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Kunniaan liittyvän väkivallan 
tunnistaminen ja ehkäisy 

thl.fi/ 
kunniaanliittyvavakivalta 

Kunniaan liittyvää väkivaltaa on
mahdollista tunnistaa ja ehkäistä 

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllisesti toteutettua väkivaltaa MITÄ? 
Kunniaan liittyvä väkivalta ilmenee usein sukupuolistuneena lähisuhdeväkivaltana, joka kohdistuu 
useimmiten naisiin ja tyttöihin, mutta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin (HLBTQI+), 
miehiin ja poikiin sekä uskontokunnista, yhteisöistä ja avioliitoista eroon pyrkiviin ja nuoriin. 

Ominaista sille on yhteisöllinen vallankäyttö ja kontrolli, jolla pyritään rajaamaan ja säätelemään yksilöiden 
käytöstä. Taustalla on kunniakäsitys eli yhteisön jakama ajatus normien mukaisesta sukupuoli- ja 
seksuaalimoraalista. Häpeä ja pelko kasvojen menettämisestä ovat kunnia-ajattelun taustalla. 

Kunniaan liittyvän väkivallan tekijä saattaa pitää toimintaansa oikeutettuna. Tekijöitä voi olla useita, heidän 
välillään voi olla keskinäistä painostusta ja osa voi olla ulkomailla. 

Väkivallan tekijä perustelee väkivallan käyttöä oman tai yhteisönsä kunnian ja maineen suojelemisella tai 
palauttamisella, kun uhrin uskotaan käyttäytyneen kunniaa loukkaavalla tavalla. Kunniaan liittyvä väkivalta 
ei kuitenkaan liity mihinkään tiettyyn kulttuuriin tai uskontoon eikä väkivallan käyttäminen ole koskaan 
kunniakasta 

Ennaltaehkäisy ja alkuvaiheen tunnistaminen on tärkeää MIKSI? 
Kunniaan liittyvän väkivallan kokija on erittäin haavoittuvassa asemassa, koska yhteisöstä erkaantuminen 
saattaa merkitä koko lähipiirin menettämistä. Uhri saattaa pelätä myös läheistensä, kuten sisarustensa tai 
lastensa turvallisuuden puolesta. 

Kunniaan liittyvä väkivalta jää usein piiloon, koska uhri ei aina ole tietoinen oikeuksistaan. Väkivallan kokija 
voi piilotella väkivaltaa ja pitää sitä normaaliin elämään kuuluvana eikä ota sitä itse puheeksi. Hän saattaa 
suojella tekijää, jos tämä kuuluu hänen lähipiiriinsä.  Uhka voi tulla myös muualta yhteisöstä kuin uhrin 
lähipiristä eikä uhri aina edes tiedä, keneltä. 

Ota väkivalta puheeksi MITEN? 
Ammattilaisen tehtävä on kysyä väkivallasta. Luo luottamuksellinen ja arvostava suhde ja keskustele. Kysy 
väkivallasta vain kahden kesken ja käytä aina ammattitulkkia. Huomioi asiakkaan toive tulkin sukupuo-
lesta. Muista moniammatillinen yhteistyö: konsultoi järjestöjä, koulukuraattoria, erikoissairaanhoitoa, las-
tensuojelua ja poliisia. Myös henkinen väkivalta tulee ottaa vakavasti. 

Ohjaa asiakas väkivallan uhrien tai tekijöiden palvelujen pariin. Kirjaa huolellisesti ja sovi aina seurantata-
paaminen. Tee tarvittaessa rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus 
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Tekijöitä on lähestyttävä kunnioittavasti 
Väkivallan tekijän kulttuuritaustan perusteella ei saa olettaa väkivallalle kunniamotiivia. 

Ammattilaisen on tärkeää ottaa väkivalta puheeksi myös tekijöiden kanssa ja tarjota tietoa Suomen 
lainsäädännöstä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä väkivallattomista kasvatuskeinoista. Järjestöillä 
on asiantuntemusta myös kunniaan liittyvän väkivallan tekijöiden auttamisesta. Tekijän luvalla voit 
ottaa järjestöön yhteyttä hänen puolestaan. 

Tekijät voivat joskus tulkita kunniamotiivin epäilyn todisteeksi kunnian loukkaamisesta ja uhrin asema 
voi vaarantua entisestään. Uhrin turvallisuus on aina taattava. 

Tapahtumasarja erilaisia väkivallan muotoja 
Kunniaan liittyvä väkivalta on useimmin tapahtumasarja kuin yksittäinen teko. Se on jatkuvaa, 
pakottavaa kontrollia. Kaikki muodot eivät välttämättä täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Yleinen 
tilanne on vanhempien nuoriin kohdistama väkivalta ja avioeroon liittyvä väkivalta. 

• Henkinen, fyysinen, seksuaalinen ja taloudellinen väkivalta 

• Painostaminen, uhkailu, pakottaminen, rajoittaminen, eristäminen, vainoaminen 

• Avioliittoon pakottaminen ja avioeron saamisen estäminen 

• Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen 

• Ääritapauksina henkirikokset 

Lisätietoja tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta osoitteessa: www.thl.fi/silpominen 

”Joissain perheissä nuorten käytöstä kont-
rolloidaan, koska maineesta ollaan huolis-
saan.  Tapahtuuko tällaista perheessäsi?” 

”Onko sinun liikkumistasi, ystävyyssuhtei-
tasi tai muuta vastaavaa rajoitettu?” 

”Mitä tapahtuu, jos et toimi 
odotetulla tavalla?” 

”Onko sinua uhkailtu, lyöty tai 
tehty muuta väkivaltaa? Kuka 
sinua on uhkaillut, lyönyt?” 

Esimerkkejä 
keskustelun 
aloittamiseen 

Nollalinjalta apua ammattilaiselle ja asiakkaalle usealla kielellä 
Nollalinja: www.nollalinja.fi 

Turvakotien yhteystiedot: www.nollalinja.fi/turvakoti 

Apua kunniaan liittyvän väkivallan osapuolille 
Sopu-työ: Loisto Setlementti, pk-seutu Sopu-työ: Auralan Setlementti, Varsinais-Suomi 
www.soputila.fi www.sopu.aurala.fi 

Didar: Setlementti Tampere Monika-naiset liitto: 
www.didar.fi www.monikanaiset.fi/kriisikeskus-monika 

Ihmisoikeusliitto: 
www.ihmisoikeusliitto.fi 

Lisätietoja ammattilaiselle Yhteystiedot 
www.thl.fi/kunniaanliittyvavakivalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

thl.fi  |  @THLorg 
Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus: www.thl.fi/verkkokoulut 

Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen: www.thl.fi/vakivaltalomakkeet 
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