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Yhteispohjoismaiset toimet lisätiedon keräämiseksi koskien 

parisuhdetappojen ehkäisemistä ja torjumista 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismai-
den ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden hallituksille, 

 

että ne ryhtyvät toimiin varmistaakseen parisuhdetappoja koskevat samankal-

taiset määritelmät ja väkivaltatilastoinnin jäsenehdotuksesta ilmikäyvällä ta-

valla.  

 

 

Taustaa 

Parisuhdetappo on lähisuhdeväkivallan vakavin muoto, eikä tappo yleensä tapahdu il-

man ennakkovaroitusta. Uhri on yleensä joutunut kokemaan kumppaninsa tekemää vä-

kivaltaa jo ennen tappoa, ja norjalainen tutkimus osoittaa, että useimmissa tapauksissa 

uhri on ollut yhteydessä poliisiin, hoito- ja hoivapalveluihin tai muihin tukijärjestelmän 

toimijoihin. Lähisuhdeväkivaltaa on pidettävä varoitusmerkkinä siitä, että tulossa voi 

olla vielä julmempi teko. Lähisuhdeväkivalta on vakava rikollisuuden muoto, joka ääri-

tapauksissa voi maksaa ihmishenkiä. Lähisuhdeväkivalta on kova isku perheessä ja va-

kava yhteiskunnallinen ongelma kaikissa Pohjoismaissa. Miehet tekevät suurimman 

osan lähisuhdetapoista, ja naisilla on suurempi todennäköisyys tulla nykyisen tai aikai-

semman kumppaninsa, avopuolisonsa tai aviopuolisonsa tappamaksi kuin jonkun toi-

sen.   

Pohjoismaiden henkirikosluvut ovat pitkään olleet matalammat kuin useimmissa 

muissa vastaavissa maissa. On perusteltua ajatella, että matalammat luvut johtuvat 

suurelta osin muiden henkirikosmuotojen kuin parisuhteessa tehtävien tappojen mata-

lista luvuista. Jotta saisimme paremman yleiskuvan ja pystyisimme paremmin torju-

maan tämänkaltaisia henkirikoksia, on tarkoituksenmukaista luoda vertailukelpoisem-

paa tilastointia ja saada nykyistä parempi yleiskuva käytännöistä eri Pohjoismaissa.  

UNODC:n (YK:n alainen huume- ja rikosvirasto) tutkimus1 vuodelta 2019 osoittaa, että 

maailmassa kuolee päivittäin 137 naista oman perheenjäsenen tappamana. Yli kolmas-

 
1 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
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osa vuonna 2017 tapetuista naisista kuoli silloisen tai aikaisemman kumppaninsa tappa-

mana. Naiset kuolivat sellaisten henkilöiden tappamina, joihin he tavallisesti voisivat 

luottaa.  

Kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että 13,5 prosenttia kaikista tapoista tapahtuu 

parisuhteessa. Vertailuna todettakoon, että tällä hetkellä Norjassa parisuhdetappojen 

osuus kaikista tapoista on 27 prosenttia.2 Parisuhdetappojen osuus on Norjassa täten 

paljon suurempi kuin muualla maailmassa siitä huolimatta, että Norjassa parisuhdeta-

pot määritellään aavistuksen tiukemmin kuin muissa maissa. Tutkimukset ovat osoitta-

neet, että parisuhdetappojen määrä on laskenut Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

UNODC korostaa samaan aikaan, että lasku on maltillinen suhteessa muihin henkirikos-

muotoihin ja että lukumäärä itse asiassa on varsin vakaa. Viime vuosina on myös rekis-

teröity kasvua naisiin kohdistuvien parisuhdetappojen lukumäärässä kansainvälisellä ta-

solla.  Ruotsissa parisuhdetappoja ei eroteltu muista henkirikosmuodoista virallisissa ri-

kostilastoissa ennen vuotta 2017, mutta ruotsalainen tutkimus samalta vuodelta osoit-

taa, että 26 prosenttia kaikista tapoista vuosina 1990–2013 tapahtui parisuhteessa. 

Ruotsissa tapon uhrina kuolevien osuus on isompi kuin Norjassa (noin 1:100 000). Myös 

Tanskassa tapon uhrina kuolevien osuus on isompi kuin Norjassa (0,9:100 000). Vuo-

delta 2020 peräisin olevan raportin mukaan parisuhdetappojen osuus kaikista tapoista 

Tanskassa oli 23 prosenttia3. 

Suomalainen tutkija ja professori Veli Verkko tutki muun muassa tappoja vuosina 1920–

1950. Hänen mukaansa naisten osuus tappojen uhreista on korkea, kun tappojen luku-

määrä on yleisesti ottaen matala ja toisinpäin. Tätä on myöhemmin alettu kutsua ”Ver-

kon laiksi”. Norjan parisuhdetappojen korkea osuus voi Verkon lakia vastaan tarkastel-

tuna liittyä siihen, että tappojen lukumäärä on yleisesti ottaen matala. Tätä tukee myös 

kansainvälinen vertailu, parisuhdetappojen osuus on globaalisti matalampi kuin Nor-

jassa ja Pohjoismaissa. 

Samalla kun tasa-arvo on Pohjoismaissa edistynyt pitkälle ja maat ovat maailman par-

haita sekä tasa-arvon että demokratian aloilla, ovat naisiin kohdistuva väkivalta ja pari-

suhteessa tapahtuvat tapot edelleen iso uhka. Kyse on myös demokratiaan kohdistu-

vasta uhasta, sillä parisuhdeväkivallan seurauksena uhri pysyy hiljaisena eikä hänellä ole 

enää voimia osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään.  

Useimmat parisuhteessa tapahtuvat tapot ovat antaneet varoitusmerkkejä ennen tap-

pamista, sillä uhri on ollut väkivallantekijän väkivallan kohteena aiemmin ja hän on ha-

kenut apua julkiselta puolelta. Tästä syystä tarvitaan uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, 

miten yhteiskunta voi paremmin ehkäistä parisuhdetappoja. Pohjoismaiden tulisi tehdä 

parisuhteessa tapahtuvista tapoista kvalitatiivinen analyysi, jotta saadaan tietoa siitä, 

 
2 https://www.regjeringen.no/contentas-

sets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf  
3 https://www.regjeringen.no/contentas-

sets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5f3dc96de14f443f869795a19088926a/no/pdfs/nou202020200017000dddpdfs.pdf
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miten parisuhdetappoja voidaan ehkäistä paremmin ja mitä voidaan tehdä lähisuhdevä-

kivallan kohteeksi joutuville henkilöille tarkoitettujen julkisten tukijärjestelmien vahvis-

tamiseksi.  

Lyhyesti ehdotetaan seuraavaa: 
1. Parisuhteessa tapahtuvia tappoja koskevan tutkimuksen parantamisen var-

mistamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvostoa pyydetään tekemään 

aloite, niin että saadaan yhteinen ja yhdessä sovittu pohjoismainen määri-

telmä parisuhdetapolle. 

2. Pohjoismaiden ministerineuvostoa pyydetään tekemään aloite parisuhde-

tappoja koskevan yhteisen pohjoismaisen tilastoinnin saamiseksi. 

3. Pohjoismaiden ministerineuvostoa pyydetään varmistamaan pohjoismai-

nen parisuhdetappoja koskeva tutkimus ja tekemään aloite yhteisestä poh-

joismaisesta parisuhdetappokomiteasta, jossa voitaisiin oppia ja tutkia, mi-

ten parisuhdeväkivallan käsittelyä julkisella sektorilla voidaan parantaa.   
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