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Hyvä lukija,  
 
Amnesty on selvittänyt kuntapäättäjien ja johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaisista toimista. Tutkimuksen toteutti tutkija, FT Satu Lidman Amnestyn Suomen osaston 
tilauksesta. Useiden kuntapäättäjien tiedoissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on vakavia puutteita, mikä 
heijastuu palveluiden tasoon ja riittämättömiin budjetteihin. Tässä dokumentissa ovat sekä tutkimuksen 
keskeiset tulokset että Amnestyn suositukset.  
 
Joka kolmas Suomessa asuva nainen kokee nykyisen tai entisen kumppanin taholta väkivaltaa, ja vuosittain 
lähes joka neljäs nainen kokee seksuaalista häirintää. Erityisryhmiin kuuluvien, väkivaltaa kokeneiden 
naisten tarpeita ei tunnisteta. Vainon uhrit jäävät kokemuksiensa kanssa yksin. Ongelman laajuudesta 
huolimatta väkivaltaa kokeneiden naisten saamassa avussa ja tuessa on suuria paikkakuntakohtaisia eroja. 
 
Näin ei tarvitse olla. Naisiin kohdistuva väkivalta voidaan torjua. Kuntapäättäjillä on valta huolehtia, että 
ihmisoikeudet toteutuvat kaikkialla Suomessa. Tutustu Amnestyn suosituksiin, jotka ovat tämän 
dokumentin lopussa, ja vaadi kuntaasi ottamaan vastuu ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisesta.  
 
Työ ihmisoikeuksien puolesta alkaa kunnista. 
 
Ihmisoikeusterveisin,  
 
Pia Puu Oksanen 
 
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija 
Amnesty International Suomen osasto 
 
pia.oksanen@amnesty.fi / +358 40 833 11 40 
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Amnestyn kuntaselvitys 2016: 
Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden 
toteutuminen1, kuka ottaa vastuun? 
 
Miten tutkimus tehtiin? Seurantakysely ja syventävät haastattelut 
 
Selvityksessä kartoitettiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen liittyvien ihmisoikeusvelvoitteiden 
toteutumisesta kunnissa sekä pohdittiin, miten Amnestyn vuonna 2006 julkaiseman raportin suositukset 
ovat toteutuneet.2  
 
Sähköinen kyselylomake lähetettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja vastaaville sosiaalityöntekijöille 
kaikissa edelliseen kyselyyn osallistuneissa 129 kunnassa. Vastauksia saatiin 88 kunnasta yhteensä 118. 
Laadullisen aineiston muodostivat yhteensä 15 syventää haastattelua viidessä esimerkkikunnassa 
(Helsinki, Jyväskylä, Lappeenranta, Maalahti, Tornio).  
 
Miksi tutkimus oli tarpeen? Väkivalta on Suomessa merkittävä ongelma 
 
Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä. Silti sen torjuminen on tehotonta ja uhripalvelut 
puutteellisia. Lisäksi monipuolistunut tutkimustieto, lainsäädännölliset muutokset, taloudellispoliittinen 
tilanne ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen haastavat totutut toimintatavat. Euroopan neuvoston naisiin 
kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan (Istanbulin) 
yleissopimuksen velvoitteet eivät toteudu.  
 
Naisiin kohdistuva väkivalta on erityiskysymys, joka vaatii omanlaisiaan ratkaisuja. Tämä ei tarkoita 
muunlaisen väkivallan väheksymistä. On myös ymmärrettävä, että väkivaltaa kohdanneet naiset ovat 
keskenään erilaisia, eivät yhtenäinen ryhmä. 
 
Vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta on valtiolla, mutta sote-uudistuksessa kuntien tehtäväksi jää 
edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä kysymyksiä on 
tarkasteltava osana tätä kokonaisuutta.  
 
 
Millainen Suomi on soten kynnyksellä? Keskeiset johtopäätökset 
 

”[V]äkivallan tunnistaminen on kytköksissä siihen, miten se määritellään. Usein naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa on enemmän kuin olisi aluksi luullut.” – haastateltu (Maalahti). 

 
Vain 14,5% vastaajista arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyystietojen vaikuttavan kunnan 
budjettiratkaisuihin. 
 
Kuntapäättäjät tunnistavat keskimäärin heikosti naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiötä ja yleisyyttä. Tämä 
voi osaltaan selittää budjettiratkaisuja, joissa väkivallan eri muodot eivät saa riittävästi huomiota. 
Valtaosassa kunnista ei ole selvitetty naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ja väkivaltatyön budjetit ovat 
riittämättömät. Vuonna 2017 on edelleen aiheellista osoittaa, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole 
marginaalinen ilmiö. Se heijastuu laajalti koko yhteiskunnan hyvinvointiin.  
 
Kuntien on kerättävä, ylläpidettävä ja hyödynnettävä paikallisia tilastoja väkivallan esiintyvyydestä. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan tehokas torjuminen edellyttää sen erityispiirteiden huomioimista. Perusasioissa, 

                                                             
1 Koko kuntaselvitys ladattavissa täällä: https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2017/01/Amnestyn-
kuntaselvitys-naisiin-kohdistuvasta-v%C3%A4kivallasta.pdf 
2 ”…mutta veturi puuttuu.” Amnestyn Suomen osaston valtakunnallinen kyselytutkimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaisesta työstä Suomen kunnissa vuonna 2005–2006.  

https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2017/01/Amnestyn-kuntaselvitys-naisiin-kohdistuvasta-v%C3%A4kivallasta.pdf
https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2017/01/Amnestyn-kuntaselvitys-naisiin-kohdistuvasta-v%C3%A4kivallasta.pdf


kuten ennaltaehkäisyssä, varhaisessa puuttumisessa ja kohdennetun avun piiriin ohjaamisessa on 
puutteita myös kansainvälisiä velvoitteita silmällä pitäen. Tämä on kiistatta osa kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä, josta kunnat ovat vastuussa. 
 

”[Sote] vois tässä meidän työssä olla sellainen mahdollisuus, et voitais vielä enemmän 
yhtenäistää näitä käytäntöjä. Sitä, että ihmisillä olis asuinpaikasta riippumatta samanlaiset 
mahdollisuudet palveluihin.” – haastateltu (Helsinki). 

 
Vain 15% vastaajista koki olevansa perillä sote-uudistuksen haasteista naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumisessa. 
 
Sote-uudistuksen vaikutukset naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen ja uhrien auttamispalveluihin ovat 
pääosin tuntemattomat vuonna 2017 alkavalla siirtymäkaudella. Kunnan tämänhetkinen palvelutilanne ja 
tietotaidon taso tulee vaikuttamaan tähän.  
 
Palvelumallien kokonaisvaltaisuus ja terveyskeskuspäivystyksen toimivuus ovat edelleen kehityshaasteita. 
Turvakotiverkosto on viipymättä saatettava ajan tasalle, jotta kaikkien kuntien asukkailla on yhtäläiset 
mahdollisuudet katkaista väkivallan kierre tätä kautta.  
 
Jokaisen väkivaltaa kokeneen ulottuvilla tulee olla laadukkaita ja ammattimaisia matalan kynnyksen 
palveluita, joiden äärelle pääsee ilman tarpeetonta byrokratiaa ja asuinkunnasta riippumatta. Väkivaltaa 
kokeneiden alueellinen epätasa-arvo on poistettava. 
 

”Et siulle tuuaan näkyville kaikki mahdollisuuet et voi itekin punnita et mikä sopis itelle. Että 
siinä on ite mukana siinä Marakissa ihan täysillä.” – haastateltu (Lappeenranta). 

 
Moniammatillisen toimintamallin omaksuneista kunnista 78% piti tätä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 
 
Moniammatillinen väkivaltatyö on osoittautunut erittäin lupaavaksi menetelmäksi ja uusia MARAK-
työryhmiä perustetaan jatkuvasti. Moniammatilliset työryhmät ja toimintamallit on silti sopeutettava 
kunnan kokoon ja väkivaltatyön tilanteeseen: ei ole olemassa yhtä ainoaa hyvää toimintatapaa. On 
pohdittava, miten moniammatillista toimintaa voidaan parhaiten kehittää sote-uudistus huomioiden. 
 
Olemassa olevien ja perustettavien moniammatillisten työryhmien potentiaalia tulee jatkossa hyödyntää 
nykyistä kattavammin esimerkiksi paikallisen väkivaltatyön koordinoinnissa. Tämä edellyttää riittäviä 
henkilöresursseja. Moniammatilliseen väkivaltatyöhön on syytä panostaa jatkossa entistä enemmän.  
 

”Mutta kyllä minun mielestä ammattilaiset kuitenkin asiat tiedostaa. […] se vaan, että se 
tieto aina happanee.” – haastateltu (Jyväskylä). 

 
Vain 8,5% vastaajista muisti kunnassaan kampanjoidun naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan kuluneen 
viiden vuoden aikana. 
 
Väkivallasta tiedottaminen ja henkilöstön koulutus on valtakunnallisesti epätasaista, vaikka muutamat 
kunnat ovat tässä onnistuneet. Tiedonkulku kuntalaisille sekä päättäjien ja kenttätyöntekijöiden välillä on 
osin huolestuttavan heikkoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksesta huolimatta väkivaltatyötä 
koordinoivia vastuu- tai yhdyshenkilöitä ei ole kaikissa kunnissa.  
 
Ajantasaista tietoa on lisättävä. Koulutuksen tulee olla jatkuvaa sekä perustasolla että erityiskysymyksissä 
ja mahdollisuuksien mukaan myös moniammatillista. Väkivaltaa kohdanneen tulee saada asuinpaikastaan 
riippumatta ammattimaista apua.  
 
Lähisuhde- ja perheväkivalta-käsitteiden dominoivuus heikentää naisiin kohdistuvan väkivallan 
erityispiirteiden ymmärtämistä: lapsettomat ja yksin elävät naiset sekä monet seksuaalisen väkivallan uhrit 



rajautuvat ilmiön ulkopuolelle. Asenteisiin on vaikutettava myös heteronormatiivisia oletuksia purkamalla. 
Naisiin kohdistuva väkivalta on laaja ja monimuotoinen ilmiö. 
 

”[O]li sitten suomalainen tai huonosti suomea puhuva niin menettelytapa ja askelmerkit on 
samat, että ei mitään erityiskohtelua.” – haastateltu (Tornio). 

 
89,5% vastaajakunnista ei huomioi vammaisia naisia omana ryhmänään väkivaltatyön palveluissa. 
 
Naisiin kohdistuvan väkivallan erityisten riskiryhmien asema suhteessa väkivaltatyön palveluihin on erittäin 
heikko koko maassa. Ymmärrys siitä, miten ja milloin yksilön kuuluminen yhteen tai useampaan erityisen 
riskin ryhmään vaikuttaa väkivaltatilanteeseen on vähäistä. Erityisesti vammaiset naiset, seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt, turvapaikanhakijanaiset sekä heikosti suomea puhuvat naiset ovat vaarassa jäädä 
heille soveltuvien palvelujen ulkopuolelle.  
 
Tämän monista eri vähemmistöistä koostuvan, sisäisesti heterogeenisen mutta yhteenlaskettuna laajan 
joukon ihmisoikeudet vaativat jatkossa voimakasta huomiota. Asiassa tarvitaan tutkimusta, koulutusta ja 
julkista keskustelua sekä käytännön toimintamalleja väkivaltatyöhön. Erityisten riskiryhmien huomioinen 
kytkeytyy myös kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka eivät nyt toteudu (esimerkiksi EN:n Istanbulin sopimus, 
YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus).  
 
Kaikkien uhrien huomioiminen samalla tavalla koetaan tyypillisesti oikeudenmukaisena eikä yksittäisten 
ryhmien erityistarpeita haluta nostaa keskusteluun. Tämä on kuitenkin välttämätöntä väkivaltaa 
kohdanneiden ihmisoikeuksien toteutumiseksi: samojen palveluiden tarjoaminen kaikille väkivallan uhreille 
ei takaa yhdenvertaisuutta. 



Amnestyn suositukset kunnille vuonna 2017  
 
1. Kuntien on tilastoitava naisiin kohdistuvan väkivallan laajuutta systemaattisesti ja tilastot on 
oltava jokaisen kuntalaisen saatavilla.  
 
2. Kuntien on sisällytettävä naisiin kohdistuva väkivallan vastaiset toimet poliittisesti hyväksyttyihin 
hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin ja osaksi niiden toteutumisen seurantaa. Naisiin 
kohdistuvalle väkivallan torjunnalle on kehitettävä omat indikaattorit1 kuntien 
hyvinvointikertomuksissa. 
 
3. Kuntien on varattava väkivaltatyöhön asianmukaiset resurssit, kuten riittävät tilat, työntekijät ja 
budjettivarat. Kuntien on huolehdittava työntekijöiden ammattitaidon kehittämisestä muun muassa 
järjestelmällisen kouluttamisen avulla. 
 
4. Kunnissa on otettava käyttöön jo olemassa olevat kirjaamisen ja puheeksi ottamisen lomakkeet ja 
mallit (kuten neuvolaseula).2  
 
5. Väkivaltaa kokeneiden erilaisuus ja erityistarpeet on huomioitava väkivallan vastaisissa toimissa, 
erityisesti palvelujen kehittämisessä. On huolehdittava siitä, että palvelut on saavutettavissa kaikille; 
vammaisille, maahanmuuttajataustaisille, paperittomille, ikäihmisille, seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöille ja muille ryhmille. 
 
6. Kuntien on edelleen kehitettävä toimivia palveluketju- ja moniammatillisen työn malleja 
väkivallan eri osapuolten auttamiseksi ja huolehdittava siitä, että ne kirjataan systemaattisesti niin 
että vaihtuvat työntekijät voivat pitää ne käytössä. 
 
7. Kunnissa tulee panostaa naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten 
tiedottamiseen väkivallasta ja sen eri muodoista sekä olemassa olevista tukipalveluista kuntalaisille 
ja ammattihenkilöstölle. Jokaisen kunnan omilla verkkosivuilla tulee olla tietoa naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta ja väkivaltaa kokeneille kohdistetuista tukipalveluista. 
 
8. Kuntien on omalta osaltaan aktiivisesti nostettava väkivaltaa kokeneiden tukipalveluiden 
kehittäminen osaksi SOTE-uudistuksista käytävää keskustelua ja tuotava esiin tarve omalla 
alueellaan. Jokaisessa tulevassa maakunnassa tulee olla turvakoti ja seksuaalista väkivaltaa 
kokeneiden tukikeskus. Matalan kynnyksen palveluiden ja avopalveluiden kehittäminen ja 
tukeminen on oltava osa kuntien vastuulle jäävää ennaltaehkäisevää työtä. 

                                            
1 Indikaattoreina voivat toimia esimerkiksi tilastoidun väkivallan määrä ja siinä tapahtuvat muutokset, naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta järjestetyt koulutukset ja niihin osallistuneiden määrä, naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseen tähtäävien hankkeiden tai muiden toimien määrä, kunnan budjetissa väkivaltaa kokeneille suunnattuihin 
matalan kynnyksen palveluihin ja avopalveluihin suunnatut resurssit.  
2 Kehitetyt lomakkeet, listat ja muut välineet löytyvät THL:n sivuilta: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen   
 
 
 


