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Euroopan maissa lähisuhdeväkivaltaan puututaan verrattain hyvin
Kahdeksassa Euroopan maassa tehdyn tutkimuksen perusteella maiden viranomaiset
kykenevät puuttumaan melko hyvin lähisuhdeväkivaltaan.
Lähisuhdeväkivallan uhrien kanssa työskentelevien viranomaisten ja muiden toimijoiden
yhteistyötä tutkivassa IMPRODOVA-hankkeessa haastateltiin vuoden 2019 aikana 296
ammattilaista kahdeksassa maassa. Nyt tutkimustuloksista on julkaistu yhteenvetoraportit.
Haastattelutulosten perusteella maat toimeenpanivat kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan
verrattain hyvin. Poliisilla oli jokaisessa maassa riittävät toimivaltuudet puuttua tehokkaasti
väkivaltaan. Oikeuksiin sisältyivät esimerkiksi mahdollisuus määrätä väliaikainen
lähestymiskielto tai ottaa epäilty kiinni.
Tutkimuksessa esiin nousseet puutteet liittyivät erityisesti ammattihenkilöstön koulutukseen
kaikista lähisuhde- ja perheväkivallan muodoista, viiveisiin juttujen siirtymisessä tutkintaan
sekä paikoin myös erikoistuneiden poliisien määriin.
Moniammatillisessa yhteistyössä ja kirjaamiskäytännöissä parannettavaa
Vain osassa maista oli käytössä systemaattiset työkalut toistuvan väkivallan riskin arviointiin.
Lisäksi niissä maissa, joissa jokin työkalu oli käytössä, ammattilaiset kaipasivat lisää
koulutusta menetelmien käyttöön.
Vastauksien perusteella ammattilaiset kaipasivat toimivampaa moniammatillista yhteistyötä ja
yhtenäisempiä väkivallan kirjaamisen käytäntöjä. Kirjaamisen ongelmien havaittiin jopa
heikentävän tehokasta väkivaltaan puuttumista.
Vahvuutena vastaajat pitivät ammattilaisten mahdollisuutta erikoistua lähisuhdeväkivaltaan.
Erikoistuminen tuki myös väkivallan riskin arvioinnin uusimista tarvittaessa sekä oikea-aikaista
tuen tarjoamista. Myös uhrin turvallisuuden parantamiseen keskittyviä yhteistyörakenteita
pidettiin toimivina. Esimerkkinä hyvästä käytännöstä nostettiin esiin skotlantilainen MARAC
(moniammatillinen riskinarviointikokous), joka on käytössä monin paikoin myös Suomessa.
Tiedon jakamisen tehostamiseksi haastatteluissa nousi esiin tarve koordinoida paremmin eri
ammattilaisten yhteistyötä sekä kehittää käytännönläheisiä menetelmiä ja esimerkiksi uusia,
turvallisia IT-ratkaisuja helpottamaan tiedon jakamista.
Tutkimus selvitti, miten poliisi ja muut ensi käden toimijat, kuten terveys- ja sosiaalialan
ammattilaiset, puuttuvat lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa (Saksa, Ranska, Itävalta,
Portugali, Slovenia, Iso-Britannia/Skotlanti, Unkari, Suomi). Ammattilaisten vastauksia
peilattiin kunkin maan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja toimintaohjeisiin sekä
kansainvälisiin väkivallan ehkäisyn ja siihen puuttumisen ihmisoikeusvelvoitteisiin.
IMPRODOVA on tutkimus- ja innovaatioprojekti, jonka tavoitteena on kehittää poliisin ja
muiden ensi käden toimijoiden puuttumista lähisuhdeväkivaltaan eri Euroopan maissa.
Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään EU:n Horizon-rahoituksen turvin.

Lisätietoja
IMPRODOVA-projekti
Tutkimusjulkaisut ovat saatavilla maksuttomina englanniksi:
Country Reports and Cross-National Comparison on the Implementation of International
Norms and National Best Practices of Frontline Responders
Country Reports and Cross-National Comparison on the Risk Assessment Tools and Case
Documentation used by Frontline Responders
Identifying Gaps and Bridges of Intra- and Inter-Agency Cooperation
Martta October
kehittämispäällikkö
THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • Finnish Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland • PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki • puh/tel +358 29 524 6000

thl.fi • Twitter: @THLorg

2(2)

puh. 029 524 7710
etunimi.sukunimi@thl.fi
Suvi Nipuli
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 7205
etunimi.sukunimi@thl.fi

