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ALorrE LAHisUHDEvArrvelr-aN EHrcA.rs\N JA HorDoN
KooRDINoIMISEKSI JA KEHITTAMISEKSI

Helsingissii viime vuosina tehdyt parisuhde-, lapsi- ja perhemurhat kertovat liihisuhdeviikivallan
ehkiiisyn ja hoidon puutteellisista resursseista. Kansallinen viikivaltaobservatorio kiinnittii6
huomiota siihen, ettii perhesurmissa puolisonsa murhanneen motiivit ovat olleet pitkiilti samanlaisia
kuin puolisomurhissa - tyypillisesti ne liittyvet mustasukkaisuuteen ja erokriisiin: murhien taustalla
on usein naisiin kohdistuvaa viikivaltaa. CEWAD -komitea ja Amnesty Intemational ovat jatkuvasti
puuttuneet turvakotipaikkojen riitt?imattdmyyteen Suomessa. Turvakotipaikkojen tarjonta
helsinkiliiisillekin entisestiiZin vdhenee Espoossa ensi vuonna tapahtuvien turvakotipaikkojen
viihennysten mydtii. Kehitys ndytt,iii meneviin toiseen suuntaan kuin hallituksen naisiin kohdistuvan
viikival lan viihent?imisen ohj elma (STM 20 1 0) edellytteiii.

Suomi on allekirjoittanut kaikkinaisen naisten syrjinniin poistamista koskevan CEWAD -
yleissopimuksen ja Helsinki eurooppalaisen paikallis-ja aluehallinnon naistenja miesten viilisen
tasa-arvon peruskirjan, mutta vieliikii?in viikivallan ehkliisyii ja hoitoa ei ole maassamme ja sen
piiiikaupungissa asianmukaisesti jtirjestetty. Suomesta puuttuu viikivallan ehklisyyn, hoitoon ja
tutkimukseen keskittyva instituutti, vaikka viikilukuun suhteutettujen korkeiden viikivalta- ja
henkirikoslukujen valossa sellainen pit?iisi maassamme olla. Tiillaisen instituutin tulisi sijaita
Helsingissii, ja kaupungin olisi syytii tehdii aloite valtiovallan suuntaan instituutin perustamiseksi
Helsinkiin esimerkiksi yhteistydssii THL:n ja Kaste --ohjelman kanssa.

Tulossa oleva laki lapsen tapaamisoikeuden tahallisen estiimisen kriminalisoinnista edellyttzia
liihisuhdeviikivallan parempaa tunnistamista viranomaistydssii. Valtion tarkastusviraston
lastensuojelua koskevassa tarkastuskertomuksess a (6/2012) todetaan, etta lastensuojelun avohuolto
ei vastaa viikivallan uhrien ja tekijdiden tarpeisiin: lastensuojelun tyiintekijdiden ajan puute ei riitii
perheen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Viikivalta kuuluu piiihteiden ja mielenterveysongelmien
lisaksi lastensuojeluntarpeen suurimpiin syihin, mutta avohuollossa siihen puututaan hyvin viihiin
eikii siite raportoida yhteniiisesti. Uhrien ja tekij6iden erittely on puutteellista eikii viikivaltaa
kokeneiden lasten alun tarvetta tunnisteta riittaviisti.

Terveyskeskuksista viikivallan uhreja saatetaan ohjata ilman apuajfiestdjen - kuten Naisten
Linjan - palveluihin, koska viikivallan hoidon osaaminen on hajanaista Helsingissii. Avohuollon
palvelujZirjestelmiin piteisi pystye vastaamaan viikivaltaa kokeneiden helsinkileisten lasten ia
aikuisten tarpeisiin. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitemmekin, eftA

- liihisuhdeviikivallan ehkiiisyyn sekii akuuttiin ja pitkiiaikaiseen hoitoon kehitetti?in
koordinoitu matalan kynnyksen apujfiestelmii jaltai tukikeskus yhteistydssa liihiseudun
kuntien kanssa, piiivitetiiiin 1990 -luvulla tehty Helsingin kaupungin perheviikivallan
ehkiiisyohjelma (r'rt. STM:n ohjelma) sekd liitetiiiin lfiisuhdeviikivallan ehkiiisyii edistiiviit
tavoitteet ja toimenpiteet osaksi kaupungin turvallisuusstrategiaa

- valtuustokaudella 2013-2016 turvakotipaikkojen m2iara nostetaan Helsingissii tarpeen
mukaiselle tasolle ja niitii tulee olla tarjolla riifieviisti myds lapsettomille uhreille

- otetaan kayttd6n sisdministeridn "Selvitys perhe-ja lapsisurmien taustoista vuosilta 2003-
2012" -raportin suositukset, kuten parisuhdeviikivallan uusimisen riskiarviointi (MARAK),
systemaattinen viikivaltakokemusten kartoitusv?iline sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa, huollettavien lasten tuenja hoidon tarpeen selvitys aikuisille annettavissa
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palveluissa sekii tekijdiden passittaminen viikivallan katkaisuohjelmiiryzi - j.r
;issii28.marraskuuta2012. -,Jt:> 
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