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Palvelupaikka viikivaltaa kokeneille naisille
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Vdkivaltaa kokeneille naisille tarvitaan tukipalveluja. Parasta apua pystl.tiiiin ta4'oamaan vdkivaltatydhdn
erikoistuneessa sukupuolisensitiivisessii palvelussa. Turvakodit ja perheneuvolat ovat ruuhkautuneet, eikii
perheneuvolat ole erikoistuneet viikivaltatydhdn.

Palvelun tulee olla helposti saalutettavissa, ja asioinnin tulee olla mahdollista nimett<imiinii ja ilman
ajanvarausta.

Muun muassa vdkivaltaa kokeneiden miesten auttamiseen suunnattu Miesten kriisikeskus, joka oli
toiminnassa 2002-2006, tavoitli 3000 asiakasta, joista vain noin 5 prosenttia oli kokenut viikivaltaa
parisuhteessaan. Naisten Linjalla vastattiin wonna 201 1 yhteensli 1 366 puheluun ja niiiden lisiiksi tuli 1 090

;', ' soitonyritystii. Naisten Linjalta kysytliiin myds usein mahdollisuudesta piiiistii juttelemaan. Viikivaltaa
kokeneet kantasuomalaiset naiset ovat hakeneet apua maahanmuuttajanaisille suunnatusta Monika-naisista,
sillii muuta apua ei ole ollut saatavilla. Tarve palvelulle on siis olemassa.

Viikivaltaa tehneille miehille ja naisille on olemassa palveluja. Nyt pitiiii huolehtia palveluista viikivaltaa
kokeneille naisille.

Noin 20 prosenttia naisista onjoutunut viihintiiiin kerran parisuhteessaan nykfsen avio- tai avomiehen
tekerniin fyysisen tai seksuaalisen viikivallan tai uhkailun kohteeksi. Viimeisen vuoden aikana viikivaltaa tai
sillii uhkailua on kokenut kahdeksan prosenttia naisista (Piispa 2005, 44).

Naisten kokema parisuhdeviikivalta aiheuttaa enemmiin vammoja ja traumaperiiisiii oireita ja on usein
pidempikestoisanpaa kuin miesten kokona parisuhdeviikivalta. Naiset kokevat listiksi seksuaalista
viikivaltaa miehiii useammin. Naiset ottavat rikosten uhrien tukipalveluihin yhtelttii tyypillisesti
seksuaalisen tai pitk?iiin jatkuneen parisuhdeviikivallan takia, kun miehet ottavat yhteytta kadulla tai
ravintolassa tapahtuneenkertaluonteisen viikivaltakokemuksen vuoksi. (Heiskainen & Ruuskanen 2010, 46;
Poijula 2019, 65-66 teoksessa Honkatukia 2010).

Helsingissii on kuollut 24 naista ruosina 2003-2010 nyklsen tai entisen mieskumppanin tappamina.
Samalla ajanjaksolla kuoli viisi miestii naiskumppanin tappamana. (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
26.10.2011.) Kuolemaan johtavaa viikivaltaa pystytiiiin torjumaan puuttumalla viikivaltaan varhain.
Kuolematapausten taustalla on usein ollut pitkiitin jatkunut vakava viikivalta. (Naisiin kohdistuvan
viikivallan vastainen ohhelma 2010, 22.)

Me alleki{oittaneet valtuutetut esitiimme, ettii talousarvioon 2013 varataan riittiiviit miiziriirahat siihen, ettii

- Helsinkiin perustetaan yhteistydssii pdiikaupunkiseudun kanssa moniammatillinen matalan k1'nnyksen
palvelupaikka viikivaltaa kokeneille naisille kolmannen sektorin kanssa
- Kaupunkin osoittaa toiminnalle sopivat tilat
- Toimintaa tuetaan avustuksella tai hankitaan palvelu ostopalveluna kolmannelta sektorilta
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