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Indikaattori 1 Vähintään 18-vuotiaiden miesten lähisuhdeväkivallan uhreiksi 
joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden naisten vuosittainen määrä 
(poliisin kirjaama määrä) 

Määritelmä Mikä tahansa entisten tai nykyisten puolisoiden tai kumppaneiden välinen 
fyysinen, seksuaalinen, henkinen tai taloudellinen väkivalta riippumatta siitä, 
asuuko tekijä tai onko hän asunut uhrin kanssa samassa asuinpaikassa. 

 
Osoittaja 
 

Osoittaja: sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrä (poliisin kirjaama 
määrä), jotka ovat joutuneet kumppaninsa minkä tahansa fyysisen, 
seksuaalisen, henkisen tai taloudellisen väkivallan uhriksi 12 kuukauden 
ajanjakson aikana.  

Mitä se mittaa Indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrää 
(poliisin kirjaama määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson 
aikana vähintään 18-vuotiaan mieskumppaninsa minkä tahansa fyysisen, 
seksuaalisen, henkisen tai taloudellisen väkivallan uhriksi. 

Miten se mitataan 
 

 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on lähisuhdeväkivallan uhriksi 12 kuukauden 
ajanjakson aikana joutuneiden naisten määrä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla naisuhrien määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
ilmoittaneet lähisuhdeväkivaltatapauksista 12 kuukauden ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 2 Vähintään 18-vuotiaiden miesten tekemien naisiin kohdistuneeseen 
lähisuhdeväkivaltaan liittyneiden rikosten vuosittainen määrä 
(ilmoitettu määrä) 

Määritelmä Mikä tahansa entisten tai nykyisten puolisoiden tai kumppaneiden välinen 
fyysinen, seksuaalinen, henkinen tai taloudellinen väkivalta riippumatta siitä, 
asuuko tekijä tai onko hän asunut uhrin kanssa samassa asuinpaikassa. 
Tekijän on oltava mies ja uhrin nainen, ja heidän välillään on tai on ollut 
lähisuhde. 
Ilmoitetut rikokset tarkoittavat poliisin kirjaamia tapauksia. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Huomioon voidaan ottaa kaikki seuraavat väkivallan muodot: 
• Fyysinen väkivalta: Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen, ruumiillinen 

vamma, pahoinpitely, vapaudenriisto, tappo. 
• Seksuaalinen väkivalta: Raiskaus, seksuaalinen väkivallanteko, 

seksuaalinen ahdistelu, avioliitossa tapahtuva raiskaus. 
• Psykologinen väkivalta: Pakottaminen, kunnianloukkaus, sanallinen 

loukkaus, ahdistelu, nöyryytys, laiminlyönti, eristäminen, panettelu, 
uhkailu, vainoaminen, henkinen hyväksikäyttö. 

• Taloudellinen väkivalta: Omaisuuden vahingoittaminen, 
henkilökohtaisen omaisuuden varastaminen, henkilökohtaisen 
vapauden rajoittaminen, taloudellinen riippuvaisuus, elatusavun 
maksamisesta kieltäytyminen, kotitaloustyöhön pakottaminen. 

Edellytyksenä on, että tekijän (mies) ja uhrin (nainen) välillä on tai on ollut 
lähisuhde. 

Osoittaja 
 

Sellaisten ilmoitettujen rikosten määrä 12 kuukauden ajanjakson aikana, 
jotka liittyvät vähintään 18-vuotiaiden miesten tekemään 
lähisuhdeväkivaltaan.  

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa 12 kuukauden ajanjakson ajalta sellaisten poliisin 
kirjaamien rikosten määrää, jotka liittyvät mihin tahansa vähintään 18-
vuotiaiden miesten lähisuhdeväkivallan muotoon. 

Miten se mitataan 
 
 

 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on 12 kuukauden ajanjakson aikana ilmoitettujen 
lähisuhdeväkivallan eri muotoihin (tai yleisesti ottaen lähisuhdeväkivaltaan) 
liittyneiden rikosten kokonaismäärä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla rikosten määrä. 

Perusjoukot Osoittajan muodostavat ilmoitetut lähisuhdeväkivallan eri muotoihin 
liittyvät rikokset.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 3 Naisiin kohdistuneessa lähisuhdeväkivallassa tekijöinä olleiden 
vähintään 18-vuotiaiden miesten vuosittainen määrä (ja tekijöiden 
prosentuaalinen osuus miesten perusjoukosta) 

Määritelmä Tekijöitä ovat ”henkilöt, jotka ovat olleet virallisesti tekemisissä poliisin kanssa ja 
epäiltyinä tai pidätettyinä tai jotka ovat saaneet varoituksen 
lähisuhdeväkivaltarikoksesta”. 
Kunkin jäsenvaltion tiedonkeruuvaiheesta riippuen tiedot tekijöistä olisi kerättävä 
joko silloin, kun rikoksesta ilmoitetaan ensimmäisen kerran poliisille (”TULO”-tilastot) 
tai kun rikoksesta ilmoitetaan ensimmäisen kerran, mutta ennen perusteellisen 
tutkinnan suorittamista (”PROSESSI”-tilastot), tai kun rikos on tutkittu (”LÄHTÖ”-
tilastot).  

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Tämän indikaattorin täyttämisessä voidaan ottaa huomioon muun muassa 
seuraavanlainen toiminta: 

• Fyysinen väkivalta: Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen, ruumiillinen 
vamma, pahoinpitely, vapaudenriisto, tappo. 

• Seksuaalinen väkivalta: Raiskaus, seksuaalinen väkivallanteko, 
seksuaalinen ahdistelu, avioliitossa tapahtuva raiskaus. 

• Psykologinen väkivalta: Pakottaminen, kunnianloukkaus, sanallinen 
loukkaus, ahdistelu, nöyryytys, laiminlyönti, eristäminen, panettelu, 
uhkailu, vainoaminen, henkinen hyväksikäyttö. 

• Taloudellinen väkivalta: Omaisuuden vahingoittaminen, 
henkilökohtaisen omaisuuden varastaminen, henkilökohtaisen 
vapauden rajoittaminen, taloudellinen riippuvaisuus, elatusavun 
maksamisesta kieltäytyminen, kotitaloustyöhön pakottaminen. 

Edellytyksenä on, että tekijän (mies) ja uhrin (nainen) välillä on tai on ollut 
lähisuhde. 

Osoittaja 
Nimittäjä 
 

Osoittaja: minkä tahansa naisiin kohdistuneeseen lähisuhdeväkivaltaan 
liittyneen teon tehneiden vähintään 18-vuotiaiden miesten määrä. 
Nimittäjä: vähintään 18-vuotiaiden miesten kokonaismäärä perusjoukossa. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten miesten määrää ja osuutta, jotka ovat 
tehneet 12 kuukauden ajanjakson aikana naiskumppaneihinsa 
kohdistunutta lähisuhdeväkivaltaa (mukaan lukien fyysinen, seksuaalinen, 
psykologinen ja taloudellinen väkivalta), jonka poliisi on kirjannut.  

Miten se mitataan 
 
 

 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittavia vähimmäistietoja ovat lähisuhdeväkivaltaa tehneiden miesten 
määrä ja miesten kokonaismäärä perusjoukossa.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit ja tuomioistuinten tiedot. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla tekijöiden määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikissa tapauksissa minkä 
tahansa lähisuhdeväkivaltaan liittyvän teon tekijät (miehet). 
Nimittäjä on miesten perusjoukon kokonaismäärä. 

Tarvittava 
erittely 

Tekijän sukupuoli 
Uhrin sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 
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Indikaattori 3 Naisiin kohdistuneessa lähisuhdeväkivallassa tekijöinä olleiden 
vähintään 18-vuotiaiden miesten vuosittainen määrä (ja tekijöiden 
prosentuaalinen osuus miesten perusjoukosta) 

Muu valinnainen erittely: vammaisuus, maahanmuuttaja- tai pakolaisasema 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 4 Vähintään 18-vuotiaiden miesten fyysisen lähisuhdeväkivallan uhriksi 

joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden naisten vuosittainen määrä 
(poliisin kirjaama määrä) 

Määritelmä Mikä tahansa teko, joka aiheuttaa fyysistä vahinkoa kumppanille tai aiemmalle 
kumppanille laittoman fyysisen voimankäytön seurauksena. Fyysisen väkivallan 
muotoja voivat olla muun muassa törkeällä tai lievemmällä fyysisellä 
väkivallalla uhkaaminen, vapaudenriisto tai tappo. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen 
Ruumiillinen vamma 
Pahoinpitely 
Vapaudenriisto 

 
Osoittaja 
 

Osoittaja: sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrä (poliisin kirjaama 
määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson aikana vähintään 18-
vuotiaan mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa fyysisen väkivallan 
uhriksi. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrää 
(poliisin kirjaama määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson 
aikana vähintään 18-vuotiaan mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa 
fyysisen väkivallan uhriksi. 

Miten se mitataan 
 
 
 
 
Tietolähteet 
 
Mittayksiköt 

 
Perusjoukot 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on vähintään 18-vuotiaan mieskumppaninsa 
minkä tahansa fyysisen väkivallan uhriksi 12 kuukauden ajanjakson aikana 
joutuneiden naisten määrä. 
 
Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 
 
Mittayksikkö voi olla naisuhrien määrä. 

 
Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
ilmoittaneet kumppaneihin liittyvistä fyysisen väkivallan tapauksista 12 
kuukauden ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 5 Vähintään 18-vuotiaiden miesten henkisen lähisuhdeväkivallan 
uhreiksi joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden naisten vuosittainen 
määrä (poliisin kirjaama määrä)  

Keskeisten termien 
määritelmät 

Mikä tahansa teko tai toiminta, joka aiheuttaa henkistä vahinkoa kumppanille 
tai entiselle kumppanille. Henkisen väkivallan muotoja voivat olla muun 
muassa pakottaminen, kunnianloukkaus, sanallinen loukkaus ja ahdistelu.  

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Pakottaminen 
Kunnianloukkaus ja sanallinen loukkaus 
Ahdistelu 
Nöyryytys 
Laiminlyönti 
Eristäminen 
Panettelu 
Uhkailu 
Vainoaminen 
Henkinen hyväksikäyttö 

 
Osoittaja 
 

Sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrä (poliisin kirjaama määrä), 
jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson aikana vähintään 18-vuotiaan 
mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa henkisen väkivallan uhriksi. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrää 
(poliisin kirjaama määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson 
aikana vähintään 18-vuotiaan mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa 
henkisen väkivallan uhriksi. 

Miten se mitataan 
 
 

 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on kumppaninsa tekemän minkä tahansa 
henkisen väkivallan uhriksi 12 kuukauden ajanjakson aikana joutuneiden 
naisten määrä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla naisuhrien määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
joutuneet kumppaneidensa tekemän henkisen väkivallan uhriksi 12 
kuukauden ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 6 Vähintään 18-vuotiaiden miesten seksuaalisen lähisuhdeväkivallan 

uhreiksi joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden naisten vuosittainen 
määrä (poliisin kirjaama määrä)  

Määritelmä Mikä tahansa seksuaalinen teko, joka on tehty uhrille ilman hänen 
suostumustaan. Seksuaalisen väkivallan muotoja voivat olla esimerkiksi 
raiskaus tai seksuaalinen väkivallanteko.  

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

 Raiskaus 
 Seksuaalinen väkivallanteko 
 Seksuaalinen häirintä 
Avioliitossa tapahtuva raiskaus 

Osoittaja 
 

Osoittaja: sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrä (poliisin kirjaama 
määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson aikana vähintään 18-
vuotiaan mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa seksuaalisen väkivallan 
uhriksi. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrää 
(poliisin kirjaama määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson 
aikana vähintään 18-vuotiaan mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa 
seksuaalisen väkivallan uhriksi. 

Miten se mitataan 
 
 

 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on kumppaninsa tekemän minkä tahansa 
seksuaalisen väkivallan uhriksi 12 kuukauden ajanjakson aikana joutuneiden 
naisten määrä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla naisuhrien määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
joutuneet kumppaneidensa tekemän seksuaalisen väkivallan uhriksi 12 
kuukauden ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Tekijän ja uhrin välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 7 Vähintään 18-vuotiaiden miesten tekemän taloudellisen 
lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden 
naisten vuosittainen määrä (poliisin kirjaama määrä) 

Määritelmä Mikä tahansa teko tai toiminta, joka aiheuttaa taloudellista vahinkoa 
kumppanille. Taloudellisen väkivallan muotoja voivat olla muun muassa 
omaisuuden vahingoittaminen, taloudellisten resurssien saatavuuden tai 
koulutukseen tai työmarkkinoille pääsyn rajoittaminen tai elatusavun 
kaltaisten taloudellisten velvollisuuksien noudattamatta jättäminen. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Omaisuuden vahingoittaminen 
Henkilökohtaisen omaisuuden varastaminen 
Henkilökohtaisen vapauden rajoittaminen 
Taloudellinen riippuvaisuus 
Elatusavun maksamisesta kieltäytyminen 
Kotitaloustyöhön pakottaminen 

Osoittaja 
 

Sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrä (poliisin kirjaama määrä), 
jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson aikana vähintään 18-vuotiaan 
mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa taloudellisen väkivallan uhriksi. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrää 
(poliisin kirjaama määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson 
aikana vähintään 18-vuotiaan mieskumppaninsa tekemän minkä tahansa 
taloudellisen väkivallan uhriksi. 

Miten se mitataan 
 
 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on kumppaninsa tekemän minkä tahansa 
taloudellisen väkivallan uhriksi 12 kuukauden ajanjakson aikana joutuneiden 
naisten kokonaismäärä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla naisuhrien määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
joutuneet kumppaneidensa tekemän taloudellisen väkivallan uhriksi 12 
kuukauden ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 8 Vähintään 18-vuotiaiden miesten tekemän raiskauksen uhriksi 
joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden naisten vuosittainen määrä 
(poliisin kirjaama määrä)  

Määritelmä Seksuaalinen yhdyntä (emätin-, anaali- tai oraaliyhdyntä), jossa on käytetty 
esinettä tai ruumiinosaa ja joka on tapahtunut ilman suostumusta ja/tai 
pakottamalla, käyttämällä voimaa tai käyttämällä hyväksi uhrin 
haavoittuvuutta. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Raiskaus 
 

Osoittaja 
 

Osoittaja: sellaisten vähintään 18-vuotiaiden naisten määrä (poliisin kirjaama 
määrä), jotka ovat joutuneet 12 kuukauden ajanjakson aikana vähintään 18-
vuotiaan miehen tekemän raiskauksen uhriksi.  

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden miesten 
tekemän raiskauksen uhriksi joutuneiden naisten osuutta, jotka ilmoittivat 
tapauksesta poliisille (vuoden ajalta).  

Miten se mitataan 
 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on raiskauksen uhriksi 12 kuukauden ajanjakson 
aikana joutuneiden naisten kokonaismäärä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla naisuhrien määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
joutuneet raiskauksen uhriksi 12 kuukauden ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 

Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 9 Vähintään 18-vuotiaiden mieskumppanien tekemän 
lähisuhdenaismurhan uhriksi joutuneiden vähintään 18-vuotiaiden 
naisten osuus kaikista vähintään 18-vuotiaista henkirikoksen uhriksi 
joutuneista naisista 

Määritelmä Naisen tappo kumppaninsa toimesta tai naisen kuolema naisille haitallisen 
käytännön seurauksena. Kumppaniksi luokitellaan entinen tai nykyinen puoliso 
tai kumppani riippumatta siitä, asuuko hän tai onko hän asunut samassa 
asuinpaikassa uhrin kanssa. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

  
Henkirikos 
Tappo 
Murha 

Osoittaja 
Nimittäjä 

Osoittaja: kumppanin tekemän henkirikoksen uhriksi 12 kuukauden 
ajanjakson aikana joutuneet naiset. 
Nimittäjä: henkirikoksen uhriksi 12 kuukauden ajanjakson aikana 
joutuneiden naisten kokonaismäärä. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa henkirikokseen liittyvän lähisuhdeväkivallan uhriksi 
joutuneiden kuolleiden naisten osuutta (vuoden ajalta). Tekijän on oltava 
vähintään 18-vuotias mieskumppani. 

Miten se mitataan 
 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on henkirikoksen uhriksi 12 kuukauden ajanjakson 
aikana joutuneiden naisten kokonaismäärä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit. 

Mittayksiköt Mittayksikköjä voivat olla naisuhrien määrä tai rikosten määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat kaikki naiset, jotka ovat 
joutuneet kumppaneidensa tekemän henkirikoksen uhriksi 12 kuukauden 
ajanjakson aikana.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 10 Naisiin kohdistuvissa lähisuhdeväkivaltatapauksissa haettujen ja 
myönnettyjen suojelumääräysten vuosittainen määrä 
tuomioistuimittain 

Määritelmä Suojelumääräykset määritellään naisiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä 
”oikeuden kieltotuomioksi, jonka mukaan rikoksentekijän on pidättäydyttävä 
tietyistä teoista ja pysyttävä kaukana uhrista”. Suojelumääräyksiä voidaan 
antaa rikos- tai siviililainsäädännön nojalla. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Suojelumääräys on lähisuhdeväkivallan yhteydessä nopea oikeudellinen 
keino suojella minkä tahansa väkivallan vaarassa olevia henkilöitä 
kieltämällä tai rajoittamalla tekijää tai määräämällä häntä toimimaan jollakin 
tietyllä tavalla. 
 
Tällaiset määräykset kattavat laajan joukon erilaisia toimenpiteitä, joten 
näille määräyksille on olemassa monia erilaisia nimiä, kuten lähestymiskielto, 
häätömääräys, suojelumääräys ja kieltotuomio. 
Erilaisia huomioon otettavia suojelumääräyksiä ovat muun muassa 
seuraavat: 

• kansalliset suojelumääräykset ja eurooppalaiset suojelumääräykset 
• haetut suojelumääräykset ja myönnetyt suojelumääräykset 
• rikosoikeuteen ja siviilioikeuteen liittyvät suojelumääräykset. 

Osoittaja 
 

• Lähisuhdeväkivallan (kaikki väkivallan muodot) uhriksi joutuneiden 
vähintään 18-vuotiaiden naisten hakemien suojelumääräysten 
määrä rikostuomioistuimissa. 

• Lähisuhdeväkivallan (kaikki väkivallan muodot) uhriksi joutuneille 
vähintään 18-vuotiaille naisille myönnettyjen suojelumääräysten 
määrä rikostuomioistuimissa 

• Lähisuhdeväkivallan (kaikki väkivallan muodot) uhriksi joutuneiden 
vähintään 18-vuotiaiden naisten hakemien suojelumääräysten 
määrä siviili-/perhetuomioistuimissa. 

• Lähisuhdeväkivallan uhriksi joutuneille vähintään 18-vuotiaille 
naisille myönnettyjen suojelumääräysten määrä siviili-
/perhetuomioistuimissa 

Mitä se mittaa Nämä indikaattorit mittaavat haettujen ja myönnettyjen suojelumääräysten 
määrää rikos- ja siviili-/perhetuomioistuimissa naisiin kohdistuneissa 
miesten tekemissä lähisuhdeväkivaltatapauksissa 12 kuukauden ajanjakson 
aikana. 

Miten se mitataan 
 
 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on rikos- ja siviili-/perhetuomioistuimissa 
myönnettyjen suojelumääräysten kokonaismäärä 
lähisuhdeväkivaltatapauksissa 12 kuukauden ajanjakson aikana.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla rikos- ja siviili-/perhetuomioistuinten tiedot. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla suojelumääräysten määrä. 

Perusjoukot Osoittajan muodostaa haettujen ja myönnettyjen suojelumääräysten määrä 
rikos- ja siviili-/perhetuomioistuimissa lähisuhdeväkivaltatapauksissa 12 
kuukauden ajanjakson aikana. 
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Indikaattori 10 Naisiin kohdistuvissa lähisuhdeväkivaltatapauksissa haettujen ja 
myönnettyjen suojelumääräysten vuosittainen määrä 
tuomioistuimittain 

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 11 Naisiin kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta syytteeseen pantujen 
vähintään 18-vuotiaiden miesten vuosittainen määrä  

Määritelmä Syytteeseen pannut henkilöt ovat ”rikoksesta epäiltyjä, joita vastaan on 
nostettu syyte ilmoitusvuoden aikana. Syytteen henkilöitä vastaan voi 
nostaa yleinen syyttäjä tai syytteistä vastaava lainvalvontaviranomainen 
kansallisella tasolla asian käsittelyn päättävästä päätöksestä riippumatta” 
(Eurostat–UNODC).  

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Teoilla, joista vähintään 18-vuotiaalle henkilölle (miehelle) voidaan nostaa 
syytteet, tarkoitetaan mitä tahansa lähisuhdeväkivallan muotoja, mukaan 
lukien: 

• Fyysinen väkivalta: Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen, ruumiillinen 
vamma, pahoinpitely, vapaudenriisto, tappo. 

• Seksuaalinen väkivalta: Raiskaus, seksuaalinen väkivallanteko, 
seksuaalinen ahdistelu, avioliitossa tapahtuva raiskaus. 

• Psykologinen väkivalta: Pakottaminen, kunnianloukkaus, sanallinen 
loukkaus, ahdistelu, nöyryytys, laiminlyönti, eristäminen, panettelu, 
uhkailu, vainoaminen, henkinen hyväksikäyttö. 

• Taloudellinen väkivalta: Omaisuuden vahingoittaminen, 
henkilökohtaisen omaisuuden varastaminen, henkilökohtaisen 
vapauden rajoittaminen, taloudellinen riippuvaisuus, elatusavun 
maksamisesta kieltäytyminen, kotitaloustyöhön pakottaminen. 

Edellytyksenä on, että mies on tehnyt tällaisen teon entistä tai nykyistä 
naiskumppaniaan kohtaan. 

Osoittaja Osoittajan muodostaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden miesten määrä, 
joita vastaan on nostettu syyte heidän entiseen tai nykyiseen 
naiskumppaniinsa kohdistuneesta lähisuhdeväkivaltaan liittyneestä 
tapauksesta. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden miesten määrää, 
joita vastaan on nostettu syyte heidän entiseen tai nykyiseen 
naiskumppaniinsa kohdistuneesta lähisuhdeväkivaltaan liittyneestä 
tapauksesta 12 kuukauden ajanjakson aikana. 

Miten se mitataan 
 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittavia vähimmäistietoja ovat tiedot lähisuhdeväkivallasta syytteeseen 
pannuista henkilöistä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla poliisin rikosrekisterit ja tuomioistuinten tiedot. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla syytteeseen pantujen henkilöiden / tekijöiden määrä. 

Perusjoukot Lähisuhdeväkivallasta syytteeseen pannut henkilöt.  

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 12 Naisiin kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta tuomittujen vähintään 

18-vuotiaiden miesten vuosittainen määrä  

Määritelmä Naisiin kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta tuomittujen henkilöiden määrä 
koskee kaikkia tekijöitä (miehiä), jotka on pantu syytteeseen ja jotka 
oikeuslaitos on tuominnut mistä tahansa naisiin kohdistuneesta 
lähisuhdeväkivallan teosta. 
 
Tuomittuja henkilöitä ovat seuraavat: ”minkä tahansa sellaisen oikeudellisen 
elimen syylliseksi toteamat henkilöt, joilla on lupa antaa tuomioita 
kansallisen rikoslainsäädännön nojalla, riippumatta siitä, onko tuomio 
säilytetty myöhemmin ennallaan”.  (Eurostat–UNODC) 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Teoilla, joista vähintään 18-vuotias henkilö (mies) voidaan tuomita ja 
vangita, voidaan tarkoittaa mitä tahansa lähisuhdeväkivallan muotoja, 
mukaan lukien: 

• Fyysinen väkivalta: Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen, ruumiillinen 
vamma, pahoinpitely, vapaudenriisto, tappo. 

• Seksuaalinen väkivalta: Raiskaus, seksuaalinen väkivallanteko, 
seksuaalinen ahdistelu, avioliitossa tapahtuva raiskaus. 

• Psykologinen väkivalta: Pakottaminen, kunnianloukkaus, sanallinen 
loukkaus, ahdistelu, nöyryytys, laiminlyönti, eristäminen, panettelu, 
uhkailu, vainoaminen, henkinen hyväksikäyttö. 

• Taloudellinen väkivalta: Omaisuuden vahingoittaminen, 
henkilökohtaisen omaisuuden varastaminen, henkilökohtaisen 
vapauden rajoittaminen, taloudellinen riippuvaisuus, elatusavun 
maksamisesta kieltäytyminen, kotitaloustyöhön pakottaminen. 

Edellytyksenä on, että uhri on nainen ja tekijän (mies) entinen tai nykyinen 
kumppani. 

Osoittaja 
 

Osoittaja: sellaisten vähintään 18-vuotiaiden miesten määrä, jotka on 
tuomittu heidän entiseen tai nykyiseen kumppaniinsa kohdistuneesta 
lähisuhdeväkivaltaan liittyneestä tapauksesta 12 kuukauden ajanjakson 
aikana. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden miesten määrää, 
jotka ovat saaneet lopullisen tuomion entiseen tai nykyiseen 
naiskumppaniinsa kohdistuneesta lähisuhdeväkivaltaan liittyneestä 
tapauksesta. 

Miten se mitataan Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on lähisuhdeväkivallasta 12 kuukauden 
ajanjakson aikana tuomittujen miesten kokonaismäärä.  

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla tuomioistuinten tiedot. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla tuomittujen henkilöiden määrä. 

Perusjoukot  Osoittaja muodostuu lähisuhdeväkivallasta tuomituista henkilöistä. 

Tarvittava 
erittely 

Uhrin sukupuoli 
Tekijän sukupuoli 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 
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Indikaattori 12 Naisiin kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta tuomittujen vähintään 
18-vuotiaiden miesten vuosittainen määrä  

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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Indikaattori 13 Naisiin kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta tuomittujen ja 
vangittujen tai vapaudenrajoituksen käsittäneen rangaistuksen 
saaneiden vähintään 18-vuotiaiden miesten vuosittainen määrä 

Määritelmä Henkilöillä, ”jotka on vangittu tai jotka ovat saaneet vapaudenrajoituksen 
käsittäneen rangaistuksen”, tarkoitetaan vankiloissa, rangaistuslaitoksissa tai 
kasvatuslaitoksissa pidettyjä henkilöitä, jotka ovat saaneet asiassaan 
toimivaltaisten viranomaisen antaman lopullisen tuomion. 

Huomioon otettava 
toiminta tai 
rikos/rikokset 

Teoilla, joista vähintään 18-vuotias henkilö (mies) voidaan tuomita ja vangita, 
voidaan tarkoittaa mitä tahansa lähisuhdeväkivallan muotoja, mukaan lukien: 

• Fyysinen väkivalta: Fyysisellä väkivallalla uhkaaminen, ruumiillinen 
vamma, pahoinpitely, vapaudenriisto, tappo. 

• Seksuaalinen väkivalta: Raiskaus, seksuaalinen väkivallanteko, 
seksuaalinen ahdistelu, avioliitossa tapahtuva raiskaus. 

• Psykologinen väkivalta: Pakottaminen, kunnianloukkaus, sanallinen 
loukkaus, ahdistelu, nöyryytys, laiminlyönti, eristäminen, panettelu, 
uhkailu, vainoaminen, henkinen hyväksikäyttö. 

• Taloudellinen väkivalta: Omaisuuden vahingoittaminen, 
henkilökohtaisen omaisuuden varastaminen, henkilökohtaisen 
vapauden rajoittaminen, taloudellinen riippuvaisuus, elatusavun 
maksamisesta kieltäytyminen, kotitaloustyöhön pakottaminen. 

Edellytyksenä on, että tällainen teko on tapahtunut entisten tai nykyisten 
puolisoiden tai kumppaneiden välillä. 

Osoittaja 
 

Sellaisten nykyiseen tai aiempaan naiskumppaniinsa kohdistuneesta 
lähisuhdeväkivallasta tuomittujen vähintään 18-vuotiaiden miesten määrä, 
jotka ovat vankilassa, rangaistuslaitoksessa tai kasvatuslaitoksessa. 

Mitä se mittaa Tämä indikaattori mittaa sellaisten vähintään 18-vuotiaiden miesten määrää 
12 kuukauden ajanjakson aikana, jotka ovat saaneet lopullisen tuomion 
nykyiseen tai aiempaan kumppaniinsa kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta 
ja joiden tuomioon kuuluu jonkinlainen vapaudenrajoitus (vankila, 
rangaistuslaitos tai kasvatuslaitos). 

Miten se mitataan 
 

Tämä indikaattori edellyttää, että tiedot ovat saatavilla päättyneeltä 12 
kuukauden ajanjaksolta. Tämän indikaattorin mittaustulosta varten 
tarvittava vähimmäistieto on sellaisten nykyiseen tai aiempaan 
naiskumppaniinsa kohdistuneesta lähisuhdeväkivallasta tuomittujen 
miesten määrä, jotka ovat vankilassa, rangaistuslaitoksessa tai 
kasvatuslaitoksessa. 

Tietolähteet Tietolähteitä voivat olla tuomioistuinten tiedot. 

Mittayksiköt Mittayksikkö voi olla vankilaan tuomittujen henkilöiden määrä. 

Perusjoukot Osoittajana toimivan perusjoukon muodostavat henkilöt (miehet), jotka ovat 
saaneet vapaudenrajoitusta koskevan rangaistuksen lähisuhdeväkivallasta. 

Tarvittava 
erittely 

Tekijän sukupuoli 
Uhrin sukupuoli 
Uhrin ikä (vähintään 18 vuotta) 
Uhrin ja tekijän välinen suhde = entinen tai nykyinen puoliso tai kumppani, 
asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa 

Viiteajanjakso Kalenterivuosi tai 12 kuukauden ajanjakso 
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