
 
  
 
 
 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta   10.11.2014 
 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväk-
symisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 
54§:n muuttamisesta (HE 155/2014 vp) 
 
Monika-Naiset liitto ry kiittää mahdollisuudesta osallistua kuulemiseen ja lausua näkemyksensä 
hallituksen esityksestä.  
 
Liitto on tehnyt työtä vuodesta 1998 maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan väkivallan ehkäise-
miseksi. Liittoon on kertynyt erityisosaamista pari- ja lähisuhdeväkivallan ja väkivallan kulttuu-
risten erityispiirteiden kuten pakkoavioliiton ja kunniaan liittyvän väkivallan uhrien auttamis-
työstä. Liiton väkivaltatyötä rahoittavat Raha-automaattiyhdistys, Helsingin kaupunki ja muut 
kunnat maksusitoumuksin turvakotiin.  
 
Monika-Naiset liitto ry pitää Istanbulin sopimuksen ratifiointia erittäin merkittävänä ja odotet-
tuna askeleena naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn kehittämisessä Suomessa. Sopi-
muksessa hyväksytyt toimenpiteet ovat velvoittavia sopimusvaltioille. Sopimuksen pelkkä 
muodollinen ratifiointi ei riitä, sen täytäntöönpano edellyttää riittävien resurssien osoittamista 
ja naisiin kohdistuvan väkivallan palvelujen kehittämistä ja palveluvalikon laajentamista.  
 
Monika-Naiset liitto ry on ilmaissut huolensa hallituksen esityksen toimenpiteiden riittämättö-
myydestä jo yhdessä Amnesty Internationalin ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa 
19.9.2014 julkaistussa kannanotossa.   
 
Tässä lausunnossa liitto kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin:  
 
2 artikla 
Yleissopimuksen soveltamisala   
 
Istanbulin sopimus on Euroopassa ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus naisten suoje-
lemiseksi väkivallalta. Vaikka sopimuksen osapuolia kehotetaan soveltamaan yleissopimusta 
kaikkiin väkivaltamuotoihin ja kaikkiin väkivallan uhreihin, myös miehin ja lapsiin, on tärkeä 
muistaa kiinnittää erityistä huomiota naisiin kohdistuvaan sukupuoliperusteiseen väkivaltaan. 
Monika-Naiset liitto haluaakin kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä ei ole konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten pystytään vastamaan nimenomaan naisiin kohdistuvan väkivallan aset-
tamiin haasteisiin.  
 
Täällä hetkellä Suomessa on monia keskeneräisiä hankkeita, jotka liittyvät sopimuksen ratifi-
ointiprosessiin. On kuitenkin epäselvää, miten näissä otetaan huomioon erityisesti naisiin koh-
distuva sukupuolittunut väkivalta. Riskinä on, että naisiin kohdistuva väkivalta ei saa tarvitta-
vaa huomiota ja jää varjoon laajojen kokonaisuuksien ja sukupuolineutraalin lähestymistavan 
alle.  
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8 artikla  
Rahoitusvoimavarat  
Artikla velvoittaa varmistamaan tarvittavat rahoitus- ja henkilöstöresurssit sopimuksen tavoit-
teiden täytäntöönpanemiseksi. THL:n erittäin maltillisen arvion mukaan Istanbulin sopimuksen 
velvollisuuksien täyttäminen maksaisi Suomelle noin 40 miljoonaa euroa vuositasolla.  
Esityksessä ei kuitenkaan osoiteta toiminnalle erityistä määrärahaa, vaan toimenpiteet esite-
tään toteutettavaksi valtiontalouden kehysten puitteissa. Liitto pitää tätä erittäin huolestutta-
vana ja vaatii, että hallituksen esitykseen kirjataan työlle osoitettavat riittävät taloudelliset 
resurssit.   
 
9 artikla  
Kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta  
 
Artikla velvoittaa sopimusvaltiota tunnustamaan ja mahdollistamaan kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden työ parhaalla mahdollisella tavalla. Esityksessä ei kuitenkaan anneta mitään konk-
reettista vastausta siihen, miten järjestöjen toimintaedellytyksiä parannetaan ratifioinnin myö-
tä erityisesti ottaen huomioon sen, että suuri osa väkivallan uhrien auttamisen palveluista 
tuottavat järjestöt. Liitto muistuttaa, että järjestöihin on kerääntynyt valtava määrä asiantun-
temusta ja osaamista väkivallan erityiskysymyksistä. Niiden tahto toimia väkivallan uhrien aut-
tamiseksi on aito ja suuri. Kaikki tiedämme, että järjestöt jo nykyisellään toimivat aliresursoi-
duin budjetein suhteessa palvelujen kysyntään. Hallituksen esitys kyllä huomioi järjestöjen 
roolin palveluntuottajina, mutta ei valitettavasti tuo mitään konkreettista parannusta niiden 
toiminnan resursointiin.  
 
10 artikla  
Yhteensovittamiselin  
 
Istanbulin sopimus edellyttää sopimukseen kuuluvien velvoitteiden täytäntöönpanon, seuran-
nan ja arvioinnin koordinointia. Tämä on erittäin tärkeä kohta koko sopimuksen täytäntöönpa-
non onnistumiseksi. Tämän mahdollistamiseksi Suomeen on perustettava erillinen koordinaa-
tiokeskus, jolle on osoitettava riittävät henkilöstö- ja muut resurssit.  
 
Esityksessä ehdotetaan, että yhdensovittamista varten valtioneuvosto asettaisi koordinoin-
tielimen, jossa olisi mukana eri ministeriöiden ja niiden hallintoalojen edustajat näin, että 
koordinointielimen kokoonpano olisi samantyyppinen kuin nyt toimivan lähisuhde- ja perhevä-
kivallan vastaisen poikkihallinnollisen virkamiesryhmän.  
 
Liitto katsoo, että pelkkä virkamiesvetoinen koordinaatioelin ei ole riittävä. On erittäin tärkeää, 
että järjestöjen osaamista hyödynnetään toiminnan koordinoinnissa. Esitykseen kirjatussa ko-
koonpanoehdotuksessa järjestöjen edustus puuttuu kokonaan. Liitto korostaa myös, että halli-
tuksen esitystä on täsmennettävä toiminnan koordinoinnin osalta, sille on asetettava selkeä 
aikataulu ja varmistettava sen toimintaedellytykset. 
 
11 Artikla  
Tietojen kokoaminen  
 
Artikla velvoittaa sopimusvaltioita kokoamaan säännöllisin väliajoin tilastotietoa sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen esiintymisestä ja tukemaan sitä koskevaa tut-
kimusta.  
 
Suomessa naisiin kohdistuva väkivaltaa ja perheväkivaltaa koskevaa tilastotietoa saadaan en-
nen kaikkea poliisin rikostilastoista ja kuolemansyytilastoista. Terveydenhuollon tietojärjestel-
miin tieto ei kuitenkaan systemaattisesti kerry.  
 
Ongelmana on se, että naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat suurelta osin piilori-
kollisuutta ja vain murto-osa tapauksista tulee viranomaisten tietoon ja näkyy tilastoissa. Tä-
män vahvistavat myös Suomessa tehdyt uhritutkimukset.   
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On erittäin tärkeää, että sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa tietoa kootaan ja tilastoidaan 
koordinoidusti ja että myös järjestöihin kerääntyvä tilastotieto tulee näkyviin. Esimerkiksi tur-
vakodit ja monet avopalveluja tuottavat järjestöt tilastoivat ja seuraavat toimintaansa jo nyt 
kattavasti. Tietojen kokoaminen on hoidettava keskitetysti esimerkiksi perustettavan koordi-
naatioelimen / keskuksen kautta.  
 
18, 20 ja 22 Artiklat  
Yleiset velvoitteet, yleiset tukipalvelut, erityistukipalvelut  
  
Sopimuksen ratifiointi edellyttää, että Suomi takaa riittävät, laadukkaat, esteettömät ja maan-
tieteellisesti kattavat palvelut kaikille väkivaltaa kokeneille naisille. Sopimus velvoittaa tarjoa-
maan tukipalveluja samassa tilassa, huomioiden haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt (ar-
tikla 18/3, selitysmuistio). Tällä tarkoitetaan matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin jokaisel-
la väkivaltaa kokeneella naisella on esteetön pääsy ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, 
rahaa tai Suomen kielen taitoa ja joista uhrit saisivat apua ja josta heidät ohjattaisiin tarvitse-
miinsa erityispalveluihin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää väkivallan naisuhreille ja heidän 
lapsilleen suunnattuihin erityistukipalveluihin. Myös Cedaw-komitea on toistanut nämä vaati-
mukset.  
 
Hallituksen esitys ei anna konkreettisia vastauksia, miten nämä vaatimukset täytetään. Nykyi-
set, erityisesti naisille suunnatut matalan kynnykset palvelut ovat täysin riittämättömät ja niitä 
ylläpidetään epävarmalla rahoituspohjalla. Kysyntä on kuitenkin suurta: Esimerkiksi Monika-
Naiset liitto ry:n ylläpitämästä matalan kynnyksen Voimavarakeskus Monikasta hakee vuosit-
tain apua 600–700 maahanmuuttajataustaista naista. Auttavaan puhelimeemme tulee vuosit-
tain n. 2 000 asiakassoittoa. Niiden lisäksi puhelinta kuormittavat viranomaisten soitot, joita 
tulee vuosittain n. 300.  
 
23 Artikla  
Turvakodit 
 
Istanbulin sopimus edellyttää osapuolia perustamaan riittävän määrän helposti saavutettavia 
turvakoteja. Kuten tiedämme, eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys turva-
kotilaista. Liitto kannattaa lämpimästi päätöstä vakauttaa turvakotien rahoituspohjaa valtion-
rahoituksella. Lakiehdotukseen liittyy kuitenkin monia huolenaiheita, joista Monika-Naiset liitto 
turvakotitoimijana on antanut oman lausuntonsa jo aiemmin.  
 
Kannamme suurta huolta siitä, että turvakotilain toimeenpanoon esitetty 8 miljoonan euron 
määräraha on täysin riittämätön edes nykyisten turvakotipaikkojen ylläpitämiseen. Nyt käsillä 
olevassa hallituksen esityksessä todetaan, että vuoteen 2017 mennessä Suomessa on Euroo-
pan neuvoston suositusten mukainen turvakotipaikkojen määrä. Käytännössä se tarkoittaa 
turvakotipaikkojen lisäämistä nykyisestä viisinkertaiseksi. Miten ihmeessä tämä on mahdollista 
toteuttaa kahdessa vuodessa ilman konkreettista rahoitus- ja toimeenpanosuunnitelmaa?  
 
Riittämättömän budjetin lisäksi meitä toimijoita huolestuttaa lain voimaantulon aikataulu ja 
epätietoisuus siirtymävaiheen koordinoinnista. Elämme marraskuun puoliväliä ja toistaiseksi on 
vielä aivan epäselvää, miten toimijoiden on varauduttava muutoksiin ja millä budjetilla turva-
kodit 1.1. alkaen toimivat. Huolena on, että epäselvän tilanteen takia paikkoja joudutaan sul-
kemaan ja osaavaa henkilöstöä lomauttamaan tai irtisanomaan. Vetoamme päättäjiä tarkista-
maan, ettei liian kireässä aikataulussa tehty lakiuudistus ja sen voimaantulo ilman siirtymävai-
hetta vaaranna olemassa olevaa turvakotitoimintaa. Asia vaatii paneutumista välittömästi.  
 
Monika-Naiset liitto ry:n ylläpitämä Turvakoti Mona on maahanmuuttajataustaisille naisille ja 
heidän lapsilleen tarkoitettu turvakoti. Se on ainoa Suomessa oleva turvakoti, joka sijaitsee 
salaisessa osoitteessa. Se tarjoaa kulttuurisensitiivisiä kriisipalveluja asiakkaan useilla eri kielil-
lä. Turvakodissa on 10 perhepaikkaa, jotka ovat olleet viime vuodet täydessä käytössä. V. 
2013 Turvakoti Monassa oli asiakkaina 157 henkilöä, joista 74 oli lapsia. Turvakoti Mona sai 
lokakuun lopussa kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden myöntämän 8 000 € ihmisoikeus-
palkinnon. Vuonna 2013 Helsingin yliopiston sukupuolen tutkimuksen laitos antoi turvakoti  
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Monalle Kristiina-palkinnon tunnustuksena sen tekemästä tasa-arvotyöstä. Turvakoti Mona 
täyttää tänä vuonna 10 vuotta.   
 
24 Artikla  
Auttavat puhelimet  
 
Istanbulin sopimus velvoittaa sopimusvaltioita ottamaan käyttöön vähintään yhden maksutto-
man valtakunnallisen ympärivuorokautisen auttavan puhelimen, johon voi soittaa sopimukses-
sa mainittujen väkivallan muotoihin liittyvissä asioissa. Väkivallan uhreja auttavat järjestöt 
ovat käynnistäneet suunnitelman auttavan puhelimen perustamiseksi Istanbulin sopimuksen 
velvoitteiden mukaisesti. Rahoitushakemus jätetään lähiaikoina. Tiedossa ei kuitenkaan ole, 
tälle toiminnalle varatun määrärahan suuruutta eikä pidempiaikaista rahoitussuunnitelmaa 
puhelimen toiminnalle eikä hallituksen esitys anna tähän vastausta.  
 
32 Artikla  
Pakkoavioliittojen siviilioikeudelliset seuraukset  
 
Istanbulin sopimuksen artikla 32 velvoittaa, että pakkoavioliitot on voitava mitätöidä, kumota 
tai purkaa. Hallituksen esityksen mukaan artikla ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädän-
töön. Tätä perustellaan mm. sillä, että Suomessa avioliiton purkaminen avioeron kautta on 
helppoa, edullista ja nopeasti toteutettavissa. Esityksessä korostetaan, että Suomen lainsää-
däntö lähtee siitä, että avioero ei leimaa negatiivisesti.    
 
Useissa yhteisöllisissä kulttuureissa avioerolla on kuitenkin negatiivinen leima, erityisesti naisil-
le. Siksi Monika-Naiset liiton mielestä pakkoavioliiton mitätöiminen on oltava muutenkin mah-
dollista kuin avioeron kautta. Jos pakkoavioliitto puretaan tavallisen arvioeroprosessin kautta, 
jää epäselväksi, miten avioliittoon pakottaminen otetaan huomioon mahdollisessa huoltajuus-
kiistassa tai omaisuuden jakamisessa. Avioliittolainsäädännön uudistus pakkoavioliittojen mitä-
töinnin mahdollistamiseksi olisi tarpeellista. Sen lisäksi on panostettava ennaltaehkäisevään 
työhön ja avoimen vuoropuheluun eri etnisten yhteisöjen kanssa. Pakkoavioliitto tulee silti voi-
da purkaa myös avioeron kautta.   
 
37 Artikla  
Pakkoavioliitto  
 
Istanbulin sopimus velvoittaa valtiota kriminalisoimaan henkilön pakottamisen avioliittoon. 
Esityksessä todetaan, että vaikka Suomen lainsäädäntö (rikoslain 25 luvun 3 § momentin py-
kälä) jo nykyisellään riittää kattamaan artiklan vaatimuksen, voisi olla syytä harkita, onko lain-
säädännön arvioimiselle tarvetta.  
 
Monika-Naiset liitto ry:n kokemuksen mukaan olemassa oleva lainsäädäntö ei kata pakkoa-
violiittotilanteita tai sen soveltaminen on erittäin vaikeaa. Tästä kertoo myös se, että vaikka 
pakkoavioliittotapauksia tulee jatkuvasti esille, Suomessa ei tietojemme ole aloitettu yhtään 
esitutkintaa asiasta. Suomeen tarvittaisiinkin erillinen lainsäädäntö ja sen pohjaksi laaja selvi-
tystyö nykytilanteesta.      
 
Vuosittain noin 20 nuorta naista hakee Monika-Naiset liitosta apua pakkoavioliittoon liittyen. 
Osa heistä on jo aviossa, osa elää pakkoavioliiton uhan alla. Ilmiö koskee hyvin monesta eri 
kulttuuritaustasta tulevia naisia, joista osa on alaikäisiä. Pakkoavioliitto voidaan solmia sekä 
ulkomailla, että maan sisällä.  
 
59 Artikla  
Kotipaikka-asema  
 
Artiklan mukaan sopimisvaltioiden on varmistettava, että väkivallan uhreille, joiden kotipaikka-
asema riippuu kansallisessa laissa tunnustetun puolison tai kumppanin kotipaikka-asemasta 
myönnetään avioliiton tai suhteen purkauduttua ja olosuhteiden ollessa erityisen vaikea, itse-
näinen oleskelulupa riippumatta avioliiton tai suhteen kestosta.  
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Liitto pitääkin positiivisena, että tässä yhteydessä ulkomaalaislain pykälää 54 § muute-
taan sopimuksen edellyttämällä tavalla. Ulkomaalaislain muutoksen suunta on hyvä ja tärkeä. 
Jo nyt maahanmuuttovirastoa on ohjeistettu ottamaan huomioon perheväkivalta jatkoluvan 
käsittelyssä. Ongelmana on kuitenkin ollut riittävän näytön saaminen väkivaltakokemuksista.   
Kotona tapahtuva väkivalta on piilorikollisuutta ja todella harvoin nainen uskaltautuu hake-
maan apua, tekemään rikosilmoituksen ja menemään lääkäriin näiden näytöksi tarvittavien 
todistusten saamiseksi. On tärkeä muistaa, että lain muutos koskee henkilöitä, jotka ovat asu-
neet Suomessa lyhyehkön ajan eikä heillä välttämättä ole riittävästi tietoa oikeuksistaan ja 
mahdollisuudesta hakea apua. Lain soveltamiseksi tarvitaankin selkeää ohjeistusta ja ammat-
tihenkilöstön koulutusta tilanteiden tunnistamiseksi.  
 
 
Kunnioittavasti,  
 
Jenni Tuominen  
Toiminnanjohtaja  
Monika-Naiset liitto ry  
 
 
Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen naisjärjestö, jonka sääntöjen mukaisen toiminnan 
tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa ja 
ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Liiton perusti aktiivisten maahanmuuttajanaisten ryhmä vuonna 
1998. Toiminta lähti liikkeelle vapaaehtoistyöstä. Nykyisin Monika-Naiset liitto työllistää 25 monikulttuurista henkilöä. 
Liitto tarjoaa palveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen ja tukee heidän kotoutumis-
taan. Liitto myös kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamiseksi. 
Liitto toimii asiantuntijana ja vaikuttajana sekä tukee maahanmuuttajien kansalaistoimintaa kattojärjestöroolinsa kaut-
ta.  
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