
Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 20.06.2018 Aloite

Matalan kynnyksen palvelupisteen perustaminen väkivaltaa tai sen uhkaa ko-
keneille

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki perustaa matalan kynnyksen palvelupisteen 
väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille ja selvittää keinoja saada se perustetuksi ja rahoitetuksi jo vuo-
desta 2019 alkaen, mutta viimeistään vuodesta 2020.

Väkivaltaa kokeneiden matalan kynnyksen palvelupisteen perustamista on pyritty edistämään Helsin-
gissä jo aiemmin valtuutettu Elina Moision ja 15 muun valtuutetun allekirjoittamalla talousarvioaloit-
teella (5/2012) sekä Helka Repon ja 33 muun kuntalaisen tekemällä kuntalaisaloitteella (12/2012). 
Molempiin aloitteisiin kaupunki antoi kieltävän vastauksen ja perusteli sitä nykyisten palveluiden riittä-
vyydellä ja resurssien puutteella. Matalan kynnyksen palvelupisteen kustannukset ovat eri järjestöjen 
arvioiden mukaan noin 150 000–200 000 euroa.

Samanaikaisesti kaupungilta on vapautunut rahaa väkivallan vastaisesta työstä, kun turvakotien ra-
hoituksesta vastaaminen on siirtynyt valtiolle. Vuoden 2012 jälkeen Suomi on myös allekirjoittanut ns. 
Istanbulin sopimuksen eli Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka velvoittaa myös kuntia teke-
mään kaikkensa naisiin kohdistuvaa väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Helsingin nykyiset palvelut eivät korvaa matalan kynnyksen palvelupistettä. Toiminta on hajautunutta 
eivätkä sen koordinointi ja tiedonhankinta ole systemaattista, esimerkiksi neuvoloiden riskiseulonnas-
sa. Fokus on ollut perheen tuessa, jolloin parisuhdeväkivalta ja erityisryhmät, kuten vammaiset henki-
löt ja maahanmuuttajat ovat jääneet suurelta osin avun ulkopuolelle. Lisäksi kaupunki on lopettanut 
moniammatillisen riskinarvioinnin (MARAK) pilottinsa, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdevä-
kivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. 

Matalan kynnyksen palvelupisteet tukevat apua tarvitsevaa heti. Monipuolisten palvelujen tarjoaminen 
samalta luukulta madaltaa kynnystä hakea apua ja ottaa huomioon väkivallan aiheuttaman trauman 
vaikutukset: uhrilta ei edellytetä vahvaa toimijuutta, vaan kaupunki ottaa vastuun avun kohdentami-
sesta. Palvelupisteitä tarvitaan myös siksi, että pääkaupunkiseudulla turvakodit ovat olleet täynnä. 
Vuonna 2017 asiakas ohjattiin tilanpuutteen takia toiseen turvakotiin 1 003 kertaa. Matalan kynnyksen 
palvelupiste voisi selvittää turvakotitilanteen asiakkaan kanssa ja huolehtia siitä, että hän ei jää ilman 
tukea, mikäli turvakotipaikkaa ei löydy. 

Naisiin kohdistuva väkivalta nostetaan sisäministeriön tuoreessa raportissa esille yhtenä tärkeimmistä 
turvallisuuskysymyksistä. EU:n perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan 
30 prosenttia 18–74-vuotiaista suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 
nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä.

Huolimatta kaupungin erityisvelvoitteesta ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tulee matalan kyn-
nyksen palvelut suunnata kaikille sukupuolille ja niiden tulee huomioida myös erityisen haavoittuvat 
ryhmät, kuten vammaiset henkilöt ja maahanmuuttajat. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan 6 % 
suomalaisista kokee väkivaltaa vuosittain, Helsingissä tämä tarkoittaa väkilukuun suhteutettuna 38 
600 asukasta. Helsinki haluaa strategiansa mukaisesti olla turvallinen kaupunki – sen on oltava sitä 
kaikille.
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