Hallitusohjelmatavoitteet 2015–2019
Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, palvelujen kehittäminen ja resursointi
Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan
ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus). Sopimuksen muodollinen ratifiointi ei riitä, vaan
sen täytäntöönpano edellyttää lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä, palveluvalikon laajentamista
ja riittävien resurssien osoittamista1.









Naiserityisiä palveluja väkivallan uhreille tuottavien järjestöjen resurssit on turvattava.
Naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille on taattava matalan kynnyksen palvelut alueellisesti
kattavasti. Palveluissa on huomioitava erityisryhmien tarpeet: ammattihenkilöstöä on
koulutettava ja palveluja kehitettävä sellaisiksi, että haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät,
mm. maahanmuuttajataustaiset naiset ja lapset, pääsevät avun ja tuen piiriin.
Naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille on taattava valtakunnallinen 24/7
auttava puhelin.
Turvakotilain toteuttamisen resursseja on lisättävä, jotta turvakotipaikkojen määrää voidaan
hallituskaudella kasvattaa ainakin puolella Euroopan neuvoston suosittelemasta määrästä2.
Nykyistä avioliittolainsäädäntöä on uudistettava pakkoavioliittojen mitätöinnin
mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan erillinen laki pakkoavioliiton kriminalisoimiseksi
yleisen syytteen alaisena rikoksena.
Seksin ostaminen on kriminalisoitava seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan
kysynnän vähentämiksi.
Ihmiskaupan vastaisten työn resurssit on turvattava ja osaamisen tasoa parannettava, jotta
uhrien tunnistamista, auttamista ja heidän oikeuksiensa toteutumista voidaan tehostaa.

Maahanmuuttajien yhdenvertaisen kohtelun, tasa-arvoisen aseman ja kotoutumisen
edistäminen
 Kaikissa julkisissa palveluissa on oltava riittävästi osaamista ottaa huomioon maahanmuuttajaasiakkaiden lähtökohdat ja palvelutarpeet.
 Maahanmuuttajien kotoutumista on tuettava laadukkaalla alkuvaiheen ohjauksella ja
neuvonnalla sekä varmistamalla pääsy tarpeita vastaaviin kotoutumista tukeviin palveluihin heti
maahantulon jälkeen.
 Haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat, mm. naiset ja lapset, on tunnistettava
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja heidän erityistarpeisiinsa on vastattava.
 Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava ja niiden asiantuntemusta on
käytettävä kotouttamispalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 Maahanmuuttajien kiinnittymistä työelämään on nopeutettava mm. lisäämällä suomen kielen
kursseja ja työelämätietoutta, kehittämällä lähtömaassa hankitun koulutuksen ja osaamisen
tunnistamista ja vaikuttamalla työnantajien asenteisiin.
Lisätiedot: Jenni Tuominen, toiminnanjohtaja, 045-6759 276, jenni.tuominen(at)monikanaiset.fi
Monika-Naiset liitto ry on valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen naisjärjestö, jonka sääntöjen
mukaisen toiminnan tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja
osallisuutta Suomessa ja ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Toiminnalla edistetään
maahanmuuttajanaisten tasa-arvoista asemaa, osallisuutta ja oikeuksia.

Istanbulin sopimuksen velvollisuuksien täyttäminen maksaisi THL:n arvion mukaan Suomelle minimissään n. 40 milj. €/v.
Suomessa on tällä hetkellä on 123 turvakotipaikkaa. EN:suosituksen mukaan Suomessa tulisi olla 530 perhepaikkaa, joka
edellyttäisi arvion mukaan n. 32 miljoonan €/v.
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