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Oikeusministeriö

Poliisihallituksen lausunto liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
Oikeusministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle, laista yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta.
Esityksen tavoitteena on perustaa naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan
tehtävä. Raportoija seuraisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja arvioisi toimintaperiaatteita sekä toimenpiteitä mitä tulee naisiin kohdistuvan väkivallan ennalta estämiseksi ja torjumiseksi.
Lisäksi raportoija seuraisi asiaan liittyvän lainsäädännön toimivuutta ja uhrien oikeuksien toteutumista kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Tehtävässään raportoija tekisi ehdotuksia ja suosituksia sekä lausuntoja, toisi
esiin havaintojaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä raportoisi niistä
päätöksentekijöille. Raportoijan tehtäviin ei kuuluisi neuvonta eikä oikeudellinen apu yksittäistapauksissa.
Poliisihallitus pitää erittäin tärkeänä, että näissä kyseisissä asioissa Suomea
sitovien kansainvälisten velvoitteiden toteutumiseksi on kaikkien toimijoiden
yhteistyön ja yhdessä tekemisen tueksi mahdollisimman hyvät ja toimivat rakenteet, semminkin kun naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa kansainvälisestikin tunnistettu ihmisoikeus- ja tasa-arvoasioihin liittyvä ongelma.
Poliisihallitus pitää esitystä kannatettavana ja näkee, että naisiin kohdistuvan väkivalan raportoijalle voidaan nähdä tarvetta osaltaan muun muassa
uhrien etujen ja oikeuksien toteutumisen edistäjänä sekä varmistajana yleisellä yhteiskunnallisella tasolla.
Näissä kyseisissä asioissa on jo nyt olemassa laaja toimijoiden ja toimenpiteiden kokonaisuus, joten raportoijalla tulisi olla mahdollisuus myös kokonaisuuteen liittyvän selkeä kokonaiskuvan luomiseen ja ylläpitämiseen - suhteessa muihin toimijoihin ja heidän vastuisiinsa.
Tämä kaikki edellä mainittu liittyy myös lausuntopyynnössä esitettyyn erilliseen kysymykseen koskien oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja. Tietojen luovuttamiseen ja saamiseen liittyvät kysymykset muun muassa eri viranomaisten osalta ja välillä vaatisi muutoinkin laajaa käytännön toimintaa
tukevaa kokonaistarkastelua, jotta eri toimijat voisivat parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä naisiin kohdistuvan
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väkivallan ennalta estämiseksi ja torjumiseksi - tässä työssä raportoijalla
voisi olla keskeisen vaikuttajan rooli.
Lopuksi Poliisihallitus toteaa, että tässä kokonaisuudessa on tärkeää huomioida viranomaisten lisäksi myös muut toimijat, kuten erilaiset järjestöt, niin
mies- kuin naisjärjestöt huomioiden.
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