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Lausunto Lakivaliokunnalle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rikos-
uhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta  

 

Viite: HE 293/2014 vp  

 
Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksiämme koskien e.m. lakiesitystä. 
 

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.  
 

Liitto on tehnyt työtä maahanmuuttajataustaisiin naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseksi 16 vuotta. Liittoon on kertynyt erityisosaamista pari- ja lähisuhdeväkival-

lan ja väkivallan kulttuuristen erityispiirteiden kuten pakkoavioliiton ja kunniaan liittyvän 
väkivallan uhrien auttamistyöstä. Se on edelleen ainoa Suomessa maahanmuuttajanais-
ten väkivallan erityiskysymyksiin keskittynyt järjestö Suomessa.  

 
Liiton tuottamien tukipalvelujen kysyntä on suurta ja kertoo järjestölähtöisen, kohde-

ryhmän tarpeista nousevan auttamistyön tarpeesta:  
 

 Voimavarakeskus Monika tarjoaa matalan kynnyksen kriisiapua sekä ohjaus- ja 

neuvontapalveluja sekä toimii osaamiskeskuksena viranomaisille ja sidosryhmille. 

Vuosittain Voimavarakeskuksesta hakee apua 600-700 naista, jotka ovat kotoisin 

noin 60 eri maasta. Joukossa on sekä pari- ja lähisuhdeväkivallan että pakkoa-

violiiton, kunniaan liittyvän väkivallan ja ihmiskaupan uhreja. Auttavaan puheli-

meen (24/7, valtakunnallinen) tuli vuonna 2013 yhteensä 1 441 soittoa asiakkaal-

ta, viranomaisyhteydenottoja oli 346. 

 
 Turvakoti Mona on tarkoitettu maahanmuuttajanaisille ja –lapsille, ja se on ainoa 

salaisessa osoitteessa toimiva turvakoti Suomessa. Osoitetta ei turvallisuussyistä 

ilmoiteta julkisesti. Se on ainoa turvakoti Suomessa, joka sijaitsee salaisessa 

osoitteessa. Turvakodissa on kymmenen asiakaspaikkaa. Täyttöaste on ollut viime 

vuodet n. 100%. Turvakodissa oli vuonna 2013 asiakkaana 83 naista ja 74 lasta.  

Liitossa työskentelee tällä hetkellä 24 henkilöä, joista suurin osa kriisityössä. Toiminnan 
vuosibudjetti on v. 2014 noin 1,8 milj. euroa. Palvelut eivät nykyisellä resurssilla 

mitenkään riitä kattamaan niiden tarvetta. Työtä tehdään epävarmalla rahoituspohjalla, 
mikä aiheuttaa jatkuvaa huolta toiminnan jatkuvuudesta. Tukipalveluja ei juurikaan voi-

da markkinoida, koska resurssit eivät riitä vastaanottamaan enempää asiakkaita.  
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Monika-Naiset liitto pitääkin esitettyä lakiehdotusta erittäin tärkeänä ja odotettuna kehi-

tysaskeleena naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyön kehittämiseksi Suomessa. La-
kiehdotuksen tavoite vahvistaa rikoksen uhreille suunnattujen tukipalvelujen epävarmaa 
rahoituspohjaa valtionrahoituksella on suuntana oikea. Se on tervetullut uudistus, joka 

osana muita toimenpiteitä voi vakauttaa tukipalveluja tuottavien järjestöjen kestämätön-
tä rahoitustilannetta. Rikosuhrimaksun käyttöönotto on tarpeellinen, jotta Suomi pystyy 

vastaamaan EU:n uhridirektiivin ja Istanbulin sopimuksen asettamiin vaatimuksiin. Li-
säksi se on tärkeä signaali yhteiskunnalta siihen, että rikoksella on aina myös taloudelli-
sia seurauksia, joiden kantamisesta myös tekijän on otettava vastuuta.  

 
Monika-Naiset liitto ry kannattaa esitettyä rangaistusasteikon mukaista porrastettua 

maksujärjestelmästä, jossa maksuseuraamus olisi joko 40 tai 80 euroa. Yhteisösakon 
osalta 800 euron maksu olisi kohtuullinen. Periaate, että maksua ei määrätä alaikäisille, 

on hyvä. On tärkeää, että esityksessä pyritään kohtuullisuuteen ja oikeudenmukaisuu-
teen. Järjestelmässä olisi kuitenkin tärkeä pyrkiä siihen, että vaikka kaikki rikoksesta 
tuomitut henkilöt pystyisi rikosuhrimaksua maksamaan, olisivat maksusta saatavat tuo-

tot kuitenkin niin suuria, että niillä olisi merkittävä vaikutus uhrien auttamistyölle.  
 

Lakiesitys jättää avoimeksi rikosuhrimaksulla kerättävän valtionavustuksen jakomeka-
nismin: miten siitä saatava tuotto käytetään ja millä perusteella rahoitusta voi saada? 
Esityksen yleisperusteluissa kannetaan erityistä huolta Rikosuhripäivystyksen rahoituk-

sesta. Liitto on samaa mieltä siitä, että Suomessa ainoana tahona yleisiä rikosuhripalve-
luja järjestävän RIKUn palvelut olisi ehdottomasti riittävästi resursoitava.  

 
Näiden yleisten rikosuhripalvelujen lisäksi on kuitenkin muistettava, että Istanbulin so-
pimus edellyttää turvaamaan erityisesti naisille tarkoitetut tukipalvelut. Lakiesityksen 

yleisperusteluissa osa näistä naiserityisiä palveluja tuottavista järjestöistä mainitaan 
yleisellä tasolla, mutta teksti ei anna vastausta siihen, miten rikosuhrimaksulla vastattai-

siin niiden rahoituksen tarpeeseen.  
 
Liitto esittääkin, että osa rikosuhrimaksusta saatavasta tuotosta korvamerkitään naiseri-

tyisten järjestöjen toimintaan ja sillä tavalla varmistetaan, että maksu myös käytännös-
sä täyttää Istanbulin sopimuksen velvoitteita. Lisäksi liitto esittää huolensa siitä, miten 

säilytämme järjestölähtöisyyden ja sitä kautta RAY:n rahoituksen, kun valtionapua koh-
dennetaan uhrien tukipalveluihin, jotka nyt pääosin toimivat RAY:n rahoituksella.  
 

 
Kunnioittavasti,  

 
 
 

Natalie Gerbert 
Voimavarakeskuksen johtaja 
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