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EHDOTUS ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20:N KANNANOTOKSI 
SOVITTELUMENETTELYN KÄYTÖSTÄ LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN LIITTYVISSÄ 
TAPAUKSISSA PIIRIKOKOUKSELLE TULLEEN ALOITTEEN POHJALTA 

 

Mariehamn Zonta Club r.y. on esittänyt aloitteessaan, että ZI Piiri 20 päättäisi käyttää 
kaikki mahdolliset keinot sen varmistamiseksi, että viranomaiset päättävät lakkauttaa 
riita-asioiden sovittelumenettelyn käyttämisen lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä 
tapauksissa Suomessa. 

 

Piirihallitus ehdottaa Imatralla 09.10.2021 kokoontuvalle piirikokoukselle Zonta Piiri 20:n 
kannanotoksi sovittelumenettelyn käytöstä lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tapauksissa 
seuraavaa: 

 

Zonta International Piiri 20 suhtautuu erittäin kriittisesti sovittelumenettelyn 
käyttämiseen lähisuhdeväkivaltatapauksissa ja kannustaa Suomea luopumaan 
käytännöstä.  

Kun sovittelumenettelystä luovutaan, tulee luoda prosessit ja varmistaa tarvittavat 
resurssit toimintamallille, joka varmistaa aina sekä uhrin että tekijän ohjaamisen ja 
pääsyn erityisesti lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tarkoitettujen tukipalveluiden 
piiriin, jotta väkivallan toistuminen voitaisiin ehkäistä riippumatta siitä, mikä 
rikosoikeudellisen syyteharkinnan ja mahdollisen oikeuskäsittelyn lopputulos on. 

 

TAUSTAA: 

Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelulla tarkoitetaan perheenjäsenten (esimerkiksi 
sisarusten, vanhemman ja lapsen, aikuisen lapsen ja iäkkään vanhemman) tai 
lähisuhteessa elävien henkilöiden (aviopuolisot, avopuolisot, eronneet ja eroamassa  olevat  
pariskunnat  ja  nykyiset  ja  entiset  seurusteluparit)  välistä  rikosasioiden  sovittelua.   

 

THL:n raportin ”Lähisuhdeväkivalta 2019” mukaan viranomaisten tietoon tulleen 
lähisuhdeväkivallan määrä on kasvussa ja lisääntyi edellisvuoteen verrattuna seitsemän 
prosenttia. Uhreista 20 prosenttia joutui väkivallan kohteeksi useamman kerran saman 
vuoden aikana.  
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Perhe- ja lähisuhdeväkivalta uhrin sukupuolen mukaan, yli 18–vuotiaat uhrit ja epäillyt tekijät, 

vuosina 2009–2019 

  

 

Pääministeri Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaan kaikista lähisuhdeväkivallan 
täysi-ikäisistä uhreista naisia oli 83% ja naisten kokemasta lähisuhdeväkivallasta 85% oli 
nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa. 

 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että lähi-suhdeväkivallan sovittelun 
jatkamista arvioidaan ja oikeusministeriö on asettanut tätä varten  Sovittelutoimintaa 
edistävän työryhmän, jonka toimiaika on 1.3.2020-30.4.2023 ja jonka tehtävänä on mm. 
tämän  arvioinnin tekeminen. 

 

Kuten Maarianhaminan kerhon aloitteen perusteluista käy ilmi, on Suomi ratifioinut sekä 
YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) että 
Istanbulin sopimuksen, joka on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Suomi on myös hoitanut 
velvoitteensa sopimusten toimeenpanon raportoimisesta.  

 

CEDAW:n noudattamista valvova komitea on Suomen viimeisimmän sille toimitetun raportin 
perusteella esittänyt huolensa siitä, että perheväkivaltatapauksissa käytetään yhä 
enemmän sovittelumenettelyä huolimatta hallitusohjelman ja hallituksen tasa-arvo-ohjelman 
2012-2015 suosituksesta rajoittaa sen käyttöä ja huolimatta komitean edellisissä 
loppupäätelmissään (CEDAW/C/FIN/CO/6, 174. kohta) esittämästä huolesta 
sovittelumenettelyn mahdollisesta johtamisesta väkivaltaa kokeneiden naisten 
uudelleenuhriutumiseen. 

 

Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa valvova elin GREVIO on Suomea koskevassa 
raportissaan kiinnittänyt myös huomiota mm. siihen, että meillä menettelyä käytetään laajalti 
ja usein poliisin tai syyttäjän aloitteesta ja epäilee tämän voivan johtaa siihen, että tapausten 
selvitysten taso heikkenee. GREVIO suhtautuu myönteisesti ajatukseen erityisestä 
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työryhmästä, joka arvioi sovittelu- ja sovinnon vahvistamismenettelyjen soveltamista 
Suomessa.    

 

STM:n johtama ja koordinoima Lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmän raportin 
“Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu– Nykytila ja kehittämisehdotukset” selvitti, millaisin   
kriteerein   naisiin   kohdistuvan   väkivallan   ja   lähisuhdeväkivallan   tapauksia ohjataan 
sovitteluun ja hyväksytään soviteltavaksi, sekä miten sovitteluprosessi etenee. Selvityksen 
perusteella työryhmä katsoo, että lähisuhdeväkivallan sovittelua voidaan jatkaa, mutta 
kansallisin toimenpitein on varmistettava, että sovittelu on kaikissa tilanteissa 
kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden mukaista. Lisäksi tarvitaan yhteisesti sovitut 
kriteerit, millaisissa tapauksissa lähisuhdeväkivallan osapuolet ohjataan sovitteluun.    

 

 

VALMISTELU: 

Piirin Naisten oikeuksien toimikunta on Porin piirikokouksen antaman toimeksiannon 
mukaisesti perehtynyt laajasti sovittelumenettelyyn liittyviin erilaisiin raportteihin ja 
julkisuudessa käytyyn keskusteluun ja kerännyt tietoa kokemuksista sovittelumenettelystä 
eri verkostoista. Lisäksi toimikunta järjesti etäyhteyksin toteutetun kaikille Piiri 20:n jäsenille 
avoimen keskustelutilaisuuden 20.4.2021.  

 

Sovittelumenettelyyn nykymuodossaan suhtaudutaan kriittisesti, mutta myöskin 
kategoriseen sovittelun kieltämiseen lähisuhdeväkivaltatapauksissa suhtaudutaan 
varauksellisesti. Suurin syy vaatimuksiin sovittelun lopettamiseksi on väkivallan uhrin 
alisteinen asema. Sovittelun katsotaan viestittävän väkivallan hyväksyntää ja siksi 
menettelyä ei tulisi jatkaa nykymuodossa.  

Sovittelun eduista nousee esille se, että se antaa mahdollisuuden sekä uhrille että tekijälle 
käsitellä asiaa nopeasti tapahtuman jälkeen ulkopuolisen välittäjän läsnäollessa ja voi näin 
edesauttaa ehkäisemään väkivallan jatkumista. Lisäksi se antaa mahdollisuuden 
erilliskeskusteluihin, joissa sekä uhri että tekijä voivat pohtia omaa tilannettaan rauhassa. 
Lievissä tapauksissa oikeuskäsittely ei välttämättä johda muuhun kuin kirjalliseen asian 
käsittelyyn ja päätökseen, jolloin ehkäisevä ja parantava vaikutus jää kokonaan 
puuttumaan. 
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Zonta International Piiri 20 ry:n hallitus 

 

 

http://www.zonta.fi/
http://www.zonta.ee/

