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ISTANBULIN SOPIMUKSEN 
TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2018–2021

Johdanto

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa merkittävä ja kansainvälisesti tunnistettu 

ihmisoikeusongelma. Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 julkai-

seman tutkimuksen mukaan 30 prosenttia 18–74-vuotiaista suomalaisista naisista 

on joutunut nykyisen tai entisen kumppaninsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan 

kohteeksi. Suomi onkin saanut kansainvälisiltä elimiltä useita huomautuksia siitä, 

että toimenpiteet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ovat olleet riittä-

mättömiä.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkival-

lan ehkäisemisestä ja torjumisesta (jäljempänä Istanbulin sopimus tai sopimus, Sops 

53/2015) astui Suomessa voimaan 1.8.2015. Istanbulin sopimus sisältää määräykset 

naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta, 

väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta vastuu-

seen teoistaan.

Istanbulin sopimus kattaa kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot. Sopimus 

kannustaa osapuolia soveltamaan sopimusta kaikkiin perheväkivallan uhreihin, 

kiinnittäen erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin sukupuoleen perustuvan väkival-

lan uhreina. Suomessa sopimusta sovelletaan myös miehiin ja poikiin, joihin kohdis-

tuu perheväkivaltaa. 

Istanbulin sopimus painottuu väkivallan ennaltaehkäisyyn, mutta se sisältää run-

saasti velvoitteita myös väkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väki-
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vallan tekijöiden saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Lisäksi so-

pimus edellyttää osapuolilta sen velvoitteiden toimeenpanon yhteensovittamista, 

johon tämä toimeenpanosuunnitelma Suomen osalta tähtää. Toimeenpanosuun-

nitelman on laatinut naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 

toimikunta (NAPE), joka on Istanbulin sopimuksen 10 artiklan edellyttämä yhteen-

sovittamiselin.

Toimenpiteitä on yhteensä 46, ja ne kohdentuvat eri hallinnonaloille. Toimenpiteet 

rakentuvat vuosina 2010–2015 toteutetun Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen 

ohjelman jatkoksi. Ne perustuvat NAPEn kokouksissa käsiteltyihin ja järjestöken-

tän kanssa tunnistettuihin ja työstettyihin näkemyksiin siitä, mikä on kiireellisintä 

Istanbulin sopimuksen toimeenpanon kannalta vuosina 2018–2021. Toimeenpa-

nosuunnitelma ei siten sisällä kaikkia tulevaisuuden kehittämiskohteita, eikä siinä 

esitellä kaikkea aihepiiriä koskevaa toimintaa julkishallinnossa tai järjestökentällä. 

Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöllä on Suomessa vahvat perinteet, ja järjestöt 

ovatkin mukana usean artiklan toimeenpanossa.

Toimenpiteiden toimeenpano käynnistyy pääosin vuonna 2018. Toimeenpanosuun-

nitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, mutta NAPE seuraa sen toteutumis-

ta vuosittain ja täydentää sitä tarvittaessa. Näin mahdollistetaan se, että Istanbulin 

sopimuksen toimeenpano elää ajassa ja että siinä kyetään reagoimaan muuttuviin 

naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöihin.

Toistaiseksi Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi ei ole osoitettu erillistä 

määrärahaa. Toimenpiteiden rahoitus vahvistetaan ministeriöiden omassa määrära-

hasuunnittelussa vuosittain. Osalle toimenpiteistä on jo arvioitu rahoitustarve.

Toimeenpanosuunnitelmassa on otettu huomioon tuleva sote- ja maakuntauudis-

tus, joka liittyy keskeisesti myös Istanbulin sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Kansallisen toimeenpanon lisäksi asiaan liittyy myös kansainvälisiä ulottuvuuksia: 

Suomen ulkopolitiikka on jo pitkään korostanut naisten aseman tukemista osana 

kehityspolitiikkaamme. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ etenee myös 

kansainvälisesti, kun Suomi jatkaa Euroopan unionin perusoikeustyöryhmässä yh-

dessä muiden jäsenmaiden ja komission kanssa EU:n liittymisen edistämistä Istan-

bulin sopimukseen. Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa seuraa kansainvälinen 
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GREVIO-asiantuntijaryhmä, joka käynnistää arviointimenettelynsä Suomen osalta 

vuoden 2017 lopussa.

Esitettävät toimenpiteet

Ennaltaehkäisyyn liittyvät toimenpiteet

9 artikla 

Kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta 

Osapuolet tunnustavat kaikilla tasoilla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvien 

asianomaisten kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden työn, kan-

nustavat ja tukevat tätä työtä sekä vakiinnuttavat tehokkaan yhteistyön näiden jär-

jestöjen kanssa. 

Erityiset toimenpiteet artiklan 9 toimeenpanemiseksi:

 − STM/NAPE: Edistetään kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävää naisiin koh-

distuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaista yhteistyötä. Peruste-

taan NAPElle jaosto, jossa järjestöt ovat edustettuna ja jonka tehtävä 

on mm. kartoittaa ja tukea järjestökentän toimia Istanbulin sopimuksen 

toimeenpanemiseksi.

11 artikla 

Tietojen kokoaminen ja tutkimus 

1. Tämän yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi osapuolet sitoutuvat 

a. kokoamaan säännöllisin väliajoin asiaankuuluvia eriteltyjä tilastotietoja kaikkien 

tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen esiintymi-

sestä; 
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b. tukemaan kaikkia tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia väkivallan 

muotoja koskevaa tutkimusta, jotta saadaan tutkituksi tämän väkivallan perussyitä 

ja seurauksia, esiintyvyyttä ja tapausten tuomitsemisprosentteja sekä tämän yleis-

sopimuksen täytäntöön panemiseksi toteutettujen toimien tehokkuutta. 

2. Osapuolet pyrkivät tekemään säännöllisin väliajoin väestöpohjaisia tutkimuksia 

arvioidakseen kaikkien tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkival-

lan muotojen laajuutta ja kehityssuuntia. 

3. Osapuolet antavat tämän artiklan mukaisesti kootut tiedot tämän yleissopimuk-

sen 66 artiklassa tarkoitetulle asiantuntijaryhmälle edistääkseen kansainvälistä yh-

teistyötä ja mahdollistaakseen kansainvälisen vertailevan arvioinnin. 

4. Osapuolet varmistavat, että tämän artiklan mukaisesti kootut tiedot ovat yleisön 

saatavilla. 

Erityiset toimenpiteet 11 artiklan toimeenpanemiseksi: 

 − SM/POHA, OM: Vaikutetaan siihen, että uusia tietojärjestelmiä kehitettäes-

sä mahdollistetaan sopimuksen edellyttämien tietojen keruu. Tällä tarkoi-

tetaan muun muassa uhrin ja tekijän välisen suhteen sekä uhrin sukupuo-

len tilastoimista. 

 − STM: Vaikutetaan siihen, että uusia tietojärjestelmiä kehitettäessä mahdol-

listetaan Istanbulin sopimuksen edellyttämien tietojen keruu. Tällä tarkoi-

tetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä rakenteisten asiakir-

jojen laatimista siten, että sopimuksen kannalta olennainen väkivaltatieto 

saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedoissa esiin.

 − STM: Toteutetaan tutkimus vammaisten kokeman sopimuksen kattaman 

väkivallan yleisyydestä ja palvelujen saatavuudesta. 
 − STM/THL: Toteutetaan lapsiuhritutkimus säännöllisin väliajoin osana kan-

sallista kouluterveyskyselyä.

 − SM: Edistetään tutkimusta seksuaalirikosten käsittelystä esitutkinnassa vi-

ranomaistoiminnan kehittämiseksi. 

 − STM: Arvioidaan, kuinka paljon lähisuhdeväkivallasta aiheutuu kustannuk-

sia Suomessa.
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12 artikla 

Yleiset velvoitteet

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimet edistääkseen naisten ja miesten sosi-

aalisten ja kulttuuristen käyttäytymismallien muuttamista tarkoituksena poistaa 

ennakkoluuloja, tapoja, perinteitä ja kaikkia muita käytäntöjä, jotka perustuvat 

ajatukseen naisten alhaisemmasta asemasta tai kaavamaisiin käsityksiin naisten ja 

miesten rooleista. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- ja muut toimet estääkseen luon-

nollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä harjoittamasta mitään tämän yleissopimuk-

sen soveltamisalaan kuuluvaa väkivallan muotoa. 

3. Tämän luvun mukaisesti toteutettavissa toimissa otetaan huomioon ja käsitellään 

sellaisten henkilöiden erityistarpeet, jotka ovat erityisten seikkojen vuoksi haavoit-

tuvia, ja näissä toimissa asetetaan etusijalle kaikkien uhrien ihmisoikeudet. 

4. Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimet kannustaakseen kaikkia yhteiskunnan 

jäseniä, erityisesti miehiä ja poikia, osallistumaan aktiivisesti kaikkien tämän yleisso-

pimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen ehkäisemiseen. 

5. Osapuolet varmistavat, ettei kulttuurin, tavan, uskonnon, perinteen eikä niin 

sanotun ”kunnian” katsota oikeuttavan mitään tämän yleissopimuksen soveltami-

salaan kuuluvia väkivallantekoja. 

6. Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimet edistääkseen ohjelmia ja toimintoja, joil-

la vahvistetaan naisten vaikutusvaltaa.

Erityiset toimenpiteet 12 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − OKM: Lisätään nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamis-

ta väkivallan ehkäisyssä, toimijoina ehkäisevää nuorisotyötä kehittävät 

yksiköt.

 − OKM: Toteutetaan kampanja tasa-arvon edistämiseksi ja väkivallan vastus-

tamiseksi liikunta- ja nuorisotyössä.



16

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA  2017:16 ISTANBULIN SOPIMUKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2018–2021

13 artikla 

Valistus 

1. Osapuolet edistävät tai toteuttavat säännöllisesti ja kaikilla tasoilla valistuskam-

panjoita tai ohjelmia, myös yhteistyössä kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja 

tasa-arvoelinten, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä tapauk-

sen mukaan erityisesti naisjärjestöjen kanssa, lisätäkseen yleistä tietoisuutta kaik-

kien tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muotojen eri 

ilmentymistä, niiden vaikutuksista lapsiin ja tarpeesta ehkäistä tällaista väkivaltaa 

sekä lisätäkseen näiden asioiden ymmärtämistä. 

2. Osapuolet varmistavat, että yleisölle tiedotetaan laajalti toimista, joita on käytet-

tävissä tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallantekojen eh-

käisemiseksi. 

Erityiset toimenpiteet 13 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − SM/MIGRI, TEM: Edistetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovalistusta turva-

paikanhakijoille ja kotoutumispalveluiden piirissä oleville hyödyntäen jo 

kehitettyjä toimintamalleja.

 − TEM, STM: Ennaltaehkäistään maahanmuuttajaperheiden eri perheen-

jäsenten eritahtista kotoutumista kehittämällä kotona lapsiaan hoitavien 

vanhempien kotoutumiskoulutusta. Vahvistetaan maahanmuuttajaperhei-

den ohjausta osana sosiaali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalvelui-

den muutosohjelmaan sisältyvien perhekeskusten toimintaa.

 − STM/THL: Laaditaan kuritusväkivallan vastainen toimintaohjelma osana 

laajaa lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmaa.

 − UM: Järjestetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitteleviä seminaareja, 

työpajoja ja muita tilaisuuksia osana Istanbulin sopimuksen tunnetuksi te-

kemistä sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä kansallisella tasolla.
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14 artikla 

Koulutus 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittaessa asianmukaiset toimet, joilla virallisiin ope-

tussuunnitelmiin kaikilla koulutustasoilla sisällytetään oppilaiden kehitystasoon 

sovitettua opetusmateriaalia, joka käsittelee esimerkiksi naisten ja miesten välistä 

tasa-arvoa, kaavamaisista käsityksistä vapaita sukupuolirooleja, keskinäistä kun-

nioitusta, väkivallatonta ristiriitojen ratkaisemista henkilösuhteissa, sukupuoleen 

perustuvaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja oikeutta henkilökohtaiseen koskemat-

tomuuteen. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimet edistääkseen 1 kohdassa tarkoitettuja 

periaatteita epävirallisissa koulutusjärjestelmissä sekä urheilu-, kulttuuri- ja harras-

tustoiminnassa ja joukkoviestimissä.

Erityiset toimenpiteet 14 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − OKM/OPH, STM/THL: Edistetään sitä, että olemassa olevia tasa-arvo-, ih-

misoikeus- sekä turvataito- ja seksuaalikasvatusmateriaaleja otetaan käyt-

töön opetettaessa terveystietoa ja soveltuvin osin muita oppiaineita. 

 − STM/THL: THL:n Tasa-arvotiedon keskuksessa toteutetaan hanke, jossa 

sopeutetaan ja jalkautetaan Suomeen Norjassa laadittu, 13–18-vuotiaille 

nuorille suunnattu opas sukupuolittuneesta vihapuheesta. Hanketta ra-

hoittaa Pohjoismaiden tasa-arvoministerineuvosto, ja oppaan markkinoin-

tiin osallistuu Allianssi ry.

 − TEM, OKM/OPH: Hankittaessa kotoutumiskoulutusta työvoimakoulutukse-

na hankintayksikköjen tulee jo nyt tarjouspyynnöissä ja hankintasopimuk-

sissa huomioida tasa-arvosisällöt ja sukupuolinäkökulma kotoutumista 

edistävissä palveluissa ja tukitoimissa. TEM tuo esiin Istanbulin sopimuksen 

velvoitteet kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelmien kehittämistä kos-

kevassa työssä.
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15 artikla 

Ammattihenkilöstön koulutus 

1. Osapuolet järjestävät tai tehostavat asianmukaista koulutusta, jota annetaan kai-

kenlaisten tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallantekojen uh-

rien tai tekijöiden parissa toimiville asianomaisille ammattihenkilöille ja joka liittyy 

tällaisen väkivallan ehkäisemiseen ja tunnistamiseen, naisten ja miesten väliseen 

tasa-arvoon, uhrien tarpeisiin ja oikeuksiin sekä uudelleenuhriutumisen ehkäisemi-

seen.

2. Osapuolet kannustavat sisällyttämään 1 kohdassa tarkoitettuun koulutukseen eri 

toimijoiden yhteensovitettua yhteistyötä käsittelevää koulutusta, jotta näiden toi-

mijoiden käsiteltäväksi saatetut tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat 

väkivaltatapaukset voidaan käsitellä kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisesti.

Erityiset toimenpiteet 15 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Vakiinnutetaan ja levitetään EPRAS-hankkeessa luotu lähisuh-

deväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja torjunnan 

lisäkoulutus osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja poliisien 

perus- ja lisäkoulutusta.

 − OKM/OPH, STM/THL: Kehitetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa väkivallan 

ehkäisemiseksi.

 − SM/POHA, MIGRI, OM/VKSV: Lisätään poliisien, syyttäjien, tuomareiden 

sekä soveltuvin osin myös turvapaikka- ja oleskelulupa-asioita käsittelevien 

osaamista uhrin suojelutarpeen arvioimisesta, väkivaltailmiöstä, uhrin sen-

sitiivisestä kohtaamisesta sekä traumatuntemuksesta. Tässä hyödynnetään 

soveltuvin osin jäljempänä 49 artiklan alla mainitun työryhmän valmisteilla 

olevan loppuraportin suosituksia. 

 − OM/RISE: Edistetään naisvankilan henkilöstön osaamista lähisuhdeväkival-

lasta ja uhrin auttamisesta rikosseuraamusalalla.

 − TEM: Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus järjestää 

yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa koulutusta maahanmuuttajatyötä 

tekeville ammattilaisille ja järjestöille liittyen tyttöjen ja naisten ympärileik-

kauksen sekä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn.
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16 artikla 

Ennalta ehkäisevät puuttumis- ja hoito-ohjelmat 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet ottaakseen käyt-

töön tai tukeakseen ohjelmia, joiden tarkoituksena on opettaa perheväkivallan teki-

jöille väkivallatonta käyttäytymistä henkilösuhteissa, jotta väkivallan uusiutuminen 

saataisiin estetyksi ja väkivaltaisia käyttäytymismalleja muutetuksi. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet ottaakseen käyt-

töön tai tukeakseen hoito-ohjelmia, joiden tarkoituksena on estää väkivallantekijöi-

tä, erityisesti seksuaalirikollisia, uusimasta rikoksiaan. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimia toteuttaessaan osapuolet varmista-

vat, että uhrien turvallisuus, tukeminen ja ihmisoikeudet asetetaan etusijalle ja että 

nämä ohjelmat tarvittaessa otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön sovittaen ne 

tiiviisti yhteen uhreille tarjottavien erityistukipalvelujen kanssa.

Erityiset toimenpiteet 16 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL, OM/RISE: Laaditaan väkivallan tekijäohjelmien laatustandardit 

pohjaten Ensi- ja turvakotien liiton laatustandardityölle. Standardien laati-

misen yhteydessä otetaan huomioon ohjelmien soveltuvuus rangaistuksen 

täytäntöönpanoon.

 − OM/RISE: Akkreditoidaan Move!-ohjelma (parisuhdeväkivallan puheeksi-

otto-ohjelma) vuoden 2018 aikana.

17 artikla 

Yksityisen sektorin ja joukkoviestinten osallistuminen

1. Ottaen asianmukaisesti huomioon sananvapauden sekä yksityisen sektorin, tie-

to- ja viestintätekniikan alan ja joukkoviestinten riippumattomuuden osapuolet 

kannustavat yksityistä sektoria, tieto- ja viestintätekniikan alaa ja joukkoviestimiä 

osallistumaan toimintaperiaatteiden kehittämiseen ja täytäntöönpanoon sekä aset-

tamaan suuntaviivoja ja itsesääntelyvaatimuksia, joilla ehkäistään naisiin kohdistu-

vaa väkivaltaa ja lisätään kunnioitusta heidän arvoaan kohtaan. 
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2. Osapuolet kehittävät ja edistävät yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden 

kanssa lasten, vanhempien ja opettajien valmiuksia käsitellä sellaista tieto- ja vies-

tintäympäristöä, joka tarjoaa halventavaa seksuaalista tai väkivaltaista sisältöä, joka 

voi olla haitallista.

Erityiset toimenpiteet 17 artiklan toimeenpanemiseksi: 

 − OM, STM, SM: Arvioidaan tarpeellisia toimenpiteitä naisiin kohdistuvan vi-

hapuheen vähentämiseksi yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa vuonna 

2018 julkaistavan Tasa-arvobarometrin tulosten pohjalta. Tasa-arvobaro-

metri tuo ajankohtaista tietoa naisiin kohdistuvasta vihapuheesta verkossa. 

 − STM, OM: Levitetään tietoa nuorille tarkoitetusta, THL:n Tasa-arvotiedon 

keskuksen koordinoimasta oppaasta, joka koskee sukupuoleen liittyvää vi-

hapuhetta 

Uhrien suojeluun liittyvät toimenpiteet

19 artikla 

Tiedottaminen

Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, et-

tä uhrit saavat asianmukaista ja oikea-aikaista tietoa saatavilla olevista tukipalveluis-

ta ja oikeudellisista toimista ymmärtämällään kielellä.

Erityiset toimenpiteet 19 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Lisätään asukkaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

laisten tietoisuutta väkivallan uhreille tarkoitetuista tukipalveluista, kuten 

Rikosuhripäivystyksen tuottamista sekä muista erityistukipalveluista. 

 − STM/THL: Lisätään väestön tietoisuutta turvakotipalveluista osana EP-

RAS-hanketta, lisäksi markkinoidaan Nollalinja-puhelinpalvelua. 
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20 artikla 

Yleiset tukipalvelut 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että uhrien saatavilla on palveluja, jotka helpottavat heidän toipumistaan väkival-

lasta. Näihin toimiin olisi sisällyttävä tarvittaessa sellaisia palveluja kuin oikeudel-

linen ja psykologinen neuvonta, taloudellinen apu, asumisjärjestelyt, koulutus ja 

avustaminen työnsaannissa. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että uhrien saatavilla on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja, että näitä palvelu-

ja varten on olemassa riittävät voimavarat ja että ammattihenkilöstöä koulutetaan 

auttamaan uhreja ja ohjaamaan heitä asianmukaisiin palveluihin.

Erityiset toimenpiteet 20 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM: Tuetaan kuntia verkostoimaan järjestämisvastuullaan olevat väkival-

lan uhrien yleiset tukipalvelut hyödyntäen paikallisia yhteistyökumppa-

nuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (esim. kuntainfo). 

 − STM: Vaikutetaan siihen, että yleisten tukipalvelujen 

järjestämisvelvollisuuden siirtyessä sote-uudistuksessa kunnilta maa-

kunnille sosiaalihuoltolain edellyttämät lähisuhde- tai perheväkivallasta 

johtuvaan tuen tarpeeseen tarjottavat tukipalvelut toteutuvat maakunnis-

sa. 

 − STM, OM, SM: Vaikutetaan siihen, että maakuntien vastuulla olevaan hy-

vinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sisällytetään väkival-

lan ehkäisyn toimeenpano ja seuranta.

23 artikla 

Turvakodit 

Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet säätääkseen asian-

mukaisten, helposti saavutettavien turvakotien perustamisesta riittävässä määrin, 

jotta uhreille, erityisesti naisille ja heidän lapsilleen, voidaan tarjota turvallinen ma-

joitus ja heitä voidaan auttaa ennakoivasti. 
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Erityiset toimenpiteet 23 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Rahoitus noussee reiluun 19 miljoonaan vuonna 2019, minkä 

avulla parannetaan turvakotien alueellista saavutettavuutta.

 − STM/THL: Osana turvakotipalvelujen kehittämistyötä lisätään turvakoti-

henkilöstön osaamista liittyen lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä, kriisi- ja trau-

matyöhön turvakodeissa sekä lasten, vammaisten ja ikääntyneiden kanssa 

työskentelyyn turvakodeissa.

25 artikla 

Seksuaalisen väkivallan uhrien tukeminen 

Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet säätääkseen, että 

raiskauksen tai muun seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustetaan riittävästi 

asianmukaisia, helposti saavutettavia tukikeskuksia, jotka voivat tarjota uhreille lää-

ketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea ja neuvontaa

Erityiset toimenpiteet 25 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Levitetään seksuaalirikosten uhreille tarkoitettu SERI-tukikeskus 

ensin Turkuun ja Tampereelle ja myöhemmin myös Kuopioon ja Ouluun.

26 artikla 

Lapsitodistajien suojelu ja tuki 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että tarjottaessa uhreille suojelu- ja tukipalveluja otetaan asianmukaisesti huo-

mioon kaikkien tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muo-

tojen lapsitodistajien oikeudet ja tarpeet. 

2. Tämän artiklan mukaisesti toteutettaviin toimiin sisällytetään psykososiaalinen 

neuvonta, jota annetaan kaikkien tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuulu-

vien väkivallan muotojen lapsitodistajille heidän ikänsä mukaisesti sovitettuna, ja 

näissä toimissa otetaan asianmukaisesti huomioon lapsen etu.
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Erityiset toimenpiteet 26 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Kehitetään lasten kanssa tehtävää turvallisuuden puheeksi ot-

tamista pilotoimalla turvallisuuden puheeksi ottamisen välinettä ja kehite-

tään lasten palveluohjausta perhekeskuksissa. (Perhekeskus-toimintamalli 

verkostoi lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Palveluissa 

kehitetään varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen työkaluja myös väki-

vallan ja turvallisuuden puheeksi ottamisen osalta.)

28 artikla 

Ammattihenkilöstön ilmoitukset 

Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, etteivät niiden kansalli-

sella lailla säädetyt tiettyjä ammattihenkilöitä koskevat salassapitosäännökset estä 

näiden henkilöiden mahdollisuutta tehdä tarvittaessa ilmoitus toimivaltaisille jär-

jestöille tai viranomaisille, jos heillä on perusteltua syytä epäillä, että tämän yleisso-

pimuksen soveltamisalaan kuuluva vakava väkivallanteko on tehty ja uusia vakavia 

väkivallantekoja on odotettavissa.

Erityiset toimenpiteet 28 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL, SM/POHA, OKM: Lisätään tietoutta ja osaamista eri hallinnona-

loille ammattihenkilöiden ilmoitusoikeuksista ja -velvollisuuksista, esimer-

kiksi levittämällä ”Luo luottamusta, suojele lasta” -opasta ja kouluttamalla 

mm. perhesurmien estämiseksi tehdystä lakimuutoksesta eli ammatti-

henkilön oikeudesta ilmoittaa poliisille välttämättömiä salassa pidettäviä 

tietoja henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan 

teon estämistä varten. 

31 artikla 

Huoltajuus, tapaamisoikeudet ja turvallisuus

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että määrättäessä lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista otetaan huomioon 

tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat väkivaltatapaukset. 
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2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

ettei tapaamis- tai huoltajuusoikeuksien käyttäminen vaaranna uhrin tai lasten oi-

keuksia ja turvallisuutta.

Erityiset toimenpiteet 31 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − OM: Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta käsittelevässä lakiuudistuksen val-

mistelussa huomioidaan väkivalta ja varmistetaan lapsen turvallisuus.

36 artikla 

Seksuaalinen väkivalta, mukaan lukien raiskaus 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että seuraavat tahalliset menettelyt säädetään rangaistaviksi: 

a. seksuaalinen tunkeutuminen toisen henkilön emättimeen, peräsuoleen tai suu-

hun jonkin ruumiinosan tai esineen avulla ilman tämän henkilön suostumusta; 

b. muu toiseen henkilöön ilman tämän suostumusta kohdistuva seksuaalinen teko; 

c. toisen henkilön saattaminen ilman hänen suostumustaan seksuaalisiin tekoihin 

kolmannen henkilön kanssa. 

2. Henkilön on annettava suostumus vapaaehtoisesti vapaasta tahdostaan, joka ar-

vioidaan kulloistenkin olosuhteiden mukaan. 

3. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että 1 kohdan määräyksiä sovelletaan myös tekoihin, jotka kohdistetaan entisiin tai 

nykyisiin kansallisessa laissa tunnustettuihin puolisoihin tai kumppaneihin.

 − OM/VKSV, SM/POHA: Lisätään poliisin ja syyttäjien tietoutta raiskauksen 

tunnusmerkistön 2. momentin erityispiirteistä siten, että se osaltaan var-

mistaa lainsäädännön tarkoituksen toteutumisen.
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37 artikla 

Pakkoavioliitto 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että aikuisen tai lapsen tahallinen pakottaminen avioliittoon säädetään rangaista-

vaksi. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että aikuisen tai lapsen tahallinen houkutteleminen muun kuin sen osapuolen tai 

valtion alueelle, jossa hän asuu, tarkoituksena pakottaa hänet avioliittoon sääde-

tään rangaistavaksi.

 − OM, STM, SM, OKM: Pakkoavioliittojen esiintymisestä ja ilmitulosta Suo-

messa tehdyn selvitysmuistion tulosten pohjalta laaditaan pakkoavioliitto-

jen torjunnan ja ehkäisyn tilannekuva ja kartoitetaan viranomaisten ohje- 

ja koulutustarpeet (huomioiden myös muita kunniaan liittyviä väkivallan 

muotoja).

38 artikla 

Naisen sukuelinten silpominen

Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, et-

tä seuraavat tahalliset menettelyt säädetään rangaistaviksi: 

a. naisen isojen häpyhuulten, pienten häpyhuulten tai häpykielen täydellinen tai 

osittainen poistaminen leikkaamalla, faraoninen ympärileikkaus tai muu silpomi-

nen; 

b. naisen pakottaminen tai järjestäminen alistumaan johonkin a alakohdassa mai-

nittuun tekoon; 

c. tytön kehottaminen, pakottaminen tai järjestäminen alistumaan johonkin a ala-

kohdassa mainittuun tekoon.
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Erityiset toimenpiteet 38 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Laaditaan uusi FGM-toimintaohjelma vuoteen 2020 saakka, 

minkä jälkeen se sisällytetään seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimin-

taohjemaan, lisäksi kehitetään ammattilaisten koulutusta ilmiön puheeksi 

ottamisesta ja ilmoitusvelvollisuuksista.

Toimenpiteet tekijöiden vastuuseen saattamiseksi

49 artikla 

Yleiset velvoitteet 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että kaikkien tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muo-

tojen tutkinta ja niitä koskevat oikeudenkäynnit suoritetaan ilman tarpeetonta vii-

västystä, ottaen samalla huomioon uhrin oikeudet kaikissa rikosoikeudenkäyntien 

vaiheissa. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että tämän yleissopimuksen mukaisesti rangaistaviksi säädettävät teot tutkitaan ja 

pannaan syytteeseen tehokkaasti, ja näissä toimissa osapuolet noudattavat ihmis-

oikeuksia koskevia perusperiaatteita ja ottavat huomioon käsityksen sukupuoleen 

perustuvasta väkivallasta.

Erityiset toimenpiteet 49 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − OM/VKSV, SM/POHA: Arvioidaan rikosprosessia uhrin näkökulmasta ja 

kartoitetaan hyviä käytäntöjä oikeusministeriön asettamassa työryhmäs-

sä uhrin tarpeiden huomioimiseksi rikosprosessissa. Työryhmätyön arvioi-

mien kehittämistarpeiden pohjalta valmistellaan mahdolliset suositukset 

huomioiden syyttäjien ja tuomioistuinten riippumattomuus. 
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51 artikla 

Riskinarviointi ja riskienhallinta 

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että kaikki asianomaiset viranomaiset arvioivat väkivaltatilanteiden vakavuuden 

sekä niihin liittyvän kuolemanvaaran ja väkivallan toistumisen vaaran hallitakseen 

riskejä ja tarjotakseen tarvittaessa turvallisuutta ja tukea yhteensovitetuin toimin. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että 1 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa otetaan kaikissa tutkinnan ja suojelutoi-

mien toteuttamisen vaiheissa asianmukaisesti huomioon, että tämän yleissopimuk-

sen soveltamisalaan kuuluvien väkivallantekojen tekijöillä on hallussaan tai käytet-

tävissään ampuma-aseita.

Erityiset toimenpiteet 51 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − STM/THL: Tuetaan MARAK-toimintamallin leviämistä edelleen ja vakiin-

nutetaan se osaksi moniammatillista väkivallan vastaista työtä. (Riskin 
arvioimisen työvälineen kouluttaminen sisällytetään mahdollisuuksien mu-
kaan kaikkeen lähisuhdeväkivallan koulutukseen väkivaltatyötä tekeville 

ammattilaisille kunnissa ja poliiseille sekä ohjataan 40 000 euroa MARAK- 
toimintamallin toimintamäärärahoihin.)

53 artikla 

Lähestymiskiellot tai suojelumääräykset

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että kaikkien tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallan muoto-

jen uhreilla on käytettävissään asianmukaiset lähestymiskiellot tai suojelumääräyk-

set. 

2. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että 1 kohdassa tarkoitetut lähestymiskiellot tai suojelumääräykset
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 − ovat käytettävissä välittömään suojeluun aiheuttamatta uhrille kohtuuton-

ta taloudellista tai hallinnollista taakkaa; 

 − annetaan määräajaksi tai toistaiseksi, kunnes niitä muutetaan tai ne kumo-

taan; 

 − annetaan tarvittaessa yksipuolisessa menettelyssä siten, että ne tulevat 

voimaan välittömästi; 

 − ovat käytettävissä muista oikeudenkäynneistä riippumatta tai niiden lisäk-

si; 

 − ovat ilmoitettavissa myöhemmissä oikeudenkäynneissä. 

3. Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, 

että 1 kohdan mukaisesti annettujen lähestymiskieltojen tai suojelumääräysten rik-

komisesta voidaan määrätä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelli-

set ja muut oikeudelliset seuraamukset

Erityiset toimenpiteet 53 artiklan toimeenpanemiseksi:

 − OM: Selvitetään maksullisuuden vaikutusta lähestymiskiellon hakemiseen.

Toimenpiteiden yhteensovittaminen

 − STM, NAPE: Selvitetään, miten väkivallan vastaista verkostoa voitaisiin 

vahvistaa. 

 − NAPE: Seurataan uusia naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöitä, esimerkiksi 

uutta teknologiaa hyväksikäyttäen tai digitaalisessa mediassa tapahtuvaa 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

 − NAPE: Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjun-

nan toimikunnalle viestintäsuunnitelma.

 − NAPE: Toimeenpanosuunnitelman puolivälissä tarkastellaan mahdollisia 

lainsäädännön muutostarpeita.

 − Selvitetään, onko naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjun-

nan toimikunnalle mahdollista tulevaisuudessa kohdentaa erillistä määrä-

rahaa. 
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