
Puoluekokousaloitteet 2019 

 

 

1. Oikeusavustajan määrääminen jokaiselle asianomistajalle (pahoinpitelyn uhrille) 
lähisuhdeväkivaltatapauksissa 

2. Puolue/ryhmäkurista 

3. Viestintäkoulutusta puolueen toimijoille 

4. Turvallisemman tilan sääntöjen soveltaminen sosiaalisessa mediassa. 

 
 

 

1. Oikeusavustajan määrääminen lähisuhdeväkivaltatapauksissa 

Aloitteen tekijä: Pia Brandt 
  
Epäkohta: 
Käräjäoikeudessa lähisuhdeväkivaltatapauksissa vastaaja (pahoinpitelijä) jätetään syyttämättä 
eli tämä pääsee ilman tuomiota siksi, että asianomistaja (uhri) ei ole kyennyt vakuuttamaan 
tuomareita tapahtuneesta rikoksesta, koska häneltä on puuttunut avustaja.  
  
Tavoite, jota haluan puolueen edistävän: 
Lähisuhdeväkivaltatapauksissa pitää asianomistajat ohjata hyödyntämään heille kuuluva 
oikeusapu. Avustaja tulisi mieluiten määrätä – joskin asianomistajalle taattaisiin kuitenkin 
mahdollisuus kieltäytyä ottamasta avustajaa joissain tapauksissa. 
  
Miksi asia on tärkeä: 
Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan täytyy puuttua yhä ponnekkaammin kaikin mahdollisin 
keinoin, jotta Suomesta saadaan Euroopan turvallisin maa naisille. Myös oikeusjärjestelmän 
tulee olla mukana. Kun syyttäjä näkee aiheelliseksi nostaa syytteen, syytteen ei tulisi raueta 
asianomistajan (uhrin) riittämättömien oikeuskäsittelytietojen ja -taitojen vuoksi. ”Oikeus ei 
tapahdu itsestään” – toteaa asianajotoimistokin mainoksessaan. Asianomistaja tarvitsee apua 
istuntosalissa erityisesti lähisuhdeväkivaltatapauksissa. 

  
Ensisijaisesti odotan puolueen edistävän lainsäädäntöteitse sitä, että lähisuhdeväkivallan uhrille 
määrätään avustaja oikeusprosessiin alusta alkaen ja avun pitää aina ulottua istuntosaliin, eli 
paikalla tulee olla asianmukainen avustaja. 
 
Samalla toivon myös, että puolue edistää seuraavia toimia tähän liittyen: 
 

a) uhri ohjataan aina asianmukaiselle lääkärille, jolla on ’check-list’ miten tutkitaan kotona 
pahoinpidelty henkilö. Lääkärin tulee esimerkiksi aina palpoida uhri huolella niin, että 
kaikki aristukset, eli mahdolliset mustelmat havaitaan, ennen kuin nämä ovat nähtävillä. 
Kaikki listalla mainitut asiat ja niihin saadut tutkimustulokset pitää sitten mainita 
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lääkärinlausunnossa, jotta syyttäjä saa varmemmin kaiken tarvitsemansa tiedon 
lausunnosta. 
b) Poliisille tarvitaan tarkempi ohjeistus, miten toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa niin, 
että uhri saa kaiken hänelle kuuluvan avun. 

 
Puoluehallituksen lausunto:  
Aloite on linjassa puolueen yleisohjelman kanssa, jossa todetaan, että vapaus elää ilman 
väkivallan uhkaa on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja vastuu tämän oikeuden turvaamisesta 
on viime kädessä valtiolla. Myös eduskuntavaaliohjelmassa 2019 on tavoite, jonka mukaan 
Feministinen puolue haluaa tehdä Suomesta Euroopan turvallisimman maan naisille vuoteen 
2030 mennessä. Aloite, jossa lähisuhdeväkivallan uhrille määrätään avustaja oikeusprosessiin 
alusta alkaen siten, että avustaja on mukana myös oikeusistunnossa on selkeä ja konkreettinen 
työkalu, jota puolueemme tulee edistää tulevissa poliittisissa ohjelmissaan. 
 
Aloitteen lisäohjeistukset lähisuhdeväkivallan uhrien kanssa työskenteleville lääkäreille ja 
poliiseille tukevat yleisohjelmamme tavoitetta, jonka mukaan väkivallan vastainen työ edellyttää 
alueellisesti kattavaa tuki- ja palveluverkostoa, jossa huomioidaan erilaisten kohderyhmien 
haavoittuvuudet ja tarpeet. Tässä on hyvä huomioida se, että väkivallalle voivat altistaa 
sukupuolen lisäksi myös muut tekijät, kuten toimintakyky, luokka, rodullistaminen, 
seksuaalisuus ja ikä tai köyhyys, psyykkinen tai fyysinen sairaus.  
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. 
 

 

2. Feministisen puolueen kanta ryhmäkuriin 

Aloitteen tekijä: Uudenmaan piirijärjestö 
  
Ehdotamme, että puoluekokous päättää onko puolueella ryhmäkuria tulevissa äänestyksissä 
luottamustehtävissä kunnallis-, maakunta- ja valtakunnan politiikassa. 
Feministisen puolueen visio on yhteiskunta, jota määrittelee vapaus ja kannattelee rakkaus. 
Tähän määritelmään ei sovi, että äänestykset tehdään ryhmäkurin mukaan. Vapauteen kuuluu 
luottamus ihmisiin, jotka on valittu puolueen ehdokkaiksi ja sitä kautta edustajiksi 
luottamustehtäviin. Ehdokkaaksi suostuttaessa sitoudutaan myös puolueen arvoihin ja 
puolueen päätösten tulee olla puolueen arvojen mukaisia.  
 
Puoluehallituksen lausunto: 
Ryhmäkurilla tarkoitetaan puolueen edustajien sitouttamista tietynlaiseen 
äänestyskäyttäytymiseen. Luottamustehtäviin valitut henkilöt toimivat osana laajempaa 
yhteisöä, joka koostuu puolueen muista luottamustoimien haltijoista ja paikallistason 
toimijoista. Luottamustehtävään valitulla on vapaus ja vastuu toimintansa suhteen. Puolue ei ole 
noudattanut ryhmäkuria tähänastisessa poliittisessa päätöksenteossa, vaan pyrkii keskustelun 
avulla muodostamaan yhteisen näkemyksen kustakin käsiteltävästä aiheesta.  
 
 



Päätösesitys: 
Kirjataan puoluekokouksen periaatepäätöksenä, että puolueella ei ole käytössä ryhmäkuria.  

 

3. Viestintäkoulutusta puolueen toimijoille 

Aloitteen tekijä: Pirkanmaan piirijärjestö 
  
Ehdotamme että puolue järjestäisi viestintäkoulutusta puolueen toimijoille tapahtumiensa 
yhteydessä. Puolue on kasvanut nopeasti ja sen poliitikkojen määrä lisääntynyt vaalien myötä. 
Puolueella on tarkasti määritelty ja erittäin harkittu tone-of-voice, johon kuuluu mm. 
ratkaisukeskeisyys ja positiivisuus. Moni puoluetoimija on kokenut vaikeaksi toteuttaa näitä 
viestinnän periaatteita käytännössä ja osa kokee ne sananvapauttaan rajoittavina. Koulutuksen 
avulla kaikkien olisi mahdollista löytää oma tapansa toteuttaa puolueen imagoon sopivaa 
viestintää ja se olisi tehokas tapa terävöittää puolueen julkikuvaa. 
 
Puoluehallituksen lausunto: Puoluehallitus kannattaa aloitetta, mutta toteaa myös, että 
viestintäkoulutusta voidaan järjestää ainoastaan puolueen vapaaehtoisresurssien puitteissa 
eikä takeita sen määrästä voida asettaa. Puoluehallitus tunnistaa, että on tärkeää järjestää 
koulutuksia lisää ja myös eri paikkakunnilla niiden saavutettavuuden parantamiseksi. Aiemmin 
Feministinen puolue on järjestänyt viestinnästä koulutusta ehdokkaille ja aktiiveille 
eduskuntavaalien alla. Tulevia koulutuksia varten voisi luoda kyselyn puolueen aktiiveille 
aihealueesta ja kartoittaa tarkemmin, minkälaiset tilanteet ja asiat puolueen äänensävyyn 
liittyen on koettu erityisen vaikeiksi. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään sillä rajauksella, että  viestintäkoulutusta järjestetään aina 
puolueen vapaaehtoisresurssien puitteissa. 
 

 

4. Turvallisemman tilan sääntöjen soveltaminen sosiaalisessa mediassa. 

Aloitteen tekijä: Pirkanmaan piirijärjestö 
  
Ehdotamme että puolue laatisi piirijärjestöjen ja muiden puolueen toimijoiden käyttöön 
sosiaalisen median turvallisemman tilan säännöt. Piirijärjestötasolla hyvin monenlaiset ihmiset 
tutustuvat toisiinsa ja ryhtyvät kavereiksi tai seuraajiksi sosiaalisissa medioissa. Eri ihmisillä 
omat sosiaaliset rajat menevät kuitenkin eri tavoin ja se mikä on yhdelle normaalia tykkäilyä, 
saattaa toisesta tuntua todella ahdistavalta. Olisi hyvä jos paikallisjärjestöillä olisi käytössään 
puolueen oma ohjeistus siitä, millä tavoin toteutamme turvallisemman tilan kaikille 
toimijoillemme myös sosiaalisessa mediassa. Tällaiseen ohjeistukseen vetoaminen olisi helppo, 
ja kaikille osapuolille kohtuullinen, tapa puuttua ongelmatilanteisiin. 
 
Puoluehallituksen lausunto: Puoluehallitus kannattaa aloitetta. Feministisen puolueen 
tavoitteena on maailma, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi julkisessa tilassa, ja tämän 
tulee koskea myös sosiaalista mediaa. Puoluehallitus on samaa mieltä aloitteen tekijöiden 



kanssa siitä, että kaikkien puolueen toimijoiden käytettävissä oleva ohjeistus auttaisi 
ehkäisemään ja ratkaisemaan ongelmatilanteita sosiaalisessa mediassa ja parantamaan 
turvallisuuden tunnetta. Jotta ohjeistuksesta tulee toimiva, puolueen toimijoita tulisi osallistaa 
ohjeen laadintaan. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. 
 
 
 

 
 


