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Kaupunginhallitus 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä 

Lähisuhdeväkivaltatyöryhmä 

 

Tasa-arvotoimikunnan kannanotto: 

Helsingin kaupungin on vahvistettava väkivallan vastaisen työn resursseja 

 

Tasa-arvotoimikunta on huolissaan Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen tilanteesta ja 

resursseista. Lähisuhdeväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat Suomen suurimpia 

ihmisoikeusongelmia, eikä Helsinki ole poikkeus. Ongelma on iso ja koskettaa monia kaupunkilaisia, ja 

siihen pitää puuttua. Uhrit ansaitsevat ja tarvitsevat kipeästi nykyistä systemaattisempaa apua, ja 

Helsingin kokoisella kaupungilla on hyvät mahdollisuudet parantaa tilannetta. 

Toimikunta vetoaa kaupunkiin, että se nimeäisi kokopäiväisen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön 

koordinaattorin, joka kehittää ja koordinoi väkivallan tunnistamista ja puheeksi ottamista ja väkivallan 

kohteeksi joutuneiden auttamispalveluita koko kaupungin tasolla. Asia on nyt erityisen akuutti, koska 

koronasta johtuva poikkeustilanne näyttää lisäävän kodeissa tapahtuvaa väkivaltaa. Lisäksi toimikunta 

toivoo, että kaupunki asettaa kesällä uuden lähisuhdeväkivaltatyöryhmän, jossa kiinnitetään erityistä 

huomiota kattavaan asiantuntemukseen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. 

 

Lähisuhdeväkivallan koordinaattori 

Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan vastaisen työn nykyiset resurssit ovat riittämättömät ja kattava 

kaupunkitasoinen koordinaatiotyö puuttuu tällä hetkellä käytännössä kokonaan. 

Lähisuhdeväkivaltatyöryhmä on tehnyt esityksen kaupunkitasoisen koordinaattorin vakanssin 

perustamisesta viimeksi 29.3.2019, mutta vakanssia ei ole perustettu. Koordinaattoria tarvitaan lähisuhde- 

ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja 

toteuttamiseen koko kaupungin tasolla tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa.  

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunginhallituksen esityksestä 28.11.2018, että kaupunkiin laaditaan 

naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen toimintasuunnitelma, ja samalla selvitetään matalan 

kynnyksen palvelupisteen perustamisen tarve väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden akuuttiin ja 

selviytymisvaiheen tukeen. Resurssien puuttuessa näiden päätösten toteuttamista ei ole aloitettu, vaikka 

Helsingin kokoisessa kaupungissa kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman tarve on suuri. Kun resurssi on 

osoitettu, ensimmäinen ja kriittisin askel on laatia ajantasainen, kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma, 

joka ohjaa tulevaa kehittämistä. 

 

Lähisuhdeväkivaltatyöryhmä  

Helsingin kaupungin nykyisen lähisuhdeväkivaltatyöryhmän toimikausi on päättymässä 30.6.2020. Tasa-

arvotoimikunta toivoo, että kansliapäällikkö nimittää kauden päättyessä uuden työryhmän, ja että jäsenten 

nimittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota monipuoliseen asiantuntemukseen. Työryhmän 

järjestöyhteystyötä pitäisi laajentaa, ja naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntemusta lisätä. Nykyisen 
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työryhmän järjestöedustajia ovat kansliapäällikön päätöksen mukaan Rikosuhripäivystys, 

Pääkaupunkiseudun turvakoti, Lyömätön linja, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Monika Naiset ry ja Maria 

Akatemia. Näihin pitäisi lisätä ainakin Naisten Linja, Ensi- ja turvakotien liitto, Ihmisoikeusliitto, Seta ja 

Amnesty. 

Lisäksi työryhmälle tarvitaan vetäjä, jolle on osoitettu riittävästi erillistä työaikaa ja resursseja työryhmän 

koordinoimiseen ja kehittämiseen, sillä työryhmän tehtäväkenttä on laaja: se tekee esityksiä 

lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta, käsittelee 

valtakunnallisten ehdotusten paikallista toimeenpanoa ja lainsäädäntömuutoksia, seuraa 

lähisuhdeväkivaltarikoslukumäärän kehitystä ja edistää yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun 

kaupunkien kanssa. Työryhmän koordinoiminen sopisi luontevasti edellä mainitun lähisuhdeväkivallan 

vastaisen työn koordinaattorin tehtäviin.  

Toimikunta toivoo työryhmän työhön myös lisää avoimuutta, jotta sen ulkopuolisilla sidosryhmillä ja 

asiantuntijoilla olisi mahdollisuus seurata työryhmän työskentelyä ja sen käsittelemiä ajankohtaisia asioita 

ja saada tietoa työryhmän kokoonpanosta. 

 

Tasa-arvotoimikunta 

 


