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Aalǥtõs
Tät vuäʹppes lij nuʹbb teädldõk alggveärlâst 
”Lij-a ǩii-ne tobddmad neezzan 
viõkkvääʹldest” –čõõđtummšest da tõt 
lij teäggtummu Vuõiggâdvuõttministeria 
miõttâm valdiaveäʹǩǩvuõđâst reäʹǩǩõsuuhri 
tuärjjeemkääzzkõõzzid eeʹjjest 2017.

EU uhrrdirektiiv (direktiiv 2012/29/EU) šiõttad 
reäʹǩǩõõzz uuhri vuõiggâdvuõđin kuõskeeʹl siʹjjid 
uʹvddemnallšem teâđ, tuärjjeei da suõjjõõzz di 
sij vuässõõttmõõžž reäʹǩǩõsvuõiggâdvuõđlaž 
mõõntõõllmõõžžid1. Uhrrdirektiiv puuʹti muttsid 
Lääʹddjânnam lääʹjjšiõttummša eeʹjjest 2016. 
Muttâz kueʹsǩǩe jeäʹrben õõlǥtummuž iʹlmmted 
uuhr vuõiggâdvuõđin, persoonlaž aʹrvvõõzz 
da tuärjjeemkääzzkõõzzid vuäʹpstummuž. Täid 
ǩiõttõõlât täʹst vuäppsest lååǥǥast ”Viõkkvääʹld 
vuäinnam vuõiggâdvuõđ”.

Paarrkõskkvuõttviõkkvaaʹldin miârktep täʹst 
intiimâst kõskkvuõđâst šõddâm viõkkvääʹld, 
koon tuejjeei lij neezzan pieʹllkueiʹmm, ouddlõs 
pieʹllkueiʹmm, seäʹbrjõõttâmtaaurõš leʹbe 
ouddlõs seäʹbrjõõttâmtaaurõš. Håʹt čiŋlmõõvvâp 
viõkkvääʹldest åårram neezzni tuärjjummša, 
tuäivvap, što še paarrkõskkvuõttviõkkväldda 
jõuddam åummai õõldâsoummu vuäǯǯa täʹst 
vuäppsest taarbšeei teâđ. Täʹst vuäppsest 
ǩiččlõõttâp vaʹstteed kõõččmõõžžid, koid 
viõkkvääʹldest åårram neezzni õõldâsoummu 
liâ põhttam õlmmsa vääʹldeen õhttvuõđ 
Naisten Linjaan (Neezzni liʹnnʼje). Naisten Linja 
(Neezzni Liinj) õhttvuõđin nuʹt 10 proseeʹnt 
puäʹtte Paarrkõskkvuõttviõkkvääʹldest neezzni 
õõldâsoummin.

1 Euroop union veerǥlaž lõstt 2012.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:32012L0029&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CEL-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CEL-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CEL-
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Mii paarrkõskkvuõtt 
viõkkväʹldd lij?
Paarrkõskkvuõttviõkkväʹldd lij 
Lääʹddjânnmest miâlggâd almmjallaš, 
da tääuʹjben tõt lij neezznid šõddi 
viõkkväʹldd da neezzan jiijjâs 
taaurõõžž tuejjeem. Tõʹnt viʹjttjep 
tuejjeei saaʹnin taaurõš. Eeʹjjest 2014 
õlmmstõttum tuʹtǩǩummuž mieʹldd 
pâʹjjel pieʹll lääʹdd neezznin lij jõuddam 
viõkkväldda ouddlõs leʹbe ânnʼjõž 
taaurõõžž tuejjeeʹl2. Päärna šâʹdde 
viõkkväldda pâi, ǥu nuʹbb puärrsin 
âânn viõkkvääʹld õõldâs taaurõʹšše. 

Taaurõõžž neezzna paarrkõskkvuõđâst 
tillʼlõõvvâm viõkkväʹldd lij täujja 
vääʹldâânnmõõžž, koon veäkka taaurõš 
ǩiččlâtt vaaldšet da kontrollâʹstted 
neezzan. Paarrkõskkvuõttviõkkväʹldd 
vuäitt õčndõõttâd määŋgnallšmen 
tuejjan. Tõt vuäitt leeʹd ouddm.

• jiõggsaž viõkkvääʹld, håʹt mâka 
nõõmmtõõllmõõžž, kuddteeʹmen 
tuejjeem, vuâllaväʹlddmõõžž, 
akkõõllmõõžž, jeeʹres 
ooumažkõskkvuõđin čårrummuž da 
kontrollâsttmõõžž,

• ekonoomilaž viõkkvääʹld, håʹt 
mâka neezzan tieʹǧǧi ââʹnnmõõžž 
kontrollâsttmõõžž da tuejast jieʹllem 
cõggmõõžž

• fyysisk viõkkvääʹld, håʹt mâka 
liikkummuž cõggmõõžž, 
špeiggmõõžž, čormmummuž, 
čiõhččmõõžž, vueiʹv tääkkmõõžž da 
peessain tuejjuum viõkkvääʹld

• seksuaalʼlažvuõđ neuʹrreei 
viõkkvääʹld, håʹt mâka 
seksshååmmid pääkktummuž, 

raiskkjummuž, seksuaalʼlaž 
okknâttmõõžž da neezzni ciʹsttjem 
sekssobjektten

• neʹttviõkkvääʹld, håʹt mâka neezzan 
some - kanaal kontrollâsttmõõžž, 
teʹlfoon da neʹttpååʹštsaaǥǥi 
lookkmõõžž leʹbe neezzan nõõm 
âânnmõõžž di

• vâʹjjeem, kuäʹss ouddlõs taaurõš 
seuʹrrai, suâlad teâđaid, heâmmad 
leʹbe akkââll neezzan võl 
seäʹbrjõõttâmkõskkvuõđ puuʹđeen.

Paarrkõskkvuõttviõkkväʹldd lij 
hääʹrveld õhtt pååđtuejjummuš, pâi 
täujja neezzna šâʹdde tääuʹjeʹld määŋg 
jeeʹresnallšem tuejjummuž. Kook-ne 
viõkkvääʹldest seʹlvvnam neezzan liâ 
särnnam jieʹllem viõkkvääʹld sääiʹmest, 
koin lij vaiggâd piâssâd meädda. 

Viõkkväʹldd vuäitt äʹlǧǧed siõmmnai 
siõmmnai. Tõt vuäitt leeʹd neezzan 
naaʹli, naʹzvaani leʹbe ouddm. tuej 
ärvstõõllmõš, suttmõš uuʹcces 
aaʹššin, säärnteʹmesvuõtt leʹbe tõn, 
što ij neezzan vuäǯǯ ouddmeârkkân 
vueʹđđed nokk. Ääiʹj mieʹldd 
viõkkvääʹldest lij nääʹllen lâssned da 
kõrrned. Paarrkõskkvuõttviõkkvääʹldest 
samai hueʹnes tuejjad tõt, što tuejjeei 
lij neezzna rääʹǩǩes, õõldâsooumaž, 
ǩeäzz neezzan lij ååsktõõvvâm da ǩeäzz 
son luõʹttai leʹbe lij luõʹttjam. 

Paarrkõskkvuõttviõkkväʹldd ij leäkku 
ni kuäʹss sovvum ij-ka leäkku ni 
kuäʹss viõkkväldda jouddam vieʹrr. 
Viõkkväʹldd paarrkõskkvuõđâst ij 
takainalla puuđ viõkkvääʹld vuäǯǯai 
muʹtteen tuåimmjummšes leʹbe 
mieʹđteen viõkkväʹlddsaž taaurõõžž 
õõlǥtummšid. Vasttõs viõkkvääʹldest 
da tuåimmjummuš muttsest lij pâi tõn 
tuejjeejest. Viõkkväʹldd lij reäʹǩǩõs.

Juõʹǩǩ paarrkõskkvuõđâst liâ 
jeeʹresmiõllsažvuõđ da reeid. 
Reeidčõõttmõš da viõkkväʹldd liâ 
kuuitâǥ jeeʹres ääʹšš. Õõut-täässʼsaž ja 
ciʹsttjeei paarrkõskkvuõđâst kuhttuin 
vueʹssbeäʹlin lij vuõiggâdvuõtt frijjnalla 
õlmmeed jurddjeez, tuejjeed jiijjâs 
tuʹmmstõõǥǥeez, leeʹd jiõčč mäʹhtt 
lij da ǩeâlddõõttâd seksuaalʼlâst 
kõskkvuõđâst. Täk ääʹšš jiâ takainalla 
tiõuddu nuuʹbb ââʹneen viõkkvääʹld.

Mäʹhtt toobdam,  
mii lij viõkkväʹldd?
Leäk možât peʹcclõõvvâm ǩeän-
ne toobdâs neezzan vueʹjjest, 
da kaaddak suu pirr viõkkvääʹld 
õõldõskõskkvuõđâst. Ton säättak 
tobddâd, što puk jeäʹla suännai 
paarrkõskkvuõđâst puârast. 

Puõʹtti ääʹšš viʹjttje tõõzz, što neezzan 
vuäitt leeʹd viõkkvääʹld vuâllsiʹžžen:

• Son tobddai põõllâm taaurõõžž leʹbe 
lij pâi samai haaʹleei miõlltet tän.

• Son ij tuõstt vueiʹnnlõõttâd 
naʹzvaanin da ruåđin da veäʹltt 
teʹlfoonâst saaǥǥeem taaurõõžž tõʹst 
ååreen.

• Suu taaurõš ärvstââll leʹbe neuʹrrad 
suu järrsi luʹnn ååreen. Kuäʹss-ne 
neuʹrrummuš vuäitt peittlõõttâd 
”hääʹsǩvuõttân”.

• Son särnn, što taaurõš teäʹddad 
leʹbe pääkkat seksshååmmid.

• Taaurõš mieʹrreeškuätt da 
kontrollškuätt suu tuejjummšid, 
ǩeäin son vuäǯǯ vueiʹnnlõõttâd, 
mõõn kuuʹǩǩ son vuäitt åårrad doom 
åålǥbeäʹlnn da koozz son vuäitt 
ââʹnned tieʹǧǧid. 

”Pueʹrmõš 
taaurõš tuõđi 
vieʹǩǩti muu. 
Son ij ni kuäʹss 
viârtam ij-ka 
vieʹrrlõõvvâm 
muu.” 

• Son maainast täujja taaurõõžž 
loollivuõđâst, suttlemvuõđâst leʹbe 
vuäʹmsteeivuõđâst.

• Son lij peʹcclõõvvâm da 
peʹccelmiõllsaž. Suu jiiʹjjeståbdd 
lij huânnʼnam leʹbe son lij 
panntakainalla jõõskâs.

• Suʹst fyysisk čuõʒʒtummuž 
(obbmääl, hääʹv, eeiktõõzz, 
täʹhttmorddjummuž da jeeʹres…), 
leâša suu mainnâz čuõʒʒtummši 
šõddmõõžžin jiâ vaʹstted tõi šlaaj, 
leʹbe jeeʹresnallšem pääʹrt tobddje 
šõddâm samai täujja.

• Päärna pâʹlle viõkkvääʹld tuejjeei 
leʹbe sij liâ čuuʹt jõõskâs leʹbe 
põõlâč. Neezzan ij haaʹled kueʹđđed 
päärnaid suʹnne hoiddu.

• Rätkkjem mâŋŋa ouddlõs taaurõš 
heâmmad čõõđ ääiʹj: såitt, seuʹrrai 
neezzan leʹbe čäŋŋââtt neezzan 
domoi.

2 Euroop union veerǥlaž lõstt 2012.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&-
from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CEL-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CEL-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CEL-
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Mõʹnt vuâlggmõš lij 
nuʹtt vaiggâd?
Ååuǥbeällsaž oummust vuäitt leeʹd 
vaiggâd fiʹttjed, mõʹnt neezzan 
pââšš viõkkväʹlddsaž kõskkvuõđâst. 
Paarrkõskkvuõđâst vuâlggmõš vuäitt 
vaikkted samai hiâlpâs räʹtǩǩummšen. 
Jõs neezzan ij kueʹđ viõkkväʹlddsaž 
taaurõõžž, vueiʹtet vueʹjj juäʹtǩǩmõõžž 
ââʹnned neezzan vieʹrren. Jõs jiõčč 
iʹllak leämmaž ni kuäʹss viõkkvääʹld 
vuâllsiʹžžen õõldâskõskkvuõđâst, 
vuäitt leeʹd vaiggâd fiʹttjed viõkkvääʹld 
tuejjeem seuʹrrjummšid.

Liâ åårrmest määŋg veäʹr tõõzz, mõʹnt 
viõkkväʹlddsaž paarrkõskkvuõđâst 
čåuddõõttmõš lij vaiggâd.

• Neezzan pââll, mâiʹd taaurõš 
tuejjad neezzan vueʹljeen. Taaurõš 
lij vuäittam äʹštted viõkkvääʹldin 
neezzan, ruåđid, päärnaid, 
põrttjieʹlljid leʹbe jällmõõžž. Taaurõš lij 
vuäittam äʹštted še jiijjâs-sooʹrmin. 

• Neezzan okknââšš viõkkvääʹld vuâlla 
jouddmõõžž, taaurõõžž viõkkväʹlddsaž 
tuåimmjummuž, ooumažkõskkvuõđâst 
ǩeähneld ǩiâvvmõõžž da še 
paarrkõskkvuõđâst põõššmõõžž.

• Neezzan rääʹǩǩast võl taaurõõžž, ǥu 
tät iʹllak samai pâi viõkkväʹlddsaž.

• Neezzan tuäivv taaurõõžž mõttjem. 
Viõkkvääʹld tuejjeei vuäitt še jiõčč 
låʹppeed mõttjem da jõskkâm 
viõkkväʹlddsaž tuåimmjummuž. 
Kuhttu vueiʹtte ââʹnned viõkkvääʹld 
tuejjeejen mõõn-ne åålǥbeällsaž 
tuejjeei, håʹt mâka veeiʹn da 
tuejjteäddas, kooi jõskkâm mieʹldd sij 
åskka še viõkkvääʹld puuttâm.

• Neezzan lij čõnnõõttâm 
paarrkõskkvuõʹtte leʹbe jorddmõʹšše 
vieʹnc ââʹjjpeiʹvv-vuõđâst – ”mieʹtt da 
vuâsttašõddmõõžžin”.

• Neezzan åskk, što 
paarrkõskkvuõđâst põõššmõš 
lij päärnai ouddõõzz meâldlaž. 
Viõkkväʹldd vaaikat kuuitâǥ pâi še 
päärnaid.

• Neezzan åskk, što viõkkväʹldd lij suu 
jiijjâs vieʹrr. Neezzan vieʹrtummuž 
šõddmõõžžâst lij õhtt tääujmõs 
kuånstin, koin viõkkväʹlddsaž 
taaurõõžž serdda vasttõõzz 
tuejain neezzna da ǩiččlâʹtte 
uʹvdded vuõiggâdvuõđ viõkkvääʹld 
âânnmõʹšše: ”Jõs ton jiõk leʹčči 
särnnam/tuejjääm/mõõnnâm, tät ij 
leʹčči šõddâm.”

• Viõkkvääʹld seuʹrrjõssân neezzan 
vuäitt tobddâd jiijjâs viõǥǥteeʹmen 
da pââsttʼteeʹmen tuʹmmjemtuõjju. 
Jiõggsaž viõkkväʹldd muärr neezzan 
naʹddjõõzz jiõččân jiõccses da 
jiõččân juurdčemoddjid. 

• Čårrõõttâmvuõtt da õhttnažvuõtt. 
Taaurõš lij vuäittam rääʹjted 
neezznes naʹzvaanvuõđ¬- 
da ruåttvuõttkõskkvuõđ, 
da nuʹtt čårreed suu jeeʹres 
ooumažkõskkvuõđâst. Vueʹǩǩ lij 
neezznest ǩiiččeeʹl samai vaiggâd, 
jõs suu ǩiõllsilttõs lij vännai. 
jânnmasiʹrddineezzni vueʹjj vuäitt 
hueʹneed še tõt, što sij jiâ viâltʼtǩani 
toobd lääʹdd vieʹǩǩtemsystteem ja 
jiijjâs vuõiggâdvuõđeez.

• Piârri, ruåđi, naʹzvaankruugg 
leʹbe ååskvaž õutstõõzz teäʹddõs 
kuâđđjed kõskkvuõʹtte. Neezzan 
vuäitt põõllâd piârri leʹbe õutstõõzz 
heelǥeem suu.

• Neezzan vuäitt smiõttâd, što ij son 
kuuitâǥ piâzz taaurõõzzâst rätkkjed, 
ǥu sij jälste uʹcc päiʹǩǩ-kååʹddest, 
seeʹst lij õhttsaž toobdâskruugg 
leʹbe sij koʹlle seämma etnlaž leʹbe 
ååskvaž õutstõʹsse.

• Snäätnteʹmes pueʹttiäiʹǧǧ. 
Neezznest iʹlla jeeʹres päiʹǩǩ, koozz 
mõõnnâd. Õhttnažvuõtt da õhttu 
piʹrǧǧummuš vuäitt tobddjed 
põõlteeʹjen. Neezzan piʹrǧǧummuš 
vuäitt leeʹd še ǩidd taaurõõžž 
puåđõõzzin. Jõs kõõččmõõžžâst lij 
lääʹmes leʹbe puärsmam neezzan, 
suu piʹrǧǧummuš vuäitt leeʹd še 
ǩidd viõkkvääʹld tuejjeei uʹvddem 
vieʹǩǩest. 

Jõs tuu õõldâs särnn põõllâm 
ouddlõs leʹbe ânnʼjõõžž taaurõõžž, 
âlgg tõt saakk väʹldded tuõđlânji. 
Viõkkväʹlddsaž paarrkõskkvuõđ 
vaarlaž ääiʹj liâ konkreettlaž 
rätkkjemvueʹjj, håʹt mâka rätkkjem 
diõtt mainstummuž, jeeʹres årra 
serddmõš leʹbe rätkkjummuž 
vuäǯǯõõttmõš. Jõs neezzan jordd 
kueʹđđed viõkkvääʹld tuejjeei, säärn 
suʹnne vuäʹppes looppâst åårrai 
vieʹǩǩteei õhttsažtuejjtuejjlain, koʹst 
son vuäitt vuäǯǯad vuäʹppõõzzid 
rätkkjummša õhtteei kõõččmõõžžin. 

Õõlǥči-a muʹst 
kässjõõttâd äšša?
Jeäʹl piij ǩidd čõõʹlmääd 
viõkkvääʹldest, pâi vääʹld viõkkväʹldd 
mainnsen. Tõʹst vuäitt leeʹd šurr 
miârktõs viõkkvääʹld puuttmõššân. 
Šuurmõs vueʹss oummin oudd äärv 
tõõzz, što sij puârastpiʹrǧǧummšest 
ââʹnet huõl, håʹt i jiâ tâʹl seämmast 
ni haaʹled mainsted jiijjâs vueʹjjest 
tääʹrǩben leʹbe håʹt huõll ij leʹčči 
ni vooʹps. Lij samai panntuõttlaž, 
što ääʹšš mottjeʹči hueʹnab årra tõn 
diõtt, što ton põõutak olmmsa tuu 
õõldâsoummu puârastpiʹrǧǧummšest. 
Määŋgas oummu âʹnne huõl tõʹst, što 
kässjõõđeeʹl viõkkväldda sij seäkkne 
nuuʹbbi aaʹššid. Dååma šõddâm 
viõkkvääʹld vueiʹtet võl i ââʹnned 
privattäʹššen, kååʹtt ij kuulče järrsid. 
Muuʹšt kuuitâǥ, što liâ vueʹjj, koid 
kässjõõttmõš da kõʹsǩǩe puättmõš 
koʹlle veʹrǧǧniiʹǩǩid (ǩiõčč pääiʹǩest 
”Mâiʹd vuäitam tuejjeed, jõs jõõudam 
viõkkvääʹld vueiʹnnʼjen”).
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Mäʹhtt vääldčim  
ääʹšš mainnsen?
Vääʹld viõkkväʹldd mainnâz vuâlla, 
ǥu leäk neezznin kueiʹt kõõsk. 
Vuäitak ouddm. altteed säärneeʹl: 
”Leäm samai piâkkõõttâm tuu diõtt, 
ǥu leäk leämmaž čuuʹt leekkteʹm 
ânnʼjõž poodd.” Säärn suʹnne veäʹr 
piâkkõõttmõʹšše. Kõõjj viõkkvääʹldest 
vuõiʹǧǧest, leâša mieʹtt-tåbddsaž 
naaʹlin. Nääiʹt čuäʹjtak suʹnne, što 
viõkkvääʹld ij taarbâž peittad, pâi tõʹst 
vuäitt mainsted. Jeäʹl pääkkad neezzan 
mainsted, jõs son ij haaʹled, säärn 
kuuitâǥ, što son vuäitt pâi haaʹleen 
saǥǥstõõllâd tuin.

Lij vueiʹtlvaž, što neezzan ǩeâldd 
viõkkvääʹld leʹbe älgg peälšted 
åummžes. Son ij viäʹlttem võl leäkku 
vaalmâš miõttâd, što son jeäll 
viõkkväʹlddsaž paarrkõskkvuõđâst leʹbe 
son vuäitt leeʹd straammâst vueʹjjes 
diõtt. Lij še vueiʹtlvaž, što son ij tuõstt 
mainsted ääʹššest, ǥu pââll särnnam 
seuʹrrjõõzzid. Vuäitt še leeʹd, što son ij 
haaʹled tuu ââʹnnem huõl jeäʹnab. Jõs 
viõkkvääʹld vueʹlnn lij ååum, ääʹššest 
mainstem kõõddâs vuäitt kaggâd 
suu põõlâs tõʹst, mäʹhtt järraz vueʹjj 
vueiʹnne – što son lij ”ääʹppteʹm” leʹbe 
ij leäkku”ååumnallšem ååum”.

Mäʹhtt vuäitam 
vieʹǩǩted?
• Kuvddâl.

• Ååsk, mâiʹd neezzan särnn 
da čuäʹjet fittjõõzz. Täujja 
viõkkvääʹld jeänab peeitat da 
occnjõõššâd ǥu leeiǥtet. Jõs 
sättjak tobddâd viõkkvääʹld 
tuejjeei, tuʹst vuäitt leeʹd vaiggâd 
åskkad, što son lij viõkkväʹlddsaž 
seäʹbrjõõttâmtaaurõʹšše. Viõkkvääʹld 
tuejjeei vuäitt toiʹmmjed jeärrsivuiʹm 
samai jeeʹresnalla ǥu ååreen 
kueiʹtest neezznin.

• Uuʹd suʹnne tobdstõõzz tõʹst, što 
son lij tuõsttâm mainsted tuʹnne 
viõkkvääʹldest. Viõkkvääʹldest 
mainstummuš õõlǥat jiânnai 
smeʹllkõsvuõđ. 

• Hoʹhsse, što viõkkvääʹldest vueiʹtte 
šõddâd määŋgnallšem seuʹrrjõõzz. 
Ouddmeârkkan jeeʹresnallšem 
da jåttlânji vaajtõõvvi toobdmiõl 
– straamm, vieʹrrvuõtt, šeämm, 
ääʹppteʹmesvuõtt da pââll – liâ 
noʹrmaal reaktio pannnoʹrmaaʹle 
vuâkka. Še ouddm. čårradvuõđ 
da jeeʹresnallšemvuõđ tobddi, 
čiŋlmõõvvâmvaiggâdvuõđ, 
vuäđđjemvaiggâdvuõđ, tieʹddinââʹer, 
lâssnam vuäivvõõttâmaunnsi 
âânnmõš da vaiggâdvuõđ 
ooumažkõskkvuõđin vueiʹtte leeʹd 
viõkkvääʹld seuʹrrjemsvaikktõõzz. 

• Šiõhttlõõđ viõkkväʹldde tuõđlânji da 
vääʹld čiõlgg maal: viõkkväʹldd iʹllak 
ni kuäʹss vuõiʹǧǧest. Jeäʹl vännaš 
neezzna šõddi vaar. Viõkkväʹldd lij 
hueʹnes nuʹt fyysisk ǥu psyykklaž 
tiõrvâsvuõʹtte.

• Säärn, što viõkkväʹldd iʹllak 
suu veäʹr da što ij ni mii uuʹd 
vuõiggâdvuõđ viõkkväldda. 
Vuäitak ouddmeârkkan särnnad: 
”Muu miõlâst taaurõõššâd ij ciʹstte 
tuu nuʹtt mäʹhtt õõlǥči” leʹbe 
”Viõkkvääʹld âânnmõš iʹllak ni kuäʹss 
primmum ij-ka pueʹrr äʹšš, ij ni 
pieʹllkueiʹm beäʹlnn”. 

• Vieʹǩǩet suu raajjâd 
jiiʹjjesnaʹddjõõzzes. Uuʹd suʹnne 
maacctõõzz tõʹst, što son lij 
seʹlvvnam da vuäittam ââʹnned 
huõl aarǥ määŋgain aaʹššin 
viõkkvääʹldest huõlǩani.

• Ciʹstte suu vuõiggâdvuõđ tuejjeed 
jiijjâs tuʹmmstõõǥǥ, håʹt i leʹččiǩ 
jeeʹres miõl. Uuʹd še suu kulttuursaž 
leʹbe ååskvaž äärvid. Säärn suʹnne 
kuuitâǥ, što ij kulttuur lebe ååskldõk 
uuʹd vuõiggâdvuõđ viõkkväldda.

• Taʹrjjed vieʹǩǩ ouddm. päärnai 
håiddjummša da pävvrõõžžmest. 
Arggaaʹšši da da rutiin tuejjummuš 
lij vääžnai. Vuäitak taarbšeen 
vueʹlǧǧed mieʹldd dåhttra leʹbe 
pååʹles-stroittla.

• Säärn suʹnne kääzzkõõzzin, kook 
liâ peäggtum tän vuäʹpstõõzz 
looppâst da smeʹllkââtt suu väʹldded 
õhttvuõđ veʹrǧǧniiʹǩǩid, jõs vueʹjj 
räʹtǩǩummuž tõn tuu miõlâst õõlǥat. 
Muuʹšttʼted, što son vuäitt še 
såittad täid kääzzkõõzzid da kõõččâd 
vuäʹpstõõzzid. Še viõkkvääʹld õõʹnni 
persoonid liâ kääzzkõõzz, leâša vieʹǩǩ 
ooccmõš lij viõkkvääʹld tuejjeei 
jiiʹjjes vasttõõzzin.

• Âânn suʹnne õhttvuõđ, da 
põõšš taaurõššân. Ääiʹjpoddsaž 
saaǥstõõllmõš õõldâsoummuin 
vuäitt leeʹd suʹnne samai vääžnai. 

• Uuʹd tuärjjõõzz suʹnne še tâʹl, jõs 
viõkkvääʹld tuejjeei ååcc vieʹǩǩ 
viõkkväʹlddsaž tuåimmjummša. 
Vueʹǩǩ cåunn täujja tuäivid 
viõkkvääʹld looppmõõžžâst, leâša 
vieʹǩǩ ooccmõš ij leäkku staanmõš 
taaurõõž ââʹnnem viõkkvääʹld 
puuttmõʹšše. 

• Jueʹtǩ suu tuärjjeem še tâʹl, jõs son 
kuâđ viõkkväʹlddsaž taaurõõžž. 
Õõldâsoummu vueiʹtte taarbšed 
määŋgnallšem tuärjjõõzz da 
smeʹllkâʹtted tuejjeen ođđ jieʹllem 
da tuõibbeen viõkkvääʹldest. Son 
vuäitt še taarbšed ämmatvieʹǩǩ 
leʹbe ääuʹǩ verddsažtuärjjõsjouʹǩǩe 
vuässõõttmõõžžâst.

Aaʹššid, koid vuäitak  
särnnad:
• Mäʹhtt vuäitam vieʹǩǩted tuu?

• Ååskam, što vuäitak jiõčč särnnad, 
mii leʹčči pueʹrmõs räʹtǩǩõs tän 
pooddâst.

• Mäʹhtt taaurõõžž tuåimmjummuš lij 
vaikktam tuʹnne?

• Mäʹhtt päärna reagâʹstte taaurõõž 
tuåimmjummša?

• Leäm peʹcclest, mâiʹd son vuäitt 
tuejjeed tuʹnne da päärnaid.

• Mii tuu miõlâst vuäitt räʹtǩǩeed 
vueʹjj?

• Mii tuu põõlâd vueʹlǧǧmõõžžâst?

• Mii tuu põõlâd, jõs kuâđđjak?

• Ton leäk hääʹsǩes da 
räʹǩǩstemnallšem ooumaž da 
kaibbjak pueʹrr jieʹllem.

”Ij taarbâš 
fiʹttjed 
märddnalla 
vueiʹteen leeʹd 
vieʹǩǩen.” 
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Mâiʹd ij kaʹnnet 
tuejjeed?
Ǥu saaǥstõõlak viõkkvääʹldest åårrai 
neezznin, lij šiõǥǥ leeʹd teâđlaž aaʹššin, 
kook jiâ täujja vieʹǩǩet leʹbe kook 
vueiʹtte jo-ba muärrad tuännai kõõskâst 
vaʹlljeei naʹddjõõzz.

• Jeäʹl vieʹrred leʹbe uuʹd tobddâd 
vieʹrrvuõđ viõkkväldda 
jõuddmõõžžâst neezzan.

• Jeäʹl ni ǩiččlõõđ seʹlvted viõkkvääʹld 
”veäʹrid”, pâi čiŋlmõõv ǩiččlõddâd 
viõkkväldda jõuddam tuärjjummša. 

• Jeäʹl ärvstõõl neezzan, håʹt i son 
säärnči räʹǩǩstem taaurõõžž leʹbe 
jõs son mäcc mååusat viõkkvääʹld 
tuejjeei årra. Viõkkvääʹldest 
ǩeässõõttmõš lij täujja kuʹǩes prosess. 
Jeäʹl pääkket suu vueʹlǧǧed taaurõõžž 
åʹrnn meädda.

• Jeäʹl kritisâstt suu taaurõõžž. 
Säärn suʹnne, što ij ni ǩeäst 
leäkku vuõiggâdvuõtt leeʹd tuʹnne 
viõkkväʹlddsaž. 

• Jeäʹl uuʹd vuõigg vuäʹppõõzzid leʹbe 
säärn, mâiʹd ton tuejjeʹčiǩ suu sâjja. 
Jõs neezzan haaʹlad leeʹd jääʹǩǩteʹǩani 
tuu vuäʹppõõzzid, son ij vieʹlttǩani 
teäʹnab tuõsttči mainsted tuʹnne 
vueʹjjest vuõiʹǧǧest pueʹttiääiʹjest.

Mäʹhtt õõldâsoummu 
staanvuõđ vuäitt 
pueʹreed?
Pukin tääʹrǩmõš lij smiõttâd, mäʹhtt 
neezzan vuäitt juâtkast cõggned 
viõkkvääʹldest. Staanvuõʹtte õhttneei 
kõõččmõõžžid lij šiõǥǥ väʹldded še 
lokku tâʹl, ǥu neezzan lij kuâđđam 
viõkkvääʹld tuejjeei.

• Aalmilaž jieʹttnââmar lij 112, koʹst 
vuäǯǯ õhttvuõđ še pååʹlsa.

• Smeʹllkââtt neezzan väʹldded 
õhttvuõđ vieʹǩǩteei tuejjkruuggid.

• Jõs neezzan lij jõuddam viõkkvääʹld 
vuâlla, smeʹllkââtt suu occõõttâd 
dåhttra vueiʹtlvaž sõrgg šõddmõõžž 
mâŋŋa. Võõʹjji hååid lââʹssen lij 
tääʹrkes, što šõddmõš da vââʹjj 
dokumentâʹstted vueiʹtlvaž 
vuõiggâdvuõđproseess diõtt, håʹt 
i neezzan ij tâʹl ni smiõttči ouddm. 
reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz tuejjummuž. 
Dåhttartuõđštõõzz vueiʹtet 
ââʹnned še vuâđđõõttmõššân 
âlddnemǩiõldooccmõõžžâst. 

• Reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz tuejjummuš 
lij oʹdinakai lääǥǥlaž nääʹll piijjâd 
tuejjeei vasttõʹsse. Tõt čuäʹjat 
viõkkvääʹld tuejjeeja, što viõkkväʹldd 
iʹllak pueʹrr äʹšš da jiâ-ka ni ǩeäzz tõn 

soovaš da što tõt âlgg puuttâd. Še 
reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz vueiʹtet ââʹnned 
âlddnem ¬ǩiõldooccmõõžžâst 
vuâđđõõttmõššân. Säärn neezzna, 
što vuäitak taarbšeen vueʹlǧǧed suu 
mieʹldd tuejjeed reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz, 
leâša jeäʹl pääkket suu, jõs son iʹllak 
jiõčč vaalmâš mõõnnâd pååʹles årra.

• Säärn neezzna âlddnemǩiõldâst. 
Âlddnemǩiõlddja meärruum persoon 
ij vuäǯǯ vueiʹnnlõõttâd, ǩiččlõddâd 
väʹldded õhttvuõđ leʹbe seuʹrrjed 
ǩiõldin suõjjuum neezzan. Še piârri 
seʹst âlddnemǩiõld lij vueiʹtlvaž 
vaajtõsmäinn, kuäʹss viõkkvääʹld 
tuejjeei ouʹddel peäggtummu 
rääʹjtõõzzi lââʹssen mieʹrreed 
mõõnnâd meädda õhttsaž doomâst. 
Lââʹssteâđid âlddnemǩiõldâst vuäǯǯ 
ouddm. pååʹlsest . Jõs neezzan 
haaʹlad ooccâd âlddnemǩiõld leʹbe 
tuejjeed reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz suʹnne 
šõddâm tuejast, vuäitak nuʹtt 
haaʹleen taʹrjjõõttâd tuõđšteejen. 
Tõn määiʹnest tuʹst lij šiõǥǥ 
registõõllâd tuejjeem viõkkväldda 
õhtteei vuâmšummšid (šõddmõš-
¬ääiʹj, peiʹvvmeäʹr dno.).

• Vieʹǩǩet neezzan smiõttâd, mäʹhtt 
son taarbšeen peäss jåttlânji 
ååuǥas doomâst da koozz son 
vuäitt mõõnnâd jeäʹđest. Son vuäitt 
ouddm. smiõttâd mõõn-ne rutiin, 
koon diõtt son jeäll podd pooddi 
åuggan (rooskid viikkmen, pieʹnne 
åuggan vaaʒʒtummuš dno.). Säärn 
suʹnne staandoomin.

• Vieʹǩǩet neezzan noorrâd 
staanlaauk, koon son vuäitt seeiʹlted 
hieʹlǩeld vuäǯǯamnalla åårrai da 
staanni pääiʹǩest. Laaukâst lij šiõǥǥ 
ââʹnned håʹt tieʹǧǧid ouddm. taksi 

vääras, leiʹǧǧlokkčouddi domoi da 
auʹtte, leiʹǧǧpihttsid jiõccses (da 
päärnaid), põõzzõõttâmneävvaid, 
talkkâz di tääʹrǩes äʹššǩeeʹrj da 
persontuõđštõõzz (leʹbe tõi kopia). 

• Vueiʹttveʹted še suåppâd mõõn-
ne tiõttsääʹn leʹbe miârk, koin 
neezzan vuäitt uʹvdded saaǥǥ tuʹnne 
taarbšeen vieʹǩǩ.

Mâiʹd vuäitam tuejjeed, 
jõs jõõudam viõkkvääʹld 
tuõđšteejen leʹbe kuulam 
viõkkvääʹld jiõnid leʹbe ak-
kõõllâm?
Soiʹtte tâʹlles aalmilaž jieʹttnââmra 112. 
Ämmatsiltteei jieʹttkõõskõspeiʹvvrõõtti 
t arvtâʹlle šõddâmvueʹjj da peʹjje 
taarbšeen vieʹǩǩ pääiʹǩ ool.

Jõs tuʹst lij vueiʹtlvažvuõtt saaǥstõõllâd 
neezznin tâʹl, ǥu kõõskteʹmes vääʹrr ij 
leäkku, kõõjj haaʹlad-a son tuu såittam 
pååʹlsa. Neezzan vuäitt põõllâd, što 
pååʹlsa såittmõš pâi hueʹnad vueʹjj 
suu beäʹlnn juurdeeʹl. Jõs neezznest 
liâ ääiʹjab hueʹnes ǩiččlâsttmõõžž 
veʹrǧǧniiʹǩǩin, õhttvuõđ välddmõš 
pååʹlsa vuäitt leeʹd põõlteei. Ouddm. 
jânnmasiʹrddi neezzni vueʹǩǩ vuäitt 
leeʹd näkam, jõs sij vueʹlǧǧem-
määddast neezzni vuõiggâdvuõđ jiâ 
leäkku teâuddjam, jiâ-ka sij tõn diõtt 
luõʹtte veʹrǧǧniiʹǩǩid.

”Rätkkjem mâŋŋa leʹjjem samai 
levvjam. Päärna taarbše muu, leâša 
jieʹllem leäi strääšnai. Naʹzvaani 
huõl âânnmõš da konkreettlaž 
veäʹǩǩ doom hååidast vieʹǩǩte 
vueiʹtted peeiʹvest nuʹbbe.” 3	 poliisi.fi/rikokset/lahestymiskielto

http://www.poliisi.fi/rikokset/lahestymiskielto
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Âânn huõl jijstad!
Huõll viõkkvääʹld vueʹlnn åårrai 
õõldâsoummust vuäitt leeʹd stresseei 
da tuejjeed še tuʹnne seämmanallšem 
reaktioid ǥu viõkkvääʹld vueʹlnn åårrai 
neezzna. Põõl, tuʹšštõõvvmõõžž, 
viõǥǥteʹmesvuõđ da šeäm tobddi liâ 
takainallšem da noʹrmaal reaktio. Še 
ton taarbšak ääiʹj ǩiõttʼtõõllâd jiijjâd 
jurddjääd da tobddid. Lij tääʹrǩes, što 
âânak jijstad da jiijjad taarbääd. Âânn 
huõl, što še ton vuäǯǯäk taarbšem 
tuärjjõõzz.

Tuʹšštõõvvmõõžž tobddi
Tuʹšštõõvvmõõžž leʹbe maantõõttmõõžž 
tobddi liâ luâđlaž. Põõšš kuuitâǥ 
neezzan paaldâst, håʹt i jiõk fiʹttjeʹči 
suu fiʹttjummšid. Viõkkvääʹldest 
ǩeässõõttmõš lij täujja kuʹǩes prosess 
da šurr jieʹllem-muuttâs, kååʹtt ij šõõdd 
samai jåttlânji. Vuäitak särnnad, što 
põõlak suu peäʹlest, leâša tõʹst huõlǩani 
leäk suu tuärjjõssân. Muuʹšttʼted jiijjad 
tõʹst, što tuärjjõs lij tääʹrǩes da što 
tõʹst liâ positiivlaž vaikktõõzz, håʹt i 
viõkkvääʹldest åårrai neezzan ij ååʹn ni 
siltteʹči õlmmeed tõn. 

Vueiʹttmõš
Leäkku realistlaž tõn määiʹnest, mõõn 
jiânnai da måkam tuärjjõõzz vuäitak 
uʹvdded. Toobd jiijjâd raajääd. Vuäitak 
tuärjjeed õõldâsoummu tåʹlǩ tâʹl, 
ǥu âânak še jijstad huõl. Muuʹšt, 
što ton jiõk leäkku vasttõõzzâst 
šõddâm viõkkvääʹldest jiõk-ka tõn 
puuttmõõžžâst! Neezzan vuäitt ooccâd 
tuärjjõõzz še tän vuäppaz looppâst 
peäggtum kääzzkõõzzin. Še tuʹst lij 
vuõiggâdvuõtt vueiʹtted leeʹd staanâst 
da vuäǯǯad vuâkka tuärjjõõzz. Maainâst 
ǩeän-ne ååsklaž oummin leʹbe vääʹld 
õhttvuõđ vieʹǩǩteei tuejjkruuggid (ǩiõčč 
pääiʹǩest ”Vieʹǩǩteei tuejjkruuggid”).

Neezzni 
määŋgnallšemvuõtt
Neezzni määŋgnallšemvuõđin 
miârktet täʹst vuäppsest spesial -da 
uuʹccbõs jouʹǩǩe kuulli neezznid. 
Straamm da pââll lij mieʹldd juõʹǩǩ 
paarrkõskkvuõttviõkkvääʹldest. 
Uuʹccbõs jouʹǩǩe kuulli neezzni sââʹjest 
tõk šâʹdde määŋgǩeärdsiʹžžen.

Âkkõõvvâm neezzan
Viõkkväʹldd paarrkõskkvuõđâst lij 
vuäittam juäʹtkkjed eeʹjjid leʹbe tõt 
lij älggam taaurõõžž puõcceen da 
toiʹmmjemoodd njuõrreen. Âkkõõvvâm 
neezzni vueʹǩǩ lij täujja samai vaiggâd 
puäʹđeen kuʹǩes äiggsâst viõkkvääʹld 
tuejjeem traumatisâsttmõõžžâst da 
mueʹǩǩest, jiijjâs viõkkvaaʹri da sosiaalaž 
tuärjjeemsäiʹmmõõzz occnummšest, 
âkkõõvvâm uuhrid jurddum kääzzkõõzzi 
puuttmõõžžâst leʹbe hueʹnest 
ekonomiast. Še âkkõõvvâm neezznid 
šõddeei viõkkvääʹldest väʹlddvueʹss lij 
paarrkõskkvuõttviõkkvääʹld4. Lââʹssen 
mueʹǩǩ lââʹzzat, jõs viõkkvääʹld 
tuejjeei lij jiijjâs päärnaž leʹbe 
päärnapäärnaž. Jõs naʹzvaanân leʹbe 
ruåttân vuâmmšak âkkõõvvâm oummu 
jõuddam viõkkväldda, vääʹld tõn 
ciʹsttjeeʹl mainnsen. Ââʹǩǩ ij leäkku cõgg 
mõõnnâd staandoʹmme. 

Reäʹǩǩõõzzid tuejjeei  
neezzan
Reäʹǩǩõõzzid tuejjääm neezzan vueiʹtte 
leeʹd seämma poodd viõkkvääʹld 
uuhr, tuejjeei da tuõđšteei. Tõt, što lij 
vieʹrrlõõvvâm reäʹǩǩõʹsse, ij uuʹcced 
neezzan vuõiggâdvuõđ vuäǯǯad 
vieʹǩǩ da tueibb jiijjjâs toobdâlmin 
paarrkõskkvuõttviõkkvääʹld uhrrân.

Jânnmasiʹrddineezzan
Jeeʹres kulttuurâst Lääʹddjânnma 
puättam neezzan ij täujja tieʹđ 
måkam vuõiggâdvuõđ suʹst liâ 
Lääʹddjânnmest. Lääʹddjânnmest 
neezznest lij vuõiggâdvuõtt 
mieʹrreed jiijjâs rååʹppest, 
cõggõõttmõõžžâst, abortâst 
dno. Ämmatvieʹǩǩteei liâ vuõss-
sââʹjest neezzni vuõiggâdvuõđin 
mainstummšest, ǥu sij reâuǥâʹtte 
jânnmasiʹrddineezznin. Naʹzvaan 
leʹbe dommââldas vuäitt vieʹǩǩted 
neezzan kaunnâd ämmatneeʹǩǩ. 
Monika Naiset - liitto lij 
organisaatio, kååʹtt vieʹǩǩat juõʹǩǩ 
åʹrnn Lääʹddjânnmest.

Roman-neezzan
Romanõhttsažkåʹdd čâânn roman-
neezzan äʹrbbvuõđlaž meâldlaž 
neezzanrooʹle, koʹst vuäitt leeʹd vaiggâd 
ǩeässõõttâd. Tän diõtt roman-neezzna 
šõddi viõkkväʹldd kuâđđai hieʹlǩeld 
peittu. Roman-neezzan jeäʹlle heervteei 
sââʹjest åumma, romanõhttsažkååʹdd 
di pirrõõvvi õhttsažkååʹdd õõlǥtõõzz 
kõõskâst.

Õhttsažkååʹdd åålǥbeällsaž 
veäʹǩǩ lij roman-neezznid aaibâs 
tääʹrǩes, ǥu roman-neezzan 
jiijjâs toiʹmmjemvuäittmõõžž 
da vuäittmõõžž tuärjjõõttâd 
õõldâsoummid liâ viõkkväʹlddvueʹjjin 
rääʹjtum. Staandoomi da jeeʹres 
tuärjjõskõõskõõzzi miârktõs roman-
neezznid lij samai šurr.

4  AVOW-tuʹtǩǩummuš âkkõõvvâm neezzni 
viõkkvääʹldest 2010  
thl.fi/documents/10531/104655/AVOW_ 
nettiversio_suomi.pdf

https://www.thl.fi/documents/10531/104655/AVOW_nettiversio_suomi.pdf
https://www.thl.fi/documents/10531/104655/AVOW_nettiversio_suomi.pdf
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Sooǥǥbieʹll da  
seksuaaluuʹccbõsjoukk
Seämma sooǥǥbeäʹl åårrai 
paarrkõskkvuõđâst piâr- da 
ââldaskõskkvuõttviõkkväʹldd lij 
kuuʹǩǩeld seämma ǥu viõkkväʹldd 
heteroseksuaalʼlaž kõskkvuõđin. 
Piârviõkkväʹldd, koon täävtõssân lij 
kontrollâʹstted nuuʹbb vueʹssbeäʹl, 
lij miâlggâd seämmanallšem. 
Viõkkväʹlddsaž kõskkvuõđin 
viõkkvääʹldest muõkkšâʹvve 
še piârri päärna. Viõkkväʹldd 
seämma sooǥǥbeäʹl åårrai paarr- 
da ââldaskõskkvuõđâst lij možât 
võl jäävtõõvsab ǥu takainalla. 
Heteronormatiivsâst õhttsažkååʹddest 
jeällmõš rääjj juʹn jijstes heervtem 
sooǥǥbieʹll- da seksuaaluuʹccbõsjoouki 
paarrkõskkvuõđid. Tarbb peittad 
viõkkväʹldd vuäitt leeʹd jeeʹres 
paari šuurab, ǥu pâi käunnʼje 
oummu, ouddm. ruåđ, ǩeäi 
miõlâst pieʹllkueiʹm ij ni vooʹps 
leäkku suåvlaž jälsted õõutsââʹjest. 
Teârmmazpuäǥǥanjpiârrjest jieʹlli 
vuäitt juʹn muđoi še vueiʹnned 
jõuddâm čõõđ ääiʹj tuõđšted piârri 
”kuddvuõđ”, tâʹl viõkkvääʹld vuäǯǯai ij 
haaʹled mainsted piârviõkkvääʹldest. 
Lââʹssen viõkkväldda jõuddam 
õhttukuâđđjem pââll lij šurr, jõs 
jiijjâs õhttsažkåʹdd lij čââvas da 
naʹzvaankruugg lij šurr. Mainnsen 
väʹlddmõš lij kuuitâǥ tääʹrǩes, 
što vueʹǩǩ älgg puʹrǧǧned da 
puârrnummuš vuäitt äʹlǧǧed.

Lääʹmes neezzan
Lääʹmes niõđ šõddeet da lääʹmes 
neezzan smeʹllkââʹttet pâi võl 
jieʹlled paarrkõskkvuõđtaa. 
Paarrkõskkvuõttviõkkväʹlddvueʹjjin 
lääʹmes neezzan vuäitt vieʹǩǩ sââʹjest 
jõuddad vieʹrrliʹžžen. Mõõn diõtt 
mõʹnniǩ tääzz, mõõn diõtt jiõk 
põõššâm jiõččnad! Pirrõõzz teäddaz 
da kuäʹss-ne neuʹrrääb vuârddmõõžž, 
što kõskkvuõtt puuđči tuejjee tõn, 
što lääʹmes neezzan ǩeäčč čõõđ 
suõrmi aivv čuuʹt kõrr aaʹššid. 
Lââʹssen pieʹllkueiʹmm vuäitt leeʹd 
tääʹrǩmõš leʹbe tääʹrǩes veäʹǩǩ aarǥâst. 
Pieʹllkueiʹmm vuäitt põõlted stroittla 
jõuddmin leʹbe päärnai viikkmõõžžin, 
jõs neezzan ij ”jääʹǩǩet” suu. Jeärrsid 
pieʹllkueiʹmm vuäitt vaikkted vuõiʹǧǧest 
säärneeʹl sankkren. Õõldâsoummin 
puäđči šiõhttlõõttâd lääʹmes neezzan 
paarrkõskkvuõʹtte positiivlânji. Jõs 
vuâmmaš viõkkvääʹld leʹbe vuâlla 
väʹlddem miârk, lij tuõđi naʹzvaan 
tuejj väʹldded äʹšš neezznin mainnsen. 
Lääʹmeskääzzkõslääʹjj meâldlaž 
kääzzkõsplaan veäkka neezzan vuäitt 
vuäǯǯad jieʹllma jeeʹres vieʹǩǩteei 
ǥu ouddm. tõn viõkkväʹlddsaž 
pieʹllkueiʹm. Plaan tuejjummuš jåʹttai 
vääʹldeeʹl õhttvuõđ jiijjâs vuuʹd 
lääʹmeskääzzkõõzz sosiaaltuejjliʹžže. 
Naʹzvaanân vuäitak äʹlǧǧed 
tuärjjõsooumžen kääzzkâʹsttemplaan 
tuejjeen. Vuäppsid kääzzkõsplaanâst 
da vääʹmeskääzzkõslääʹjjest vuäǯǯ 
lääʹmesorganisaatioin da interneeʹttest 
Lääʹmeskääzzkõõzzi ǩiõttǩeeʹrjest5. 
Reäʹǩǩõsuhrrdirektiiv väldd lokku 
jeäʹrben lääʹmes uuhr (ouddm. pääiʹǩ 
15 da 57)6.

Viõkkvääʹld vueʹlnn 
åårrai vuõiggâdvuõđ
Viõkkvääʹld vuâlla jõuddam 
persoonâst lij vuõiggâdvuõtt tuejjeed 
reäʹǩǩõsiʹlmmtõs da vuäǯǯad 
tõõzz kuulli tuärjjõõzz pååʹlsest da 
taarbšeen lääʹǩǩveäʹǩǩ-konttrest. 
Reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz tuejjummša 
smeʹllkââtt da tõn hiâlpad, go 
uuhr vuäǯǯamnalla liâ tuâddlõs 
tuärjjõskääzzkõõzz. Veʹrǧǧniiʹǩǩin 
âlgg še vaʹstteed uuhr iʹlmmtõʹsse 
ciisteeʹl, mooččâstoobdlânji, 
ämmatčeäʹppsânji da iilbšeǩani. Täk 
ouʹdde uʹhrre vuäittmõõžž piâssâd 
meädda nobstõõvvjest uhrrân 
jõuddam pirrõõzzâst. Uuhrâst lij 
vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad suu tuejjeem 
reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzzâst ǩeerjlaž 
ravvjummuš.

Reäʹǩǩõõzz uuhrâst lij vuõiggâdvuõtt 
vuäǯǯad dåhttar vieʹǩǩ leʹbe jeeʹres 
sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, 
håʹt mâka sosiaalpeiʹvvrõõttmõõžž, 
puõccipõrtthååid di fyysisk da psyyklaž 
tõrǥsmõõžž viõkkvääʹld seuʹrrõssân 
šõddi fyysisk da jiõggsaž vââʹjjid 
seämma oudldõõzzin ǥu jeeʹres 
äʹššneeʹǩǩ.

Uuhrâst lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad 
teâđ juʹn åårrai tuärjjõskääzzkõõzzin. 
Jõs uhrr oudd lååʹv, pååʹles leʹbe 
jeeʹres vuõsstuʹtǩǩeemveʹrǧǧneǩ 
vuäitt vääʹlted suu õhttvuõđteâđ 
tuärjjõskääzzkõʹsse, koʹst 
vääʹldet suʹnne õhttvuõđ. Uhrr 
vuäitt ââʹnned tuärjjõspersoon 

reäʹǩǩõsääʹšš ǩiõttʼtõõllâm jeeʹres 
kõõskin. Uhrr vuäitt raukkâd 
tuärjjõspersoonân haaʹleem 
persoon. Uuhrâst lij še vuõiggâdvuõtt 
ââʹnned vuõiggâdvuõđlaž 
vieʹǩǩteei reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz 
tuejjummšest, vuârntummšest 
da vuõiggâdvuõttjååttmõõžžâst. 
Vieʹǩǩteejen vuäǯǯ toiʹmmjed 
äʹššvuejjai, julkinen lääʹǩǩvieʹǩǩteei 
leʹbe lååʹv vuäǯǯam 
vuõiggâdvuõttjååttmõšvieʹǩǩteei. Uʹcc- 
da kõskkpuåttjin vuäitt leeʹd vuäittmõš 
vuäǯǯad valdia vuõiggâdvuõttvieʹǩǩ.

Jeäʹrab lääʹđes jieʹllemvueʹjjest 
da sââʹjest õõlǥči uʹvdded 
spesialtuärjjõõzz da vuõiggâdvuõđlaž 
suõjjõõzz. Näkam spesialtuärjjõõzzid 
vueiʹtte kuullâd ouddm. suõjj da staani 
jälstempäiʹǩǩ. Uuhrin, kook liâ jeäʹrab 
šurr vääʹrast šõddâd reäʹǩǩõstuejjeei 
tuåimast nuʹbbsâjjsânji leʹbe 
tääuʹjeʹld uhrrân leʹbe põõltõõllmõõžž 
leʹbe vuâlleemtuåimi vuâllsiʹžžen 
lij vuõiggâdvuõtt persoonlaž 
ärvtõõllmõʹšše kuõskeeʹl uuhr 
taarbšeeʹm jeäʹrab suõjjeemtaarbid. 

Lââʹssteâđ viõkkvääʹld vuâlla jõuddam 
vuõiggâdvuõđin vuäǯǯak ouddm. täin 
interneʹttseeidain:

Vuõiggâdvuõttministeria: 

Teâđ reäʹǩǩõs uuhr vuõiggâdvuõđin. 
riku.fi/binary/file/-/id/117/fid/1716

Pååʹles:  
poliisi.fi/rikokset/rikoksen_uhrit

Oikeusministeriö 2015.  
Lääʹjjšeâttmõõžžâst šiõǥǥ 
tuåimmjummšid ‒ čuäʹjtõs reäʹǩǩõõzz 
uuhr sââʹj ooudâsviikkâm diõtt 
Uhrrpoliittlaž tuåimmkååʹdd 
loppraportt.  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/76583/
om_13_2015_valmis.pdf?sequence=1

5 Ojala Matti 2011. Lääʹmeskääzzkõõzzi 
ǩiõttǩeʹrjj.   
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelu-
jen-kasikirja ja http://thl32-kk.lib.helsinki.fi/
handle/10024/80408

6  Euroop union veerǥlaž lõstt 2012.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&-
from=EN

https://www.riku.fi/binary/file/-/id/117/fid/1716
http://www.poliisi.fi/rikokset/rikoksen_uhrit
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76583/om_13_2015_valmis.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76583/om_13_2015_valmis.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76583/om_13_2015_valmis.pdf?sequence=1
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
http://thl32-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/80408
http://thl32-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/80408


16

 

Naisten Linja (Neezzni Linjj) 
www.naistenlinja.fi

Määuʹsteʹm vuäʹpstõõzz da tuärjjõõzz 
viõkkvääʹld leʹbe tõn vaar vuâlla jõuddam 
neezznid 

da niõđid da sij õõldâsoummid. Neezzni 
Liinjâst vuäǯǯ teâđ še jeeʹres vieʹǩǩteei 
õhttsažtuejjkruuggin.

Raiskauskriisikeskus  
Tukinainen  
(Raiskkjemkriiskõõskõs)
www.tukinainen.fi

Raiskkjemkriiskõõskõs Tuärjjõsneezzan 
oudd tuärjjõõzz, vieʹǩǩ da vuäʹpstõõzz 
seksuaalreäʹǩǩõõzz uuhrid, sij 
õõldâsoummid ja uuhrin reâuggjid.

Turvakodit (Staandoom)
www.nettiturvakoti.fi

Jeeʹres beäʹlnn Lääʹddjânnam liâ Vuõss¬- 
da staandoomi littu kuulli di kooʹddi leʹbe 
jeeʹres tuejjkruuggi ââʹnnem staandoom. 
Jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddi õhttsažđeâđ käunnʼje 
interneʹtt¬seeidain.

Monika-Naiset Liitto ry 
(Monika-Naiset Lett rõ) 
www.monikanaiset.fi

Turvakoti Mona teʹlfon 24č 
045 639 6274

Tuärjjõõzz viõkkväldda jouddam 
jânnmasiʹrddineezznid.

Varjo-hanke (Varjo-haʹŋǩǩõs) 
www.varjohanke.fi

Rätkkjem mâŋŋa viõkkväʹlddsaž 
vââʹjj vueʹlnn jieʹlli piârrji staanvuõđ 
lââʹzztummuš da vajjummuž 
ouddâlcõõggõõttmõš.

Oikeusaputoimistot 
(Lääʹǩǩveäʹǩǩ-koontâr) 
www.oikeus.fi

Lääʹǩǩveäʹǩǩ miârkat tõn, što meerlaž 
vuäitt vuäǯǯad jiõccses vuõiggâdvuõđlaž 
ääʹšš håiddmõõžž diõtt vieʹǩǩteei pâi 
leʹbe vuäzzai valdia vaaʹrin. Lääʹǩǩveäʹǩǩ 
kätt puk vuõiggâdvuõđlaž aaʹššid. 
Tuõđâš viõkkväʹlddreäʹǩǩõõzzi da 
seksuaalreäʹǩǩõõzzi uhrr vuäitt puåđõõzzin 
huõlǩani vuäǯǯad valdia vaaʹrin mäʹhssem 
vuõiggâdvuõttjååttmõšvieʹǩǩteei.

Lääʹǩǩvieʹǩǩteei vuäitt leeʹd juʹn-a leʹbe 
õlmmlaž lääʹǩǩvieʹǩǩteei, äʹššvuejjai (www.
asianjajajaliitto.fi) leʹbe jeeʹres juristt. 
Vuõiggâdvuõttvieʹǩǩ vuäitt vuäǯǯad še 
veäʹnccrätkkjem da päärnai jeäʹlteeiääʹšš¬- 
da vueiʹnnlõõttâmaaʹššid õhtteeʹl. Jeeʹres 
päiʹǩǩ-kooʹddi õhttsažvuõđteâđ da 
lââʹssteâđ Interneʹtt¬-seeidain.

Reäʹǩǩõsuhrrpeiʹvvrõõttmõš  
www.riku.fi

Reäʹǩǩõsuhrrpeiʹvvrõõttmõõžž (RIKU) 
tuejjan lij pueʹreed reäʹǩǩõõzz uuhr, 
suu õõldâsoummu da reäʹǩǩõsääʹšš 
tuõđšteei sââʹj vaikkteeʹl da puuʹtʼteeʹl 
tuärjjõskääzzkõõzzid

Lyömätön Linja Espoosta 
www.lyomatonlinja.fi

Lyömätön Linja lij miârktum persoonid, ǩeäk 
liâ âânnam leʹbe pâʹlle ââʹnnem viõkkvääʹld 
piârrjest leʹbe jeeʹres õõldâs kõskkvuõđâst.

Nollalinja (Noll-linjj)
080 005 005 24č teʹlfoon

Noll-linjj ââldaskõskkvuõttviõkkväldda da 
neezznid šõddi viõkkväldda.

Vieʹǩǩteei õhttsažtuejjkruugg

http://www.naistenlinja.fi 
http://www.tukinainen.fi 
http://www.nettiturvakoti.fi 
http://www.monikanaiset.fi
http://www.varjohanke.fi
http://www.oikeus.fi 
http://www.riku.fi 
http://www.lyomatonlinja.fi 

