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Hyvä ministeri Stubb,

Ministeriöt valmistelevat tällä hetkellä ensi vuoden talousarvioesitystä elokuun budjettiriihen alla.
Naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen voimaanastumisesta huolimatta
huhtikuussa julkaistussa julkisen talouden suunnitelmassa ei ole varattu riittävästi varoja sopimuksen
täytäntöönpanoon. Pidämme välttämättömänä, että budjettiriihessä esitetään ensi vuodelle
lisäresursseja sopimuksen vaatimien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Eduskuntavaalien alla Amnestyn Suomen osaston Korkea aika -kampanjan kyselyssä kokoomus totesi,
että sen ”tavoitteena on edelleen turvakotipaikkojen ja matalan kynnyksen palveluiden lisääminen”.
Hallitus julkaisi myös muutama viikko sitten tasa-arvo-ohjelmansa, jossa naisiin kohdistuvan väkivallan
torjunta nostettiin yhdeksi seuraavien vuosien prioriteetiksi. Sekä Istanbulin sopimuksen ratifiointia
valmistelleen työryhmän muistio että Amnestyn Suomen osaston yhdessä 15 järjestön kanssa laatima
Istanbulin sopimuksen rinnakkaistoimintaohjelma (liitteenä) nostavat esiin useita muutostarpeita, joihin
on Suomessa puututtava pikimmiten. Tämä kaikki vaatii myös taloudellisia resursseja.
Esimerkiksi turvakotipalvelujen saaminen Istanbulin sopimuksen vaatimalle tasolle maksaa THL:n
arvion mukaan noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkästään 2 miljoonan euron vuosittaisella
määrärahalisäyksellä olemme vasta runsaan 15 vuoden päästä sopimuksen vaatimalla tasolla. Viime
vuonna pelkästään Helsingin seudulla 528 aikuista ja heidän lapsensa jäi vaille turvakotipaikkaa. Tämä
on täysin kestämätöntä.
Lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen toimipisteitä seksuaalista ja muuta väkivaltaa kokeneille,
ympärivuorokautinen tukipuhelin, riittävästi resursoitu koordinaatioyksikkö, joka huolehtii sopimuksen
toimeenpanosta ja useita lainsäädännöllisiä muutoksia. Toivomme, että riittävät resurssit näiden
asioiden saattamiseksi sopimuksen vaatimalle tasolle varataan jo ensi vuoden budjetissa.
Euroopan tasa-arvoinstituutin arvion mukaan naisiin kohdistuva väkivalta maksaa Suomelle yli 2
miljardia euroa vuodessa ja aiheuttaa mittaamattoman määrän inhimillistä kärsimystä. Istanbulin
sopimuksen velvoitteiden toteuttamatta jättäminen on siis erittäin lyhytnäköistä. Taustatyö siitä mitä

toimenpiteitä Suomessa tarvitaan, on tehty. Nyt tarvitaan riittävät resurssit asioiden eteenpäin
viemiseksi.
Olemme mielellämme käytettävissänne, mikäli tarvitsette lisätietoa aiheesta.
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