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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

yhteisistä panostuksista lähisuhdeväkivaltaa 
vastaan kaikkialla Pohjolassa 

Lähisuhdeväkivalta on suuri yhteiskunnallinen ongelma ja sitä esiintyy 

kaikissa Pohjoismaissa. Lähisuhdeväkivallan yleisin muoto on miehen vä-

kivalta samassa kotitaloudessa asuvaa naista kohtaan, mutta myös päin-

vastaista esiintyy. Väkivaltaa esiintyy kaikissa suhteissa – myös samaa 

sukupuolta olevien suhteissa. Myös aikuiset lapset voivat käyttävää väki-

valtaa vanhoja vanhempiaan kohtaan tai vanhemmat voivat lyödä lapsi-

aan.  

 

Lähisuhdeväkivalta on rikos ja monet elävät tämän tyyppisen rikollisuuden 

kanssa. Monet elävät päivittäin enemmän tai vähemmän näkymättömässä 

sodassa. Lähisuhdeväkivalta pitää sisällään psyykkisen, fyysisen ja seksu-

aalisen väkivallan tai väkivallalla uhkaamisen. Se voi ulottua pilkkaamises-

ta ja tönimisestä varsinaisiin lyönteihin tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 

Tämäntyyppiselle väkivallalle on tunnusomaista se, että uhrilla on lähei-

nen suhde ja usein voimakkaat tunnesiteet tekijään. Tämä vaikeuttaa vas-

tustamisen ja irrottautumisen mahdollisuutta. Kun uhri lopulta ei enää 

kestä tilannetta, väkivalta on usein jo aiheuttanut fyysisten vammojen li-

säksi suuria sosiaalisia ongelmia ja emotionaalisia vaurioita. Usein tarvi-

taan monipuolista kuntoutusta, jotta uhri pystyisi jälleen toimimaan nor-

maalisti yhteiskunnassa. Syytteen nostamista tekijää vastaan hankaloittaa 

lisäksi todisteiden esittämisen vaikeus.    

 

Väkivallan kohteeksi joutuminen omassa kodissa aiheuttaa uhrille suurta 

kärsimystä. Se on myös suuri kansanterveysongelma. Fyysiset ja psyykki-

set sairaudet ovat paljon tavallisempia niillä henkilöillä, jotka joutuvat lä-

hisuhdeväkivallan kohteiksi. Uhriksi joutuneet naiset kärsivät muita suu-

remmassa määrin uniongelmista, ahdistuksesta, masennuksesta ja trau-

maperäisestä stressihäiriöstä. Tiedot löytyvät Ruotsissa laaditusta mietin-

nöstä Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49). Pahoinpi-

tely voi myös johtaa kuolemaan. Suomessa kumppani aiheuttaa keski-

määrin 21 naisen kuoleman vuodessa.  Riksbedömning av partnervåld – 

erfarenheter och utmaningar i de nordiska länderna (2014) -raportin mu-
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kaan Ruotsissa vastaava luku on 17 ja Norjassa hieman alhaisempi. Islan-

nissa on tehty 10 murhaa lähisuhteissa vuodesta 2013 lähtien, mikä on 

noin 60 prosenttia kaikista kyseisellä ajanjaksolla tehdyistä murhista.   

 

Ruotsissa joka viides henkilö on joskus joutunut lähisuhdeväkivallan koh-

teeksi. Kohteiksi joutuvat useimmiten naiset. Useampi kuin joka neljäs 

nainen ja joka kuudes mies on joskus elämässään joutunut uhriksi. Fyy-

sistä väkivaltaa on kokenut 15 prosenttia naisista ja kahdeksan prosenttia 

miehistä. Todellinen luku on suurempi, koska tämäntyyppisistä rikoksista 

tehdään harvoin ilmoitus. Väkivalta tapahtuu tavallisesti sisätiloissa uhrin 

omassa asunnossa ja sen vakavuus ja intensiivisyys lisääntyvät suhteen 

jatkuessa. Väkivalta kohdistuu kaikissa yhteiskuntaryhmissä oleviin nai-

siin, mutta toiset ovat alttiimmassa asemassa kuin toiset. Eniten uhreiksi 

joutuu henkilöitä, joilla on huonommat taloudelliset edellytykset, alhainen 

koulutus, ovat yksinhuoltajia, asuvat huoneistossa ja ovat iältään 16–34 

vuotta (SOU 2014:49). Islannissa 87 prosenttia tekijöistä on miehiä ja 77 

prosenttia uhreista on naisia. Maahanmuuttajat ovat Islannissa erityinen 

riskiryhmä, 30 prosentilla sekä uhreista että tekijöistä on maahanmuutta-

jatausta. 

 

Aivan liian monet lapset kasvavat perheissä, joissa esiintyy väkivaltaa. Se 

ei ole hyväksyttävää. Nykyään Ruotsissa asuu vähintään 150 000 lasta 

kodeissa, joissa esiintyy väkivaltaa. Noin puolet näistä lapsista kokevat 

kotona toistuvaa väkivaltaa (SOU2014:49). Yhdenkään lapsen ei tule jou-

tua olemaan huolissaan siitä, että toista vanhemmista lyödään tai joutua 

katsomaan, kun äitiä tai isää pahoinpidellään. Tämä on suuri ongelma, jo-

hon tarvitaan toimenpiteitä.  

 

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan lapsiin kohdistuvaa pahoinpitelyä 

koskevien ilmoitusten määrä on lisääntynyt. Vuonna 2006 ilmoitettiin 81 

ja vuonna 2013 1 791 lapsiin kohdistuvaa pahoinpitelyä. Poliisille ilmoitet-

tu väkivalta lapsia kohtaan on myös kasvanut Ruotsissa merkittävästi. 

Tämä tapahtui sen jälkeen kun laki lasten ruumiillisesta kurituksesta otet-

tiin voimaan Ruotsissa vuonna 1979. Kasvua voidaan selittää sillä, että 

vanhemmat, varhaiskasvatuksen työntekijät ja sosiaalitoimi tekevät ilmoi-

tuksia yhä herkemmin (SOU1014:49). Yhdenkään lapsen ei tule joutua 

väkivallan kohteeksi, vaan kotona on voitava tuntea olonsa turvalliseksi.  

 

Norjan väkivaltaa ja traumaattista stressiä tutkivan osaamiskeskuksen 

(KNVTS) mukaan 4,9 prosenttia naisista ja 5,1 prosenttia miehistä on jou-

tunut huoltajansa harjoittaman törkeän väkivallan kohteeksi lapsuutensa 

aikana. Lapsilla, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteiksi kotonaan, on 

suurempi riski turvattomuuden tunteeseen ja heikompaan elämänlaatuun 

aikuisina. Heille voi myös tulla oppimisvaikeuksia, kielteinen minäkuva ja 

vaikeuksia sosiaalisissa kontakteissa. Aivojen kehitys voi myös häiriintyä. 

Aikuisena tämä voi johtaa lisääntyneeseen sosiaaliseen eristyneisyyteen, 

työttömyyteen ja heikompiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. On tärkeää, 

että me poliitikot otamme tämän huomioon ja löydämme ratkaisuja lasten 

haavoittuvan aseman helpottamiseksi.      

 

Lähisuhdeväkivalta ei ole suuri kärsimys vain uhrille. Se on myös kallista 

yhteiskunnalle esimerkiksi terveyskeskuskäyntien, päivystävän tervey-

denhuollon, hammaslääkärikäyntien sekä sosiaalitoimen ja poliisin väliin-

tulotarpeen vuoksi. Norjassa selvitettiin tämän tyyppisen väkivallan yh-

teiskuntataloudellisia kustannuksia ja päädyttiin siihen, että kulut ovat 

neljästä kuuteen miljardia Norjan kruunua vuodessa (SOU 2014:49).  

 

Miten väkivaltaa voidaan torjua?  

Huolimatta siitä, miten väkivalta ilmenee, sen tarkoitus on sama. Halutaan 

harjoittaa valtaa ja hallita vahingoittamalla ja pelottelemalla uhria. Mies-

ten väkivalta naisia kohtaan on tasa-arvo-ongelma ja pohjautuu sukupuol-

ten väliseen valtajärjestelmään, joka perustuu miesten korkeampaan ja 
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naisten alempaan asemaan. Tämän oikaiseminen vaatii monentyyppisiä 

panostuksia, mutta perustana on kuitenkin miesten asenteisiin vaikutta-

minen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan pyrkimisen jatkaminen. Muutokset 

vievät aikaa ja vaativat panostusta koko yhteiskunnassa ja koko yhteis-

kunnalta, perheessä, koulussa ja työelämässä.    

  

Kodissa tapahtuva väkivalta on piilevämpi ongelma kuin se, mitä tapahtuu 

kaduilla ja toreilla. Tämä johtuu osittain siitä, että se tapahtuu suljettujen 

ovien takana, mutta myös siitä, että siihen liittyy paljon syyllisyydentun-

netta ja häpeää. On erittäin tärkeää, että me poliitikot otamme suuren 

vastuun väkivallan kitkemisestä. Meidän on otettava ongelma paremmin 

huomioon ja ryhdyttävä poliittisiin lisätoimiin.  

 

Poliisin työtapa voi vähentää kotona tapahtuvaa väkivaltaa. Vuonna 2011 

Islannissa hyväksyttiin kodin lähestymiskieltoa koskeva uusi laki, ja sen 

täytäntöönpanoa varten poliisi ja sosiaalitoimi tarvitsivat koulutusta.   Li-

säksi poliisilta vaadittiin uusia työmenetelmiä ja uutta suhtautumistapaa. 

Vuonna 2013 Islannin poliisilaitos ja sosiaalitoimi käynnistivät kaksi pilot-

tiprojektia lähisuhdeväkivallasta.  Toisessa projektissa tarkasteltiin poliisin 

toimia tapahtuneissa lähisuhdeväkivallan selvittelytilanteessa sekä poliisin 

suhtautumistapaa ja työmenetelmiä. Kävi ilmi, että monet tapaukset oli 

selvitetty puutteellisesti ja että yhteiskunnan tuki uhreille ja tekijöille oli 

heikkoa. Silloin päätettiin kiinnittää erityisesti huomiota näihin tapauksiin 

yhdessä sosiaalitoimen kanssa.    

 

Poliisin uusi työtapa Islannissa on johtanut uusiin asenteisiin kotona ta-

pahtuvaa väkivaltaa kohtaan. Poliisi on myös ottanut käyttöön uuden re-

kisteröintijärjestelmän varmistaakseen, että tapahtumat on asianmukai-

sesti rekisteröity ja tutkittu. Poliisi käyttää nykyään kahta määritelmää. 

Kun epäillään rikosta, käytetään määritelmää "kotona tapahtuva väkival-

ta", kun taas määritelmää "läheisten välinen riita" käytetään silloin, kun 

poliisi on käynyt paikalla, mutta mitään rikosepäilyä ei ole. Näiden kahden 

määritelmän avulla poliisi on saanut parempaa tietämystä lähisuhdeväki-

valtaa koskevan ongelman laajuudesta.  

 

Pohjoismaissa on toteutettu useita hyviä toimenpiteitä, mutta lisää tarvi-

taan. Esimerkiksi Norjassa oikeusministeriö on antanut alueellisille väki-

valtaa, traumaattista stressiä ja itsemurhien ennaltaehkäisyä koskevien 

asioiden alueellisille resurssikeskuksille (RVTS) ja alueen kansalliselle 

osaamiskeskukselle tehtäväksi laatia ohjeistuksen kunnallisiksi toiminta-

suunnitelmiksi, joiden avulla väkivaltaa saataisiin vähennettyä. Kunnissa 

voidaan tehdä paljon lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja havait-

semiseksi sekä ryhtyä toimenpiteisiin sen torjumiseksi. Jotta näistä toi-

menpiteistä tulisi tehokkaita, vaaditaan tietoisuuden lisäämistä, lisätietoa 

ja selkeitä rutiineja. Esimerkiksi kunnan eri viranomaisten tulee tehdä tii-

vistä ja läheistä yhteistyötä.  Norjassa on myös hoitomuoto alternativ till 

våld, vaihtoehto väkivallalle, joka auttaa väkivaltaan syyllistynyttä. Hoi-

tomuoto perustuu siihen, että väkivallan tekijää autetaan lopettamaan 

lyöminen ja myös ymmärtämään, että hän harjoittaa väkivaltaa.   

 

Islannin poliisi on toivonut enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin panos-

tuksiin, riskinarviointiin sekä lapsiin ja maahanmuuttajiin rikoksen uhrina.  

 

On tärkeää, että lapset, jotka ovat vaarassa joutua väkivallan ja hyväksi-

käytön uhreiksi, saavat mahdollisimman hyvän suojelun. Pohjoismaissa on 

aivan liian monta lasta, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa, joissa esiintyy 

seksuaalista hyväksikäyttöä, hoivan laiminlyöntiä ja väkivaltaa kenenkään 

"näkemättä" sitä tai puuttumatta siihen. Esimerkiksi Norjassa lastensuoje-

lu hälytetään paikalle noin 520 kertaa vuodessa. Tapaukset ovat ensisijai-

sesti fyysisiä pahoinpitelyjä. Tähän on lisättävä, että tiedossa eivät ole lä-

heskään kaikki tapaukset, koska kaikkia tapauksia ei ilmoiteta.  
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Pohjoismaissa on erilaisia käytäntöjä noudattaa lasten oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen kolmannen artiklan ensimmäistä kohtaa. On tärkeää koo-

ta päivitettyä aineistoa, tilastoja ja tietoja, jotka koskevat fyysisen pa-

hoinpitelyn vuoksi huostaanotetuista lapsista tehtyjä ilmoituksia ja tuomi-

oita, jotta voitaisiin nähdä, miten ilmoitusvelvollisuus toimii.  

 

IIlmoitusvelvollisuus on tärkeä väline suojella hädässä olevia lapsia. Islan-

nissa ja Tanskassa yksityishenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus rapor-

toida tapauksista ja Ruotsissa laki kehottaa siihen. On vaikeaa todistaa, 

että joku on rikkonut ilmoitusvelvollisuutta, mutta lakisääteisellä ilmoitus-

velvollisuudella on voimakas signaaliarvo, joka korostaa kaikkien aktiivista 

auttamisvastuuta. 

 

On tärkeää, että kaikki lasten parissa toimivat saavat koulutusta oppiak-

seen nopeasti tunnistamaan lapsen osoittamia merkkejä siitä, ettei kaikki 

ole niin kuin pitäisi. Tämä on erityisen tärkeää kehitysvammaisten lasten 

kohdalla, koska heidän voi olla vielä vaikeampi ilmaista, mitä on tapahtu-

nut. Kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattiryhmien 

tulee saada tietoa lähisuhdeväkivallasta ja niistä merkeistä, joihin heidän 

tulee kiinnittää huomiota ymmärtääkseen lapsen tarvitsevan apua. On eri-

tyisen tärkeää, että kouluterveydenhoitajalla on aikaa ja pätevyyttä tun-

nistaa, jos lapsi on joutunut väärinkäytösten kohteeksi.  

 

Pelkät viranomaistoimenpiteet eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös va-

paaehtoispanostusta, ja on saatava tukea ja apua, jotta rikoksen uhrin 

tarvitsemien tukipalveluiden ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa osaa voi-

daan edistää.  Kun läheisensä väkivallan kohteeksi joutunut henkilö päät-

tää katkaista välit tekijään, eivät viranomaisten panostukset pitkine pää-

töksentekoprosesseineen ja puutteellisine salassapitoineen aina ole paras 

vaihtoehto.  Silloin vapaaehtoisjärjestö, joka on tottunut vastaaviin tilan-

teisiin, voi antaa tukea, apua ja varsinkin turvaa rikoksen uhrille.  

 

Pohjoismaiden neuvosto ei ole moneen vuoteen käsitellyt lähisuhdeväki-

valtaa koskevia kysymyksiä. Viimekertainen ehdotus on vuodelta 2008, 

mutta aihe on edelleen yhtä ajankohtainen, minkä vuoksi Pohjoismaiden 

on tärkeää ottaa kysymys esiin ja oppia toisiltaan lähisuhdeväkivallan en-

naltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Yhteistyö ja tiedonvaihto ovat poh-

joismaisen yhteistyön vahvuus. 
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Edellä esitetyn nojalla sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se pyrkii siihen, että Pohjoismaiden hallitukset laativat ja hy-
väksyvät strategian lähisuhdeväkivaltatapausten ehkäisemiseksi ja 
tapausten vähentämiseksi.  
 
että kaikki Pohjoismaat pyrkivät siihen, että kunnissa laaditaan 

toimintasuunnitelmia lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi, 
havaitsemiseksi ja sen torjuntaa koskeviin toimenpiteisiin ryhtymi-
seksi. 

 
että se järjestää lähisuhdeväkivaltaa käsittelevän yhteispohjois-
maisen konferenssin, jonka kautta Pohjoismaat voivat oppia toisil-
taan ja löytää parhaita ratkaisuja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi 

ja vähentämiseksi.  
 

että se järjestää yhteispohjoismaisen konferenssin lasten oikeuk-

sista Pohjolassa, jonne kutsutaan keskeiset avainhenkilöt. 

 

että kaikki Pohjoismaat tarkistavat tukensa lähisuhdeväkivallan 

torjunnan parissa toimiville vapaaehtoisjärjestöille. 

 

 

Oslossa 12. elokuuta 2015 

Annette Lind (S) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Sonidsson (S) 

Gunvor Eldegar (A) 

Hege Haukeland Liadal (A) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Ineqi Kielsen (S) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

 

Karin Gaardsted (S) 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Marit Nybakk (A) 

Mogens Jensen (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

 

 

 

 

 


