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         TEHDÄÄN UHRIEN OIKEUKSISTA 

TOTTA 
 

Yli 60 vuoden ajan Euroopan unioni on toiminut sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien turvaamiseksi. 
Nämä periaatteet ovat uhan alla ja meidän täytyy toimia niiden 
suojelemiseksi. Oikeusturva ja riittävä tuki ovat keskeisiä 
rikoksen uhrien oikeuksien ja perusarvojen toteutumisen kan-
nalta. 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Victim Support Europe (VSE) on sitoutunut työskentelemään 
Euroopan parlamentin jäsenten kanssa sekä tarjoamaan 
uhrien asemaa tukevia suosituksia tuleviin haasteisiin. 

 Yhtään uhria ei tule sulkea pois ja unohtaa: 

EU:n tulee luoda lainsäädäntöä ja politiikkaa kaikkien rikoksen uhrien hyväksi ottaen 
myös huomioon erityisryhmien tarpeet. Tämä tarkoittaa muun muassa pääsyä tukijär-
jestelmiin, oikeudenmukaisia vahingonkorvauksia, riitävää oikeusapua sekä alan 
toimijoiden kouluttamista ja tietoisuuden lisäämistä uhrien asemasta. 

Erityisten ryhmien kuten vammaisten henkilöiden, seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen, uskonnollisten tai etnisten vähemmistöjen, iäkkäiden, lasten ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan uhrien tulisi olla erityisten toimenpiteiden kohteena. Kaikessa 
poliitikassa, erityisesti koskien poliisin toimintaa, terrorismin vastaisia toimia, muut-
toliikettä, terveyttä ja koulutusta sekä kestävää kehitystä, tulee ottaa huomioon 
rikollisuuden vaikutukset uhreihin ja miten uhreja tulee kohdella asianmukaisesti. 
Kaikessa kehittämistyössä on tärkeää kuulla uhreja itseään. 

Victim Support Europe kehottaa Euroopan unionia luomaan selkeän pitkän tähtäimen 
vision uhrien oikeuksien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. On tärkeää, että uhriky-
symykset koordinoidaan tehokkaasti unionin eri toimielimissä. 

 Kokonaisvaltaiset tukijärjestelmät: 

Rikoksen uhrit ovat yleensä erityisen haavoittuvassa asemassa palveluiden saajina. 
Tästä huolimatta uhrien tukipalveluihin pääsyssä ja niiden laadussa on merkittäviä 
maakohtaisia eroja. Tarvittavan tuen ulkopuolelle jääminen pitkittää uhrien selvitymistä 
ja kärsimystä ja voi johtaa erilaisten yhteiskunnallisten kustannusten kasvamiseen. 

EU:n tulee varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa on rikosuhridirektiivin edellyttämät, 
helposti lähestettävät kansalliset rikoksen uhrien tukipalvelut ja että niistä tiedotetaan 
riittävästi. Riittävät palvelutason varmistaminen edellyttää laatustandardien luomista. 

 Uhrilähtöinen oikeusjärjestelmä: 
 

Oikeusjärjestelmän tulisi ottaa uhrien asema ja tilanne nykyistä paremmin huomioon 
rikosprosessin eri vaiheissa: rikosilmoitusta jätettäessä, tutkinnan ja oikeudenkäynnin 
kuluessa, vahingonkorvausten maksamisessa sekä rikosseuraamuksen toteuttamis-
essa. Uhrien tulee saada riittävästi tetoa, heitä tulee kohdella kunnioittavasti ja suo-
jelutoimien tulee toteutua käytännössä. Sekä poliisin että oikeusalan toimijoiden tulee 
saada riittävä perus- ja jatkokoulutus uhrien sensitiiviseen kohteluun.  
 
EU:n tulee kehittää innovatiivisia tapoja tukea uhrien osallistumista oikeusprosessiin, 
vahvistaa uhrien pääsyä oikeusavun piiriin sekä luoda tehokkaampia tapoja poliisille 
ja muille viranomaisille ohjata uhrit tukipalveluihin.  
 

  



Miten EU voi vaikuttaa? 
 
Euroopan unionilla on valta vaikuttaa uhrien aseman paran-
tamiseksi jäsenvaltioissa ja laajemmin maailmassa. Unionin tu-
lee ottaa johtajuus uhriasioissa. Sen toimien tulee olla 
johdonmukaisia ja kokonaisvaltaisia. Tarvitaan pitkän 
tähtäimen visio uhrien suojelun, tuen ja oikeuksien varmis-
tamiseksi. 
  
  

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n tulee: 
  
1) Varmistaa olemassa olevan lainsäädännön toteuttaminen jäsenvaltioissa. 
  
2) Kehittää riittävä ja johdonmukainen rahoitusjärjestelmä uhrien oikeuksien ja 
tukipalveluiden toteuttamiseksi. 
  
3) Tukea yhteistyörakenteita ja kumppanuutta. Koordinaatiota tarvitaan EU:n eri 
instituutioiden, jäsenmaiden, kansalaisjärjestöjen, oikeusalan toimijoiden sekä 
uhrien kesken. 
  
4) Syventää ja laajentaa tietopohjaamme tilastotiedon ja tutkimuksen avulla.  
  
5) Tukea suoraan yksilöiden, järjestöjen ja viranomaisten toimintakykyä laaduk-
kaampien ja kattavampien tukipalveluiden sekä tehokkaamman oikeusturvan to-
teuttamiseksi.  
 
 
 
Tämä teksti on tiivistetty käännös Victim Support Europen alkuperäisestä julkilaisumasta: 
https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/files_mf/1555081682EUELECTIONS2019VSEmanifesto.pdf 
 
 
 
 
 
  

Rikosuhripäivystys (RIKU) on VSE:n suomalainen jäsenjärjestö. 
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen lähei-
sensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.  
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