
 

TOIMIVIA KEINOJA YHTEISKUNNALLE 
PUUTTUA PARISUHDEVÄKIVALTAAN

Seminaari eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa
8. huhtikuuta 2008

Naisiin kohdistuva 

v ä k i v a l t a 
S U O M E S S A



9.00 Osallistujien rekisteröiminen 

 Aamukahvit

9.30 Tervetuliaissanat

 Sinikka Hurskainen 

 Euroopan neuvoston   

 Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja

9.35 Seminaarin avauspuheenvuoro 

 Tasavallan presidentti Tarja Halonen 

 

 

NAISIIN KOHDISTUVA  PARISUHDEVÄKIVALTA SUOMESSA

Lainsäädännöllisiä keinoja puuttua parisuhdeväkivaltaan

Puheenjohtaja Heidi Hautala

Lakivaliokunnan puheenjohtaja 

10.00  PARISUHDEVÄKIVALLAN TAUSTAT JA TILASTOT

 Erikoistutkija Markku Heiskanen,    

 Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI

10.20 SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA PARISUHDEVÄKIVALTA

 Suomen lainsäädännön kehittämistarpeet 

 suhteessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan

 Dosentti Johanna Niemi, Oikeuspoliittinen   

 tutkimuslaitos 

10.40 TOIMIVIA MALLEJA MUISTA MAISTA NAISIIN 

 KOHDISTUVAAN VÄKIVALTAAN  PUUTTUMISEKSI 

 Ruotsin naisrauhalaki

 Tiedotusjohtaja Gudrun Nordborg,    

 Brottsoff ermyndigheten, Uumaja, Ruotsi 

 Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttuminen   

 poliittiseksi prioriteetiksi Portugalissa 

 Professori Manuel Lisboa, Lissabonin yliopisto

 EN:n kampanjan Task Forcen jäsen 

 Keskustelua, kysymyksiä

11.30 Kahvitauko



PALVELUT PARISUHDEVÄKIVALLAN UHREILLE 

Puheenjohtaja Jukka Gustafsson

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja 

Suomen yhteysparlamentaarikko EN:n naisiin kohdistuvan 

väkivallan vastaisessa kampanjassa

11.50 KUNNAT PALVELUN TUOTTAJINA

 NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN UHREILLE 

 Kehittämispäällikkö Helena Ewalds,  STAKES 

 EN:n kampanjan Task Forcen jäsen 

12.05 TOIMIVAN VIRANOMAISYHTEISTYÖN   

 LUOMINEN KUNTIIN NAISIIN KOHDISTUVAN   

 VÄKIVALLAN EHKÄISEMISEKSI

 Hyvinkään lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn  

 toimintaohjelma

 Eeva Lehtineva, Hyvinkään Kriisikeskus

 Poliisin näkökulma

 Ylikomisario Veli Hukkanen, 

 Helsingin/Itäkeskuksen poliisi (tbc)

 Keskustelua, kysymyksiä

12.35 Hallituksen puheenvuoro

 Peruspalveluministeri Paula Risikko

12.50 Loppupuheenvuoro

 Suomen yhteysparlamentaarikko EN:n naisiin  

 kohdistuvan väkivallan vastaisessa kampanjassa 

 Jukka Gustafsson

 Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.



Seminaarin järjestävät Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta, 
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä lakivaliokunta 
yhteistyössä Eduskunnan naisverkoston ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön koordinoiman Suomen naisiin kohdistuvan parisuhdeväki-
vallan kampanjan ohjausryhmän* kanssa.

* Ohjausryhmän jäseniä ovat STM, OM, UM, Eduskunta, Suomen Kuntaliitto, Väestöliitto, 
STAKES, TANE, Suomen Amnesty, Ensi- ja turvakotien liitto, Monika-Naiset liitto, Naisten 
linja, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Rikosuhripäivystys, Naisten apu Espoossa ry, 

Lyömätön linja ja Suomen mielenterveysseura.  

http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Default_en.asp
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