherrankatu 13 B, 4. krs, 
50100 MIKKELI
Mirka Leikas, yhdyshenkilö, 
puh. 015 214 401

Lappeenrannan palvelupiste
Pormestarinkatu 6 A, 5. krs, 
53100 LAPPEENRANTA
Maarit Kuntola, yhdyshenkilö, 
puh. 050 501 7994

LAPIN ALUETOIMISTO
Maakuntakatu 29–31 B, 3. krs, 
96200 ROVANIEMI
Päivi Alanne-Kunnari, aluejohtaja, 
puh. 0400 979 175

Rovaniemen palvelupiste
Maakuntakatu 29–31 B, 3. krs, 
96200 ROVANIEMI
Soile Saukkonen, toiminnanohjaaja, 
puh. 0400 979 026
Leena Piippola, projektiohjaaja, 
Ulrik-hanke, puh. 0400 970 081

Kemin palvelupiste
Kriisikeskus Turvapoiju, 
Etelärantakatu 6, 94100 KEMI
Satu Peurasaari, yhdyshenkilö, 
puh. 040 572 3793

Kemijärven palvelupiste
Särkeläntie 4, 98120 KEMIJÄRVI
Päivi Säynäjäkangas, yhdyshenkilö, 
puh. 040 748 3225 

Ylä-Lapin palvelupiste
Sámi Soster ry, Saarikoskentie 4, 
99800 INARI
Ristenrauna Magga, yhdyshenkilö, 
puh. 0400 314 154

Rikosuhripäivystys (RIKU) palvelee
Tekstiviestipalvelu 
Rikumobiili 18184
Auttava puhelin 0203 16116
Juristin puhelinneuvonta 
0203 16117
Neuvoja verkossa: www.rikunet.fi
Kotisivut: www.riku.fi 
Facebook: Rikosuhripäivystys
Henkilökohtaista tukea RIKUn 
palvelupisteistä

KESKUSTOIMISTO
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 HELSINKI
Petra Kjällman, toiminnanjohtaja, 
puh. 040 510 6210
Merja Eloaho, toimistosihteeri, 
puh. 040 578 3564
Sirpa Marttila, RIKU-lehden 
toimitussihteeri, puh. 050 5166 554
Salome Tuomaala, projektikoordinaattori, 
Ulrik-hanke, puh. 050 5940 093
Meri Korniloff, projektisihteeri, Ulrik, 
puh. 040 842 2487

ETELÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Maistraatinportti 4 A, 4. krs., 
00240 HELSINKI
Jaana Koivukangas, aluejohtaja, 
puh. 040 512 9335

Pääkaupunkiseudun palvelupiste
Maistraatinportti 4 A, 4. krs., 
00240 HELSINKI, puh. 09 4135 0550
Anne Veijola, toiminnanohjaaja,
puh. 040 523 0595
Riitta Putkonen, toiminnanohjaaja, 
puh. 0400 971 940

Keski-Uudenmaan palvelupiste
Myllytie 11, 04400 JÄRVENPÄÄ
Tuija Hellsten, toiminnanohjaaja, 
puh. 0400 875 395

Päijät-Hämeen palvelupiste
Tuija Hellsten, toiminnanohjaaja, 
puh. 050 402 1158

Kymenlaakson palvelupiste
puh. 0500 981 837

Länsi-Uudenmaan palvelupiste
Janiina Mieronkoski, puh. 040 351 8500

Porvoon palvelupiste
Lundinkatu 5, 06101 PORVOO
Jari Oksanen, yhdyshenkilö, puh. 0400 
494 039

POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Oulun seudun palvelupiste
Torikatu 16, 2. krs, 90100 OULU, 
puh. 08 312 0618
Maarit Saukko, aluejohtaja, 
puh. 040 543 3495

Kajaanin palvelupiste
Tehdaskatu 11, 87100 KAJAANI
Janne Vanninen-Vaattovaara, 
yhdyshenkilö, puh. 040 769 6352

SISÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Hatanpään valtatie 34 E, 4. krs, 
33100 TAMPERE
Satu Hintikka, aluejohtaja, 
puh. 050 523 7313

Pirkanmaan palvelupiste
Hatanpään valtatie 34 E, 4. krs, 
33100 TAMPERE
Katariina Westman,toiminnanohjaaja,
 puh. 03 3141 8513, 050 421 0236

Hämeenlinnan palvelupiste
Lukiokatu 16, 13100 HÄMEENLINNA
Rebekka Wadhwa, toiminnanohjaaja, 
puh. 050 378 2877

Jyvässeudun palvelupiste
Asemakatu 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
Tarja Kiuru ja Pirjo Tupamäki, 
yhdyshenkilöt, puh. 014 625 960, 
050 368 0188

Sastamalan palvelupiste
Vammalan tukitalo, Aarnontie 17 A 5,
38200 SASTAMALA, puh. 03 512 0500 
(vaihde)
Maarit Mäntylä ja Mari Kyttälä, 
yhdyshenkilöt, 050 359 7972

LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yliopistonkatu 24 B 28, 20100 TURKU
Tiina Rantanen, aluejohtaja, puh. 02 235 
5055, 050 551 5055

Turun palvelupiste
Yliopistonkatu 24 B 28, 20100 TURKU
Leila Taipale, toiminnanohjaaja, 
puh. 050 340 3580

Salon palvelupiste
Rummunlyöjänkatu 7 B, 2. rs., 
24100 SALO
Jutta Sohlman, yhdyshenkilö, 
puh. 050 304 7015

Porin palvelupiste
Antinkatu 8, 28100 PORI
Tuija Mäntylä, yhdyshenkilö, 
puh. 050 593 6706

Rauman seudun palvelupiste
Valtakatu 13, 26100 RAUMA
Sari Seikkula ja Sari Salminen, 
yhdyshenkilöt, puh. 050 375 5338

LÄNSI-SUOMEN ALUETOIMISTO 
Kauppapuistikko 26, 65100 VAASA
Mika Lindén, aluejohtaja, 
puh. 06 317 5654, 050 572 9265

Kokkolan palvelupiste
Sairaalankatu 9, 67100 KOKKOLA
Marika Pynttäri, toiminnanohjaaja
puh. 06 831 9518, 0440 548 265
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