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Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseksi 

Yleistä 

Klikkaa ja lisää otsikko valintakysymykselle 

Kannatan kaikkien muistiossa esitettyjen vaihtoehtojen jatkovalmistelua. 

Lähestymiskiellon sähköinen valvonta 

Millaisiin tilanteisiin lähestymiskiellon sähköinen valvonta pitäisi liittää? 

Lähestymiskiellon sähköistä valvontaa pitäisi käyttää tilanteissa, joissa voimassa olevaa 
lähestymiskieltoa on rikottu ja myös aina perheen sisäisissä lähestymiskieltotapauksissa. 
Valmisteluissa on pohdittava, miten olisi mahdollista helpottaa näytön saamista 
lähestymiskiellon rikkomisesta. Nykyään usein päädytään "sana sanaa vastaan tilanteisiin". 
Tämä vaatii uhrilta paljon henkisiä resursseja, joita ei välttämättä ole.  

 

On tärkeä muistaa, että haavoittuvassa asemassa olevien uhrien on erittäin haasteellista 
tehdä itse rikosilmoituksia lähestymiskiellon rikkomisesta ja he tarvitsevat prosessiin 
tukea. Tämä koskee esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia naisia, joiden suomen kielen 
taito ja yhteiskunnan tuntemus on heikko.  

Millaisissa tilanteissa sähköisen valvontaa ei voisi käyttää? 

- 

Miten valvonta pitäisi järjestää? 

Valvonta pitäisi järjestää soveltamalla ns. Norjan mallia Suomeen. Näemme erittäin 
tärkeänä, että suojattavalla on oma poliisiyhteishenkilö. Se madaltaisi merkittävästi 
kynnystä olla tarvittaessa yhteydessä poliisiin.  

Lähestymiskiellon valvonnan tehostaminen muilla keinoin 

Mitä keinoja MARAK-työryhmillä on uhrin turvallisuuden parantamiseksi lähestymiskiellon 
rikkomusten yhteydessä? 

Tällä hetkellä Helsingissä ei ole MARAK - työryhmää. 

 



 

Miten MARAK-työryhmien työtä pitäisi kehittää, jotta ne voisivat paremmin toimia 
lähestymiskiellon rikkomisten yhteydessä (esim. ohjeistus, koulutus, lainsäädäntö)? 

Pidämme MARAK-toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistyötä uhrin turvallisuuden 
suojelemiseksi viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä erittäin tärkeänä. On etsittävä 
paikallisiin toimintaympäristöihin ja rakenteisiin sopivia yhteistyömalleja, joilla voidaan 
parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa uhrien turvallisuus.   

Väkivallan tekijän auttaminen 

Miten väkivallan tekijän ohjaamista palveluihin voitaisiin kehittää lähestymiskiellon 
määräämisen/rikkomisen yhteydessä? 

Lähestymiskiellon määräävällä elimellä on oltava riittävästi tietoa alueella olemassa 
olevista palveluista. Yhteistyö palveluja tuottavien toimijoiden kanssa on erittäin tärkeä. 
On varmistettava, että väkivallan tekijöille tarkoitettuja palveluja on saatavilla alueellisesti 
ja ne ovat laadukkaita.  

Lausunnonantajan lausunto 

Muut arviomuistiota koskevat huomiot: 

Monika-Naiset liitto pitää kohtuuttomana lähestymiskiellon hakemusmaksua. Moni liiton 
asiakas perui ajatuksensa lähestymiskiellon hakemisesta saatuaan tiedon mahdollisesta 
maksusta. Esimerkiksi liiton Kriisikeskus Monikan väkivaltapalveluihin hakeutuvista 
asiakkaista vuonna 2018 yli 80% oli työelämän ulkopuolella ja taloudellisesti erittäin 
haavoittuvassa asemassa. Pidämme tärkeänä, että viranomaislähtöisiä lähestymiskieltoja 
haetaan nykyistä paljon enemmän. Sosiaali- ja terveysalan viranomaiset, mm. 
lastensuojelu, ovat monesti avainroolissa, ja on varmistettava, että heillä on riittävästi 
tietoa ja osaamista hakea tarvittaessa lähestymiskieltoa oman asiakkaansa turvallisuuden 
varmistamiseksi.   

Monika-Naiset liitto ry lähestymiskiellon valvonnan tehostamisen valmistelutyössä 
otetaan jatkossa huomioon myös väkivallan tapaukset, joissa tekijöitä useita. Esimerkiksi 
kunniaan liittyvän väkivallan tapauksissa ei riitä, että lähestymiskielto määrätään vain ns. 
päätekijälle. On etsittävä ratkaisut uhrien turvaamiseksi myös näissä tapauksissa. Tämä 
edellyttää myös viranomaisten nykyistä parempaa osaamista tunnistaa ja toimia kunniaan 
liittyvän väkivallan tapauksissa.  
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