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Puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä 

 
Suomen naiset muun maailman esikuvina 

 

Naiset tekivät historiaa vuonna 2019, kun Suomeen valittiin nuori ja naisenemmistöinen hallitus. 

Ensimmäistä kertaa sekä pääministeri että valtionvarainministeri ovat naisia. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto pitää saavutusta merkittävänä etappina tasa-arvon edistämisessä. Naisjohtoinen 

hallitus on suuri menestystarina myös kansainvälisesti. Nousimme hetkessä maailman mediassa 

ohi muiden, feminismillä profiloituneiden maiden ohi.  

 

Representaatiolla on merkitystä. Tämän päivän nuoret tytöt saavat nähdä ”uuden normaalin”, 

kun maata johtaa viisi naista. Liittomme jatkaa sitkeää työtä sen puolesta, että naisvetoinen 

hallitus on jatkossa normaalia asia. Kampanjoimme näkyvästi sen puolesta, että tasa-arvo oli 

esillä myös eduskuntavaaleissa. Kehotimme äänestämään naista, jotta saisimme 101 naista 

eduskuntaan. Olemme tyytyväisiä, että pääsimme lähelle tavoitetta: naisia äänestettiin 

eduskuntaan historiallisen paljon, 93 naiskansanedustajaa, 47 prosenttia.  

 

Naisjärjestöjen yhteiset tavoitteet mukana hallitusohjelmassa 

 

Onnistuimme saamaan Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa 

valmistellut ja yksimielisesti hyväksytyt hallitusohjelmatavoitteet valtaosin mukaan 

hallitusohjelmaan. Nyt tarvitaan paljon tekoja ja laajaa yhteistyötä, jotta suunnitellut uudistukset 

saadaan eteenpäin. Naisjärjestöjen Keskusliitto ajoi sukupuolten tasa-arvoa näkyväksi 

osaksi Suomen EU-puheenjohtajakautta. Liitto vaati, että Suomen tulee esittää Euroopan 

unionille ja EU-jäsenvaltioille uusia, konkreettisia avauksia naisten oikeuksien edistämiseksi ja 

tasa-arvon sisällyttämiseksi laajasti unionin politiikkaan. Suomi nosti Euroopan neuvoston 

puheenjohtajakaudellaan prioriteettiteemana naisten oikeuksia. Meillä oli myös mahdollisuus olla 

mukana vaikuttamassa Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinto IGEP:n valintaan. Globaali 

naisjärjestö Equality Now on edistänyt naisten oikeuksien lainsäädäntöä 50 maassa.  

 

Suomi on Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naisille 

 

Joka kolmas yli 15-vuotias on kokenut seksuaalista väkivaltaa, ja Suomessa 60 prosenttia tytöistä 

epäröi osallistua somekeskusteluihin väkivallan pelossa. Suomi on myös voimakkaasti jakautunut 

miesten ja naisten aloihin, ja koulutuksen suhteen Suomi on Euroopan segregoitunein maa. 

Euroopan tasa-arvoindeksi EIGE:ssä Suomi putosi neljännelle sijalle Tanskan, Ruotsin ja Ranskan 

jälkeen, koska työn ja perheen yhteensovittaminen on edelleen naisille hankalaa. Naiset ovat 

aliedustettuina kuntapäättäjissä ja pörssiyhtiöissä. Naiset pitävät yli 90 prosenttia perhevapaista. 

Ilmasto muuttuu epätasa-arvoisessa maailmassa, siksi sen vaikutuksetkin ovat sukupuolittuneita. 

Maahanmuuttajanaisen euro on 62 senttiä suomalaismiehen eurosta, ja vammaisen naisen euroa 

ei ole edes laskettu, koska tietoa on liian vähän.  

 

Monet näistä luvuista on kerätty vuoden 2019 aikana yksiin kansiin, Peking +25 -

kansalaisjärjestöraporttiin. Naisjärjestöjen Keskusliiton johtaman raportin valmisteluun osallistui 

42 kansalaisjärjestöä, ja se käy läpi tasa-arvon tilan Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. 

Raporttiin on myös koottu suositukset siitä, mitä epäkohdille voi tehdä. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto jatkoi yhteistyötä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jatkaessaan menestyksekästä 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanketta. Presidentti Tarja Halonen jatkaa Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta -foorumissa, joka omalla sitoutumisellaan edistää tasa-arvotekojen vakiintumista 



                                                                                                                                 

osaksi yhteiskuntaamme. Mukana keskusteluissa naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta 

olivat laajasti vaikuttajat aina päätoimittajista työmarkkinajohtajiin ja poliittisiin 

päätöksentekijöihin. Työmme pohjaa yhteistyöhön jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien 

kanssa, sillä kukaan meistä ei pärjää yksin. 

 

Taantumukselliset arvot uhkaavat jo saavutettuja perusoikeuksia, kuten oikeutta päättää omasta 

kehostaan ja oikeutta koulutukseen. Globaali naisten oikeuksia vastustava liike oli yhä 

äänekkäämpi ja vaikutusvaltaisempi. #Metoo:n vaikutukset tuntuivat edelleen ympäri maailmaa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto tarttui aiheeseen ja haastoi mukaan yhteiskunnallisia tahoja 

lopettamaan seksuaalisen häirinnän muun muassa työpaikoilla.  

 

Saamme voimaa toisistamme 

 

Keskustelimme ja kouluttauduimme vuoden aikana useaan otteeseen yhdessä Naisjärjestöjen 

Keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Paneuduimme vaikuttamiseen viestinnän keinoin ja 

tehostimme sosiaalisen median näkyvyyttämme. Naisjärjestöjen Keskusliittoon valittiin uusia 

hallituksen jäseniä kaudelle 2020-2022 laajasta ja vaikuttavasta hakijajoukosta. Vuosikokous toi 

näyttävästi esille naisten roolin ilmastonmuutoskeskustelussa ja otti kantaa vihapuheen 

sukupuolittuneisuuteen, josta uutisoitiin laajasti kotimaisissa medioissa. Naisjärjestöjen 

kevättapahtumassa muistutettiin, että EU on myös naisten! 

 

Lämmin kiitos teille kaikille jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille 

kaikesta erinomaisesta yhteisestä ja vahvasta vaikuttamisesta naisten oikeuksien puolesta. 

Jatketaan hyvää yhteistyötä myös tulevana vuonna 2020.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry  

 

 

                                        

                                       Eva Biaudet, puheenjohtaja 

 

 

                                       

 

                                       Terhi Heinilä, pääsihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tiivistelmä 

 

Vuosi 2019 oli tapahtumarikas tasa-arvon edistäjille. Naisjärjestöjen Keskusliiton yhdessä 

jäsenjärjestöjen kanssa laatimat ja yksimielisesti hyväksymät hallitusohjelmatavoitteet 2019-

2023 olivat näkyvästi esillä ja monet tavoitteista päätyivät hallitusohjelmaan. Liitto vaikutti 

Suomen EU-puheenjohtajuuden alla Onko EU myös naisten? -hankkeella ja pitämällä tasa-

arvonäkökulmaa yllä myös kevään eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa. Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta -hanke jatkoi tasa-arvon jalkauttamista muun muassa mediaan ja 

kuntapäätöksentekoon presidentti Tarja Halosen johtaman foorumin voimin. Liitto ylläpiti 

#metoo-keskustelua ja järjesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa aiheen tiimoilta 

keskustelutilaisuuden kansainvälisenä naistenpäivänä.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto työsti yhteistyössä yli 40 järjestön kanssa Peking +25 -

kansalaisjärjestöraportin, joka on kattava ja tarpeellinen katsaus Suomen tasa-arvotilaan. 

Vuosikokouksessa nostettiin esiin ilmastonmuutoksen sukupuolittuneet vaikutukset ja liiton 

vaatimus siitä, että sukupuoli lisätään viharikoksen määritelmään ja siitä tehdään 

viharikosrangaistuksen koventamisperuste. Keskusliitto otti kantaa myös subjektiivisen 

päivähoito-oikeuden palauttamisen puolesta ja vaati hallitukselta toimia naisiin kohdistuvan 

väkivallan lopettamiseksi.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto nosti viestintänsä uudelle tasolle. Vuoden 2019 potentiaalinen 

medianäkyvyys oli kaikkiaan yli 73 miljoonaa ja mainosarvo noin 700 000 euroa. Liitto sai 

kaikkiaan 97 mediaosumaa kirjoitetuissa uutisissa Suomessa ja ulkomailla, minkä lisäksi 

puheenjohtaja, pääsihteeri ja projektipäällikkö vierailivat television ajankohtaisohjelmissa. 

 

Vuonna 2019 liitto sai viisi uutta jäsenjärjestöä ja nyt Naisjärjestöjen Keskusliitto kokoaa yhteen 

63 vahvaa tasa-arvon eteen työskentelevää järjestöä yli 400 000 jäsenen voimin. 

Jäsenjärjestöjen johto kokoontui vuoden aikana yhteen kaksi kertaa.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkoi aktiivista kansainvälistä vaikuttamistyötään. Esimerkiksi 

keväällä 2019 liitto osallistui Commission of Status of Women 63. sessioon New Yorkissa ja 

viralliseen Helvi Sipilä -seminaariin, jossa liitto toi vahvasti esille seksuaali- ja 

lisääntymisterveysoikeuksien merkitystä. Naisjärjestön Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet 

painotti tasa-arvon merkitystä EU:n strategiatyössä kansainvälisessä korkean tason tasa-

arvoseminaarissa Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action, ja liiton 

pääsihteeri Terhi Heinilä kertoi Suomen hyvistä käytänteistä naisten poliittisesta 

osallistumisesta Varsovassa järjestetyssä seminaarissa Women’s Political Participation and 

Leadership, Experiences from Poland, Finland and beyond. Syksyllä pääsihteeri Terhi 

Heinilä palkittiin pitkäaikaisesta työstään liikunnan tasa-arvon edistämisen puolesta Piikkarit-

palkinnolla. 

 

Vuosi 2019 oli merkityksellinen myös naisjärjestöjen työn arvostuksen osoituksesta. 

Valtionavustus nostettiin uudelle tasolle, mikä tarkoittaa kaivattua lisävahvistusta liiton 

toimintaan. Pitkäjänteinen työ pysyvästi korkeamman rahoituksen tason puolesta jatkuu.
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1. VAIKUTTAMINEN  

1.1 Vaikuttaminen kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kokoaa yhteen 63 jäsenjärjestöä ja tekee työtä tasa-arvoisemman 

Suomen puolesta yli 400 000 jäsenen voimin. Suuri osa työstä on kansallista vaikuttamista 

yhdessä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa, sillä yhteistyössä on voimaa. Liitto vaikuttaa 

ottamalla aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin, tapaamalla päätöksentekijöitä ja nostamalla 

esiin epäkohtia.  

Erilaisilla hankkeilla on suuri merkitys työn teemoittamisen ja yhteistyön sujuvuuden kannalta. 

Esimerkiksi Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanketta tehdään yhdessä tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta TANE:n kanssa, ja hanke on saanut sekä julkisen että yksityisen sektorin 

liikkeelle satoihin konkreettisiin tasa-arvotekoihin.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti voimakkaasti siihen, että tasa-arvo ja naisten poliittinen 

osallistuminen näkyi 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien alla. Liitto linjasi tinkimättömät 

hallitusohjelmatavoitteet sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet, joissa sukupuolen 

vaikutus päätöksenteossa arvioidaan, naisten asema Euroopan parlamentissa paranee ja 

sukupuolten moninaisuus huomioidaan. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton esiin nostamat teemat olivat laajasti yhteiskunnallisessa ja median 

keskustelussa, esimerkkeinä ihmiskaupan vastainen työ ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden 

palautus. Liiton hallitusohjelmatavoitteet olivat näkyvästi esillä, ja monet niistä päätyivät 

hallitusohjelmaan. Naisjärjestöjen ääni kuului ja sitä kuunneltiin.  

Suuri voimanponnistus 2019 oli Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin koonti ja kirjoitus 

yhteistyössä yli 40 järjestön kanssa. Raporttiin kerättiin merkittävä määrä tietoa ja se antoi 

ajantasaista tietoa myös sidosryhmille ja päättäjille. Liitto vahvisti osaamistaan ja näkymistään 

yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja saikin paljon lausunto- ja kuulemispyyntöjä erilaisiin tasa-

arvoa käsitteleviin uudistuksiin ja työryhmiin. 

Alle on kerätty vuoden 2019 suurimmat teemat, joihin liitto vaikutti itsenäisesti ja yhteistyössä 

jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 

1.2 Eduskuntavaalit 2019 

Suomessa käytiin eduskuntavaalit huhtikuussa 2019. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti siihen, 

että naisten asema ja sukupuolten tasa-arvo olivat esillä eduskuntavaaleissa ja niitä edeltävissä 

keskusteluissa. Liitto keräsi kyselyllä puolueiden johdolta tasa-arvotekoja sekä näkemyksiä tasa-

arvon keskeisimmistä haasteista. Vastaukset kyselyyn antoi puolueen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja tai puoluesihteeri. Kyselystä tehtiin kooste uutiskirjeeseen ja nettisivuille. 

Liitto vaikutti myös 101 naista eduskuntaan -teemalla. Vaalien jälkeen liitto juhli historiallista 

tulosta, kun eduskuntaan valittiin 93 naista. 

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eduskuntavaalit-njkl-tasa-arvokysely.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/eduskuntavaalit-njkl-tasa-arvokysely.pdf
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Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri vieraili Sannikka & Ukkola -talkshowssa 5.4.2019. Heinilä 

toi esille syitä äänestää naista: naisten osuus eduskuntavaaliehdokkaista on kautta historian ollut 

miesten osuutta pienempi ja ministereistä naisia on ollut vain 12 prosenttia vuoteen 2017 

mennessä. 70 prosenttia miehistä äänestää miestä, kun taas naiset äänestävät melko tasaisesti 

sekä nais- että miesehdokkaita. 

 

1.3 Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023 ja niiden 

edistäminen 

Naisjärjestöjen Keskusliitto halusi vaikuttaa siihen, että hallitusohjelmasta tulisi tasa-arvoa 

kunnianhimoisesti parantava. Liitto teki aktiivista yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien, 

erityisesti eduskunnan naisverkoston kanssa. Liitto vaikutti jo etukäteen hallitusneuvotteluihin 

osallistujiin ja viestitti tasa-arvon merkityksestä hallitusneuvotteluiden aikana. Puheenjohtaja, 

kansanedustaja Eva Biaudet oli osaltaan mukana vaikuttamassa siihen, että sukupuolten tasa-

arvo oli vahvasti esillä hallitusohjelmaneuvotteluissa.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto kokosi kaksikieliset taitetut hallitusohjelmatavoitteet, 

jotka lähetettiin kaikille eduskuntapuolueille, eduskunnan naisverkostolle ja 

jäsenjärjestöille. Jäsenjärjestöjen käyttöön avattiin some-kuvapankki ja ohjeistus siitä, miten 

voi järjestössään jakaa ja edistää NJKL:n yhteisiä tavoitteita eduskuntavaalien aikaan. 

Uutiskirjeen avulla tavoitteet lähtivät yli tuhannelle vastaanottajalle. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

muistutti päättäjiä ja valtionhallintoa muiden Pohjoismaiden edistysaskelista naisten oikeuksien 

suhteen. Liitto vaikutti ja toi esiin tärkeitä tavoitteita Suomen uuteen hallitusohjelmaan 2019–

2023. Monet näistä tavoitteista kirjattiinkin hallitusohjelmaan: perhevapaauudistus, 

samapalkkaisuuden toimet, suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkiksi sekä translain 

uudistus. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle kohdennettiin lisärahoitusta, samoin 

Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanon tehostamiseksi.  

Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 löytyvät liiton verkkosivuilta suomen- ja ruotsinkielisinä. 

 

http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/hallitusohjelma-tavoitteet/
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Naisten oikeudet vahvasti läsnä hallitusohjelmassa 
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Naisjärjestöjen Keskusliitto on tyytyväinen, että naisten oikeudet tulivat vahvasti mukaan 

hallitusohjelmaan 2019-2023. Erityisen tärkeänä Keskusliitto näki tulevan hallituksen 

tasa-arvo-ohjelman, jolla koordinoidaan eri yhteiskunnan osa-alueilla tehtävää tasa-arvotyötä. 

Tulevan hallitusohjelman mukaan sukupuolivaikutuksien arviointi sisältyy kaikkien ministeriöiden 

toimialoille ja budjetointiin. Muut tärkeät, Naisjärjestöjen Keskusliiton pitkään ajamat tavoitteet 

ovat: 

NJKL:n hallitusohjelmatavoitteet 2019-

2023 

Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset 

 

Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan 

laatimalla torjuntaohjelma ja huolehtimalla 

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta.  

 

 

Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaohjelma, jossa muun muassa lisätään 
uhrien tukipalveluja sekä turvakotien 
paikkamäärää ja resursointia Euroopan 

neuvoston edellyttämälle tasolle.  

 

 

Hallituksen tulee perustaa riippumattoman 

naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan 

tehtävä. 

 
Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin 
kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja 
huolehditaan Istanbulin sopimuksen 
toimeenpanosta.  

 

 

Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisen 

vanhemmuuden ja työllisyyden edistämiseksi 

6+6+6 -mallin mukaisesti. 

Tavoitteena on, että perhevapaat ja 

hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti 

molempien vanhempien kesken, 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä 

vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot 

pienenevät. Perheiden valinnan ja joustojen 

mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä 

lisätään. 

 

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on 

palautettava. 

 

Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen 
subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja 
pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja 
(1/7). 

 

 
Translaki on uudistettava välittömästi. Suomi 
on ainoa Pohjoismaa, jonka lainsäädäntö 
edellyttää sukupuoltaan korjaavilta 
lisääntymiskyvyttömyyttä. 

 
Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava 
laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus 

lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja 
lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen 
sukupuolen korjauksesta.  
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Tasa-arvolain velvoite suunnitelmallisesta tasa-

arvotyöstä tulee ulottaa varhaiskasvatukseen ja 

sen toteutumista valvoa. 

 

 
Tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat. 

Säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmista myös 

varhaiskasvatuksessa. 

 

 

Lapsi- ja pakkoavioliitot on kriminalisoitava ja 

pakkoavioliittojen mitätöinti sallittava. 

Mitätöinnin oikeusvaikutukset on selvitettävä. 

 

 
 
Mahdollistetaan pakkoavioliittojen mitätöinti ja 
selvitetään niiden kriminalisointia. 

 

 

Raiskauslainsäädäntö muutetaan 

suostumukseen perustuvaksi. 

 

 
Toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön 

kokonaisuudistus, jossa lähtökohtina ovat 

koskemattomuus ja seksuaalinen 

itsemääräämisoikeus. Muutetaan rikoslain 

raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen 

perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien.  

 

 

Resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen 

työhön taataan.  

 

 
 
Turvataan resurssit sukuelinten silpomisen 
vastaiseen työhön. 
 

 

Laaditaan laki ihmiskaupan uhrien 

auttamiseksi. Irrotetaan ihmiskaupan uhrien 

auttaminen rikosprosessista. 

 
Laaditaan laki ihmiskaupan uhrien 

auttamisesta, joka turvaa kuntien 

mahdollisuuden auttaa uhreja ja lisää sosiaali- 

ja terveydenhuoltolakeihin viittaukset 

ihmiskaupan uhreihin. Vastaanottolakia 

päivitetään niin, että kytkentä rikosprosessiin 

heikkenee kansainvälisten velvoitteiden 

edellyttämällä tavalla. 

 

 
Suomen on sitouduttava Euroopan unionin 
tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman 
tavoitteeseen ja sisällytettävä tasa-arvon 
tavoite vähintään 85 prosenttiin kaikista uusista 

kehitysohjelmista vuoteen 2020 mennessä.  

 

 
Sukupuolinäkökulman vahvistamiseksi 
kehitysyhteistyössä Suomi tavoittelee 
vaiheittain EU:n linjauksen mukaisesti sitä, että 
uusista hankkeista 85 prosenttia sisältää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä 

tavoitteita sekä sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikessa 
kehitysyhteistyössä.   
 

 

Näiden tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toivoo ripeää otetta ja riittävää resursointia 

myös tasa-arvoa edistäville järjestöille. 
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1.4 Naisiin kohdistuva väkivalta 

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin 

ihmisoikeusloukkaus. Lähes puolet (47 %) suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista 

väkivaltaa 15 vuotta täytettyään, ja lähes kolmannes on altistunut puolisonsa tai entisen 

puolisonsa väkivallalle. Seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuu vuosittain rikosuhritutkimusten 

perusteella arviolta 50 000 naista. Entisten ja nykyisten avio- ja avopuolisoiden tekemän 

väkivallan uhreista naisia oli hieman yli 80 prosenttia. Naispuolisista henkirikosten uhreista yli 

puolet surmataan kotonaan. Suomi on viime vuosina saanut kansainvälisiltä 

ihmisoikeustoimijoilta lukuisia huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja 

väkivallan vastaisten toimien sekä niiden rahoituksen riittämättömyydestä. Euroopan 

neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 

asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi 2.9.2019 ensimmäisen Suomea koskevan 

raporttinsa. Raportti arvioi Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Sopimus on 

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta, jonka Suomi ratifioi 2015. 

Raportissa Suomelle annetaan noin 70 suositusta sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi. 

Kritiikkiä tuli esimerkiksi poliisinaisten alhaisesta määrästä, syyttäjien ja muiden 

lainvalvontaviranomaisten puutteellisesta koulutuksesta naisten kohtaaman väkivallan suhteen, 

lasten tapaamisoikeudesta, kun toinen huoltajista on väkivaltainen, lähestymiskiellon 

maksullisuudesta ja maahanmuuttajanaisten kohtaamista ongelmista itsenäisen oleskeluluvan 

saannissa.  

 

Myönteistä on muun muassa Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman (2018–2021) 

hyväksyminen, yhteensovittamistoimikunnan (NAPE) asettaminen täytäntöönpanon 

edistämiseksi, valtakunnallisen Nollalinja-puhelinpalvelun perustaminen sekä Seri-tukikeskusten 

perustaminen seksuaalisen väkivallan uhreille eri puolille maata. 

 

Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava 

 
Naisjärjestöjen Keskusliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle lähisuhdeväkivaltarikosten 

sovittelua käsittelevästä raportista helmikuussa 2019. Lähisuhdeväkivallan sovittelun 

selvitystyöryhmän esityksen vastaisesti Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati lähisuhdeväkivallan 

sovittelusta luopumista ja sovittelun rajaamista lainsäädännöllä. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

katsoo, että sovittelun käyttö lähisuhdeväkivaltarikoksissa aliarvioi lähisuhteissa tehdyn 

väkivallan vakavuutta. Se vaarantaa uhrin ihmisoikeuksien toteutumisen ja uusintaa rakenteita, 

joissa naisiin kohdistuva väkivalta nähdään perheen sisäisenä asiana.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että valtiolla on velvollisuus turvata 

ihmisoikeuksien toteutuminen myös yksityishenkilöiden välisissä suhteissa. 

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kotimaiset naisjärjestöt suhtautuvat naisiin kohdistuvan 

väkivallan sovitteluun kielteisesti, koska sovittelu voi vaarantaa uhrin ihmisoikeudet. Vastuu 

lähisuhdeväkivaltarikoksesta on aina tekijällä, eikä vastuuta tule sysätä uhrille häneen 

kohdistetusta rikoksesta.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto toi lausunnossaan esiin, että vaikka sovittelu ja syyteharkinta ovat 

prosesseina erillisiä, on todennäköistä, että sovittelu johtaa syyttämättä jättämiseen. 

Lähisuhteissa tapahtuneiden väkivaltarikosten ohjaaminen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun on 

ollut viime vuodet voimakkaassa kasvussa. Sovitteluun ohjattujen lähisuhdeväkivaltarikosten 

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=8238187
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=647&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliitto+vaatii+l%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivallan+sovittelusta+luopumista+%28lausunto+STM%2F449%2F2019%29
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=647&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliitto+vaatii+l%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivallan+sovittelusta+luopumista+%28lausunto+STM%2F449%2F2019%29
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osuus on kymmenessä vuodessa kasvanut yli 200 prosenttia. Lähisuhdeväkivallan sovittelu 

voi johtaa väkivallan kierteen jatkumiseen ja raaistumiseen, sillä väkivallalla on 

taipumus muuttua vakavammaksi, ellei siihen puututa. Tämä pätee myös 

lähisuhdeväkivaltaan. Suomen toiseksi yleisin henkirikostyyppi (16%) on tappo, jonka uhri on 

nainen ja tekijä parisuhdekumppani tai entinen kumppani. Vuosien 2011-2017 välillä 131 

henkilöä kuoli parisuhdekumppaninsa surmaamana. Heistä naisia oli lähes 80. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti myös eduskunnan naisverkostoon, joka otti myönteisen 

kannan sovittelun kieltämiseksi. 

 

Lähestymiskiellon sähköisen valvonnan valmistelua tulee jatkaa 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa lausunnossaan oikeusministeriölle huhtikuussa 2019 

lähestymiskiellon sähköisen valvonnan jatkovalmistelua. Lähestymiskielto on nykyisellään 

monilta osin toimimaton eikä riitä suojaamaan väkivallan uhria. Lähes 20 naista kuolee Suomessa 

vuosittain entisen tai nykyisen kumppanin toimesta. Lähestymiskiellon toimiva sähköinen 

valvontajärjestelmä olisi merkittävä parannus lähisuhdeväkivallan uhrien suojaan ja laskisi 

naisten henkirikoskuolleisuutta.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että lähestymiskieltoa koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä 

tulee huomioida myös netin kautta tapahtuva häirintä ja lähestymiskiellon rikkominen. 

Lähestymiskiellon sähköistä valvontaa tulisi käyttää, kun lähestymiskieltoa on rikottu. Valvonta 

tulisi myös ottaa käyttöön, kun lähestymiskielto on asetettu vakavan tai toistuvan häirinnän 

seurauksena tai kun lähestymiskielto on asetettu vakavan tai toistuvien väkivallantekojen 

seurauksena. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että väkivallan katkaisuun tähtäävän 

hoitoonohjauksen mahdollisuutta selvitetään osana lähisuhdeväkivalta- ja 

lähestymiskieltotuomioita. Väkivallantekijä tulisi velvoittaa osallistumaan katkaisuohjelmaan 

lähestymiskiellon antamisen yhteydessä. Esimerkiksi Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestö 

Lyömätön Linja tarjoaa miehille suunnattua väkivallan katkaisuohjelmaa Espoossa ja 

Kirkkonummella sekä verkossa. 

1.4.1 Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe 

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui #metoo-keskusteluun, joka jatkuu ympäri maailmaa. 

Seksuaalinen häirintä on Suomessa yleisempää kuin EU:ssa keskimäärin. Naiset kohtaavat 

seksuaalista häirintää enemmän kuin miehet: 2017 Tasa-arvobarometrin mukaan naisista 38 ja 

miehistä 17 prosenttia oli kokenut häirintää edeltävän kahden vuoden aikana. Häirintää esiintyy 

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, ja myös sen kitkemiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä 

kaikilla sektoreilla.  

 

Seksuaalinen häirintä on yhteydessä vihapuheeseen, joka puhutti ympäri maailmaa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiinnitti huomiota mm. Peking +25 -kansalaisjärjestöraportissa 

naisten kohtaamaan laajamittaiseen vihapuheeseen. Pohjoismaisen selvityksen mukaan 

esimerkiksi naisten ja miesten kohtaama nettiviha on erilaista, ja naiset kohtaavat enemmän 

seksismiä ja seksuaalista uhkailua. 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=676&newstitle=Lausunto+arviomuistiosta+l%C3%A4hestymiskiellon+valvonnan+tehostamiseksi+
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=676&newstitle=Lausunto+arviomuistiosta+l%C3%A4hestymiskiellon+valvonnan+tehostamiseksi+


 

 

 

Työelämän seksuaalinen häirintä lopetettava -kannanotto 

 

Liitto vaati kannanotossaan ääneen lausuttua häirinnän nollatoleranssia, selkeitä ja tiedossa 

olevia toimintaohjeita häirintätilanteiden varalle sekä tasa-arvo-osaamisen vaatimista johto- ja 

päällikkötasolla toimivilta. Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että työnantajia koskee 

lakisääteinen vastuu seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Lain mukaan työnantajan on 

ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi välittömästi saatuaan tiedon häirinnästä. 

Lisäksi työnantajan on ennaltaehkäistävä sukupuoleen tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa 

häirintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

 

 

Työelämän seksuaalinen häirintä lopetettava 
• nollatoleranssi häirinnälle 

• selkeät ohjeet häirintätilanteiden varalle 

• tasa-arvo-osaamista johtotasolla toimivilla 

• työnantajan on ennaltaehkäistävä häirintää tavoitteellisesti 

 

 

Seksuaalinen häirintä työpaikoilla #metoo – Miten tästä eteenpäin? 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta yhteistyössä Suomen 

Naisyhdistyksen ja Ranskan kulttuuri-instituutin ja kanssa järjestivät kansainvälisenä 

naistenpäivänä 8.3.2019 Seksuaalinen häirintä työelämässä - #metoo Miten tästä 

eteenpäin? - keskustelutilaisuuden G18-juhlasalissa Helsingissä. Keskustelutilaisuus keräsi 

suuren joukon keskustelemaan #metoo-liikkeestä ja seksuaalisen häirinnän lopettamisen 

keinoista.  

 

Tapahtumassa haastettiin kaikki organisaatiot ja alat mukaan tekemään tasa-arvotekoja 

häirinnän kitkemiseksi. Aihe on vakava, mutta tilaisuudessa kuultiin myös hyviä uutisia: 

esimerkiksi elokuva- ja teatterialalla esille nousseiden häirintätapausten seurauksena OKM:n 

valtionavustusehdoissa on ensi vuodesta lähtien mukana häirinnän kitkemiseen liittyviä 

velvoitteita. Paikalla puhumassa olivat myös rouva Tellervo Koivisto ja ministeri Elisabeth Rehn, 

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja opetus -ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita 

Lehikoinen. Tallenne naistenpäivän 8.3.2019 #metoo-keskustelutilaisuudesta on luettavissa ja 

katsottavissa täällä. 

 

Vihapuhe on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto 

Vuosikokouksen 11.11.2019 julkilausumassaan liitto vaati, että sukupuoli lisätään viharikoksen 

määritelmään ja siitä tehdään rangaistuksen koventamisperuste. Nykyisiä koventamisperusteita 

ovat rotu, ihonväri, syntyperä, kansallinen tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, 

seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus ja muut niihin rinnastettavat vaikuttimet. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan naisten ja tyttöjen lisäksi myös 

sukupuolivähemmistöt kohtaavat vihapuhetta erityisesti sukupuolen, sen ilmaisun tai sukupuoli-

identiteetin perusteella. Sukupuolen puuttuminen viharikoksen määritelmästä vaikuttaa 

viharikosten käsittelyyn ja seurantaan. Vaikka vihapuheesta tekisi rikosilmoituksen, saattaa se 

pysähtyä esitutkintaan. Näin käy todennäköisemmin, kun uhri on nainen.  

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=648&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t%3A+Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+seksuaalinen+h%C3%A4irint%C3%A4+on+lopetettava
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=652&newstitle=Naistenp%C3%A4iv%C3%A4n+tilaisuuden+terveiset%3A+Seksuaalisen+h%C3%A4irinn%C3%A4n+kitkeminen+elokuva-+ja+teatterialoilla+on+aloitettu
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=751&newstitle=Sukupuolesta+on+teht%C3%A4v%C3%A4+viharikosrangaistuksen+koventamisperuste
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Vihapuhe jää myös usein ilmoittamatta poliisille: esimerkiksi vähemmistöryhmiin kuuluvilla voi 

aiemmin koetun rasismin takia olla korkea kynnys ilmoittaa vihapuheesta viranomaisille. 

Kynnystä voi nostaa myös se, että rikosilmoituksen tekeminen voi johtaa 

maalittamiskampanjoihin. Tähän tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta uhrien oikeusturva 

toteutuu. 

Vihapuhe ja viharikokset kaventavat naisten osallistumismahdollisuuksia ja ilmaisun- ja 

sananvapautta. Lisäksi ne heikentävät naisten turvallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa monella 

tavalla. Tuoreiden tutkimustulosten mukaan jopa 42 prosenttia kuntapäättäjistä on kokenut, että 

heidän halunsa osallistua julkiseen keskusteluun on vähentynyt vihapuheen takia. 

Kuntapäättäjänaiset kokevat vihapuhetta selkeästi miehiä enemmän. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto painottaa, että vihapuhe ja viharikokset ovat yksi naisiin kohdistuvan 

väkivallan muoto. Liitto vaati Suomeen kiireellisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista 

raportoijaa, joka arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien toteutumista. 

Julkilausumasta uutisoitiin mm. Helsingin Sanomissa ja se sai paljon kannatusta sosiaalisessa 

mediassa. Oikeusministeriö alkoi hallitusohjelman pohjalta tehdä asiasta selvitystä, samoin kuin 

väkivallalla uhkaamisesta maalittamisen yhteydessä. 

Sukupuolesta on tehtävä viharikosrangaistuksen 

koventamisperuste 

 
• sukupuoli lisätään viharikoksen määritelmään  

• siitä tehdään rangaistuksen koventamisperuste 

• vihapuhe on naisia kohtaavan väkivallan muoto 

• Suomeen nopeasti naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen raportoija 

• Raportoija arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien 

toteutumista 

 
Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi lausunnon Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten 

ja vihapuheen vastaiseen työhön. Against Hate on oikeusministeriön koordinoima vihapuheen ja 

viharikosten vastaisen työn hanke. Liitto pitää tärkeänä, että sukupuolinäkökulma tulee ulottaa 

kaikkiin vihapuheeseen ja -rikoksiin liittyviin toimiin. 

 
1.5 Naiset ja ilmastonmuutos 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti vuosikokouksen 11.11.2019 yhteydessä Naiset -ja 

ilmastonmuutos -keskustelutilaisuuden Fazer-vierailukeskuksessa Vantaalla. 

Tilaisuuden avasi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet kertomalla, miten 

ilmastonmuutos ja naisten oikeudet kytkeytyvät yhteen. Fazerin viestintä- ja brändijohtaja Ulrika 

Romantschuk kävi läpi, miten Fazer toimii globaalisti ja paikallisesti ilmastonmuutoksen ja naisten 

oikeuksien puolesta. Kahdessa paneelissa keskusteltiin ilmastonmuutoksen globaalista 

vaikutuksesta ja naisia sen ratkaisijoina. Paneeleihin osallistuivat muun muassa Nina Elomaa, 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006304775.html
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=748&newstitle=Sukupuolin%C3%A4k%C3%B6kulma+tulee+ulottaa+kaikkiin+vihapuheeseen+ja+-rikoksiin+liittyviin+toimiin
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=748&newstitle=Sukupuolin%C3%A4k%C3%B6kulma+tulee+ulottaa+kaikkiin+vihapuheeseen+ja+-rikoksiin+liittyviin+toimiin
https://yhdenvertaisuus.fi/against-hate
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yritysvastuujohtaja, Fazer-konserni, African Care:n toimitusjohtaja Batulo Essak ja Suomen 

Saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti, jotka kertoivat esimerkeillä, miten ilmaston 

muuttuminen vaikuttaa naisiin eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla.  

Marttaliiton puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, kansanedustaja Pia 

Lohikoski, Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen Tuula Pohjola ja muut panelistit 

korostivat naisten roolia ilmastonmuutoksen ratkaisijoina. Pieniäkään asioita ei unohdettu: 

esimerkkinä otettiin naisten myönteisempi kehitys kasvisruuan lisäämiseen ja julkisen liikenteen 

käyttöön. Toisaalta suuriin linjoihin vaikuttaminen nähtiin tärkeimpänä keinona vaikuttaa, kuten 

EU:n päästövähennykset ja uusiutuvan energian vauhdittaminen – ja naisten saaminen 

päätöksentekopaikoille. Lisätietoa tilaisuudesta ja vuosikokouksesta löytyy luvussa kuusi. 

 

Naisten oikeudet kuuluvat ilmastonmuutoskeskusteluun 

 

Vuosikokouksen julkilausumassaan Naisjärjestöjen Keskusliitto muistutti, että ilmasto 

muuttuu epätasa-arvoisessa maailmassa: siksi ilmastonmuutoksen vaikutuksetkin ovat 

sukupuolittuneita. Päätöksenteossa on huomioitava, että ilmastonmuutos vahvistaa epätasa-

arvoa vaikuttaessaan jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, joista suurin osa on 

naisia ja tyttöjä. Päätöksenteon tueksi on saatava lisää tietoa ilmastonmuutoksen 

sukupuolivaikutuksista. 

 

Myös kansainväliset sitoumukset velvoittavat, että sukupuoli huomioidaan ilmastonmuutokseen, 

ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvässä päätöksenteossa. Yhtä lailla ilmastonäkökulma 

on kytkettävä tasa-arvopolitiikkaan. 

 

Naisilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen ratkaisussa. Naisia tarvitaan mukaan niin 

ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja -päätöksentekoon kuin uusien innovaatioiden kehitykseen. Tällä 

hetkellä näiden sektoreiden sukupuolijakauma on valtavan vinoutunut. Esimerkiksi 

energiateollisuudessa työskentelevistä 75 prosenttia on miehiä. Naiset ovat kansainvälisesti 

tarkasteltuna vähemmistössä myös uusiutuvien energioiden parissa työskentelevistä. Uusituvilla 

energioilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomea pidetään yhtenä 

cleantechin kärkimaista. Myös uudet energia-alan työpaikat syntyvät pääasiassa uusiutuvaan 

energiaan. Naisten on oltava mukana tässä kehityksessä, jolla on ratkaiseva merkitys maapallon 

tulevaisuudelle. 

 

Osaamista ja asiantuntemusta on myös naisjärjestöissä, jotka ovat tehneet jo pitkään työtä 

kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaati, että 

naisten potentiaali hyödynnetään kokonaisvaltaisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

 

1.6 Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaati toisessa julkilausumassaan, että 

hallitus kiinnittää ohjelmassa erityistä huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan 

poistamiseen, vihapuheen torjumiseen, perhevapaauudistuksen toteuttamiseen ja 

palkkaepätasa-arvon kitkemiseen.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous vaati, että hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta tulee 

konkreettinen ja kattava. Naisjärjestöjen on oltava mukana ohjelman valmistelussa.  

 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=729&newstitle=Subjektiivinen+varhaiskasvatusoikeus+lis%C3%A4%C3%A4+tasa-arvoa
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=750&newstitle=Hallituksen+tulee+puuttua+ongelmiin%2C+jotka+est%C3%A4v%C3%A4t+sukupuolten+tasa-arvon+toteutumisen+Suomessa%21
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Liitto otti laajasti kantaa Suomen tasa-arvotilanteeseen lausunnossaan tasa-arvovaltuutetun 

kertomuksesta eduskunnalle 2018 tammikuussa 2019. Tasa-arvovaltuutetun kertomus 

eduskunnalle ilmestyi aikana, jota on leimannut maailmanlaajuinen naisten ihmisoikeuksien 

kyseenalaistaminen. Naisten oikeudet ovat joutuneet uhatuiksi myös Euroopan unionissa, jossa 

konservatiiviset liikkeet ovat nousseet vastustamaan erityisesti seksuaali- ja 

lisääntymisterveysoikeuksia. Myös naisjärjestöjen toimintatilaa on viime vuonna haastettu 

vähentämällä niiden julkista rahoitusta. Taloudellisten haasteiden lisäksi naisjärjestöjen 

toimintatilaa uhkaavat muun muassa verkossa leviävä vihapuhe sekä tasa-arvotyötäja koulutusta 

mitätöivät puheenvuorot julkisessa keskustelussa.  

 

Naisjärjestöt vaativat, että hallitus toteuttaa kunnianhimoisen 

perhevapaauudistuksen, purkaa palkkasalaisuudet ja tarkentaa palkkakartoituksia 

niin, että työnantajalla on velvollisuus verrata töiden samanarvoisuutta. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto piti Istanbuliin sopimukseen sitoutumista merkittävänä askeleena kohti naisiin 

kohdistuvan väkivallan poistamista. Naisjärjestöt yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa 

ovat kuitenkin toistuvasti tuoneet esiin huolensa resurssien puutteet naisiin kohdistuvan 

väkivallan vastaisessa työssä.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoi, että Istanbulin sopimuksen toimeenpanossa on turvakotien 

riittävän määrän lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisyyn. Liitto ehdotti, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten 

toimien toteutumista arvioimaan perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan 

kansallinen raportoija. Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädännön uudistamisen lähtökohdaksi 

tulee ottaa suostumuksen puutteen lisääminen raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati muun muassa, että: 

 
• Samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan selkein tavoittein ja konkreettisin 

toimenpitein 

 

• Suomeen on säädettävä Islannin mallin mukainen samapalkkalaki 

 

• Perhevapaat uudistetaan 6+6+6 -mallin mukaisesti ja isille korvamerkittyjen 

vapaiden osuutta lisätään tuntuvasti 

 

• Naisjärjestöjen rahoituksen vakiinnuttamista kestävälle tasolle 

 

• Translain välitöntä uudistamista ja intersukupuolisten lasten kiireettömän, 

lääketieteellisesti ei-välttämättömän sukupuolta muokkaavan hoidon 

kieltämistä varhaislapsuudessa 

 

 

•  

1.7 Ihmiskaupan kitkeminen 

Monika-Naiset liitto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestivät 30.8.2019 Säätytalolla 

Helsingissä kansainvälisen asiantuntijakokouksen, jonka tuloksena tuotettiin 

kannanotto YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevälle CEDAW-komitealle. Sen 

ovat allekirjoittaneet Suomen kansallinen ihmiskaupparaportoija/yhdenvertaisuusvaltuutetun 

toimisto, tasa-arvovaltuutettu, tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE, Ruotsin ihmiskaupan 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=640&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4-+ja+tasa-arvovaliokunnalle+asiasta+K+22%2F2018+vp+Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=640&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4-+ja+tasa-arvovaliokunnalle+asiasta+K+22%2F2018+vp+Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018
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vastainen suurlähettiläs Per-Anders Sunesson, akatemiaprofessori Johanna Niemi, European 

Network of Migrant Women, Consortium of Women’s Non-governmental Associations Venäjä, 

Norjan ROSA-järjestö ja Suomen Exit – pois prostituutiosta ry. Tilaisuuteen osallistui myös 

Euroopan komission ihmiskauppakomissaari Myriam Vassiliadou ja CEDAW:in jäsen Dalia 

Leinarte. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset luovuttivat suomen- ja ruotsinkielisen kannanoton 

sekä englanninkielisen asiantuntijakannanoton oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille 

marraskuussa.  

 

Järjestöt järjestivät 27.11. mediatilaisuuden, jossa kannanotto julkaistiin. Tilaisuudessa puhuivat 

muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja kriisikeskus Monikan 

johtaja Natalie Gerbert. He toivat esiin ihmiskaupan ja prostituution yhtymäkohtia sekä 

ihmiskaupparaportoijan ja muiden asiantuntijoiden näkemyksiä prostituution kriminalisoinnista 

osana ihmiskaupan vastaista työstä.  

 

Järjestöt vaativat tiedotteessaan, että Suomen tulee laatia naisiin kohdistuvan 

väkivallan vastainen torjuntaohjelma, joka sisältää ihmiskauppaan ja prostituutioon 

liittyvän hyväksikäytön torjunnan. Ohjelman tulee sisältää myös lainsäädännöllisiä 

toimenpiteitä, kuten seksin ostamisen täydellinen kriminalisointi. 

 

Naiset ja tytöt muodostavat jopa 70 prosenttia globaalisti tunnistetuista ihmiskaupan uhreista. 

Järjestöt muistuttavat, että prostituutiota ja ihmiskauppaa on vaikea erotella toisistaan. Seksin 

oston kriminalisointi tutkitusti vähentää prostituutiota ja siten ihmiskauppaa. Järjestöjen 

näkemyksen mukaan prostituutio on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.  

 

Järjestöt korostavat, että ihmiskauppa ja prostituutioon liittyvä hyväksikäyttö ovat naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa, ja väkivalta on monille prostituutiossa oleville osa jokapäiväistä elämää. 

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrit ovat usein kokeneet muuta naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa ennen ihmiskaupan uhriksi joutumista. 

 

Esimerkiksi väkivalta, hyväksikäyttö, köyhyys, paperittomuus ja muut haavoittuvuutta 

aiheuttavat tekijät altistavat tyttöjä ja naisia prostituutioon tai siihen, että he näkevät sen ainoana 

vaihtoehtona. Erityisen haavoittuvia ihmiskauppaan liittyvälle prostituutiolle ovat vaikeassa 

elämäntilanteessa olevat alaikäiset tytöt ja maahanmuuttajataustaiset naiset. 

 

Kannanotosta uutisoitiin muun muassa Suomenmaassa. Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua 

sosiaalisessa mediassa. 

 

Lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa tunnetaan Suomessa huonosti 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi marraskuussa 2019 lausunnon Suomen hallituksen 

ensimmäisestä raportista lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen yhdessä Monika-naiset 

liiton kanssa.  Kyse on valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanosta, joka koskee lasten myyntiä, 

prostituutiosta ja pornografiaa. Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomessa 

tunnistetaan erityisen huonosti seksuaaliseen hyväksikäyttöön linkittyvää 

ihmiskauppaa, joka tapahtuu Suomessa. Tämä koskee myös alaikäisiä.  

 

https://drive.google.com/file/d/16sHhA2Kdh8QNTNOldcVLpwQihxCG-voa/view
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/cedaw-position-paper-final-eng.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=756&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat+tehokkaita+toimia+ihmiskaupan+ja+prostituution+kitkemiseksi
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/naisjarjestot-vaativat-seksin-ostamisen-taydellista-kriminalisointia-6.3.560104.1288084634
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=755&newstitle=Lapsiin+kohdistuvaa+ihmiskauppaa+tunnetaan+Suomessa+huonosti
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=755&newstitle=Lapsiin+kohdistuvaa+ihmiskauppaa+tunnetaan+Suomessa+huonosti
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Lapsia ja nuoria joutuu kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, mutta tätä ei 

useinkaan tunnisteta ihmiskaupaksi tai lähirikoksiksi: suurin osa uhrikokemuksista jää nuorten ja 

lasten kanssa toimivien ammattilaisten mukaan näkymättömiin. 

 

Monen Suomessa olevan maahanmuuttajataustaisen naisen kohdalla kaupallinen seksuaalinen 

hyväksikäyttö on alkanut hänen ollessaan alaikäinen. Muun muassa kouluterveyskyselyt 

osoittavat, että seksin ostamisyrityksissä lapsilta ja nuorilta ei ole kyse harvinaisesta ilmiöstä. 

Kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa ei tulisi erottaa 

keskustelusta ihmiskaupasta, sillä varsinkin alaikäisten kohdalla usein ihmiskaupan tunnusmerkit 

täyttyvät. Rajapinta on hyvin häilyvä.  

 

Rikosprosessit kestävät parhaimmillaankin vuosia, ja ensimmäiseen kuulemiseenkin saattaa 

mennä epäinhimillisen pitkä aika. Traumatisoivien asioiden yksityiskohtainen läpikäynti on 

äärimmäisen kuormittavaa, erityisesti lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet 

seksuaaliväkivaltaa.  Järjestöt ovat monelle uhrille ainoa paikka saada matalan kynnyksen apua. 

Tällä hetkellä järjestöillä ei kuitenkaan ole muodollista roolia ihmiskaupan uhrien auttajana, kuten 

niillä monissa muissa maissa on.  

 



 
 

 

 

1.8 Lapsiavioliitot kiellettävä 

Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi lausunnon eduskunnan lakivaliokunnalle alle 18-vuotiaiden 

lasten avioitumisen mahdollistavan avioliittolain säännöksen kumoamisesta. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto katsoo, ettei lapsiavioliitto ei koskaan voi olla lapsen edun mukaista ja, että 

lapsiavioliittojen kieltäminen on päätös, jolla on positiivisia vaikutuksia erityisesti tyttöjen 

oikeuksien näkökulmasta. Lapsiavioliitot ovat sukupuolittunut ongelma, sillä tytöt ovat 

voimakkaasti yliedustettuina alaikäisenä avioituneiden joukossa. Avioliiton solmimisen 

alaikärajan nostaminen 18 vuoteen ehkäisee myös pakkoavioliittojen solmimista.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa pakkoavioliittojen kriminalisoimista ja niiden 

mitätöinnin mahdollistamista. Tähän velvoittavat myös Euroopan neuvoston yleissopimuksen 

naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (nk. Istanbulin 

sopimus). Vaikka lapsiavioliitossa ei joidenkin näkemysten mukaan ole aina kyse pakkoavioliitosta 

on ilmeistä, että erityisesti raskauteen liittyvissä tapauksissa poikkeuslupahakemusten taustalla 

saattaa olla suostuttelua ja painostusta, joka liittyy tyttöjen seksuaalisuuden kontrollointiin.  

 

Hallituksen esitys ei sisällä ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamista koskevia 

säädösmuutoksia. Naisjärjestöjen Keskusliitto lausui jo 2018, ettei alaikäisenä ulkomailla 

solmittuja avioliittoja tule tunnustaa Suomessa ja kannattaa siten hallituksen esitykseen 

sisältyvää ehdotusta. Liitto painotti lausunnossaan, että lainsäädäntö on päivitettävä sellaiseksi, 

että se suojelee kaikkia Suomessa oleskelevia lapsia yhtäläisesti avioliiton solmimispaikasta tai 

lapsen kansalaisuudesta riippumatta. 

 

Alaikäisten avioliitot kiellettiin 2019. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti asiassa vahvasti ja 

aktiivisesti suoraan päättäjiin. 

 

1.9 Muut kotimaan vaikuttamisen teemat  

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisi kannanoton ja lausui subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 

palauttamisen puolesta kesällä 2019. Liitto puolsi lakien muuttamista siten, että subjektiivinen 

oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan jokaiselle lapselle.  

 

Kannanotoissaan liitto muistutti, että kokoaikaisen subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen edistää naisten työllistymistä ja sukupuolten 

tasa-arvoa. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on heikentänyt naisten 

kokoaikaisen työssäkäynnin mahdollisuuksia, työnhakua sekä työhön paluuta. Se on vaikeuttanut 

työn ja perheen yhteensovittamisen ja hoivavastuun tasaisemman jakautumisen edellytyksiä. 

Esitys parantaisi epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien vanhempien ja lasten asemaa, jos 

lapsen oikeus päivähoitoon säilyisi työsuhteen luonteesta ja mahdollisista katkoksista 

riippumatta. Lakimuutos voi myös parantaa naisvaltaisen varhaiskasvatusalan työntekijöiden 

jaksamista. Varhaiskasvatuksen on osoitettu tasaavan eriarvoistuimista, ehkäisevän 

syrjäytymistä ja edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

 

Hallitus päätti palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja lisätä varhaiskasvatuksen 

maksuttomuutta 2019. 

 

Tavoitteet EU-puheenjohtajuuskaudelle 2019 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=641&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+eduskunnan+lakivaliokunnalle
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot/?newsid=641&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+eduskunnan+lakivaliokunnalle
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=729&newstitle=Subjektiivinen+varhaiskasvatusoikeus+lis%C3%A4%C3%A4+tasa-arvoa
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/subjektiivinen-varhaiskasvatusoikeus-lausunto-njkl.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/subjektiivinen-varhaiskasvatusoikeus-lausunto-njkl.pdf
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Naisjärjestöjen Keskusliitto otti kantaa ajankohtaisiin sukupuolten tasa-arvon 

teemoihin ja julkaisi vuoden aikana yhteensä 10 kannanottoa, 10 lausuntoa ja 

kaksi julkilausumaa. Kannanottojen keskeisimpiä teemoja olivat naisiin kohdistuvan 

väkivallan kitkeminen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus, naisten huomioiminen 

ilmastonmuutoksessa ja naisten oikeuksien vahva näkyminen Suomen hallitusohjelmassa. 

Vuoden 2019 aikana NJKL onnistui muun muassa seuraavissa tavoitteissa: 

 

• lapsiavioliitot kiellettiin 

• naisia valittiin eduskuntaan 47 prosenttia, sekä pääministeri että 

valtiovarainministeri naisia 

• Suomen EU-komissaariksi valittiin ensimmäistä kertaa nainen 

• aloite sukupuolen koventamisperuste viharikosrangaistuksissa johti asian 

valmisteluun oikeusministeriössä 

• subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettiin 

• NJKL tuotti Peking +25-kansalaisjärjestöraportin yli 40 järjestön kanssa 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke jatkoi näkyvänä, alla jo satoja tasa-

arvotekoja, tasa-arvoisempi media ja urheilu sekä ensimmäinen 

kunnanjohtajanaisten verkosto 

 

 

 

LIITE 1 Kannanotot, tiedotteet, lausunnot ja kuulemiset 

 

2. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA 

 
Yhdessä 63 jäsenjärjestöjensä kanssa Naisjärjestöjen Keskusliitolla on laajasti erilaista 

asiantuntemusta ja osaamista. Vuonna 2019 Naisjärjestöjen Keskusliitto teki tiivistä yhteistyötä 

jäsenjärjestöjensä ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa vaikuttamisessa viestinnässä, 

hankkeissa ja tapahtumissa. Yhteiskunnalliset sidosryhmät osallistuivat laajasti Keskusliiton 

avauksiin ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen.  

Liiton viestejä ja hallitusohjelmatavoitteita valmisteltiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, ja 

jäsenistö oli vahvasti sitoutunut yhteisesti valittujen viestien jakamiseen.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto tekee vuosittain vaikuttamishankkeita yhteistyössä jäsenjärjestöjen 

ja sidosryhmien kanssa. Vuonna 2019 hankkeet liittyivät tasa-arvotekoihin ja niiden jatkamiseen, 

Suomen EU-puheenjohtajuuteen ja sen tavoitteisiin sekä Peking +25 -kansalaisjärjestöraporttiin. 

 

2.1 Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018–2019  

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on aloitteellinen uusien avausten tekijä suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke (2018–2019) jatkoi edeltäjähankkeessa 100 tasa-arvotekoa 

(2016–2017) tehtyä työtä syventämällä yhteistyössä tehtyjä tasa-arvotekoja sekä edistämällä 

sukupuolten tasa-arvoa lisäävien hyvien käytänteiden leviämistä. Hanke toimi myös luomalla 

uusia yhteistyöverkostoja, järjestämällä tapahtumia sekä viestimällä tasa-arvoteemoista.  
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Kummallakin aiemmalla tasa-arvotekohankkeella on ollut yli 30 organisaation sektorirajat ylittävä 

kumppaniverkosto, johon kuului mm. kansalaisjärjestöjä, Helsingin kaupunki ja Yleisradio. Tasa-

arvotekoja ovat tehneet erilaiset organisaatiot yhteiskunnan kaikilta sektoreilta, mm. järjestöt, 

ministeriöt, työmarkkinajärjestöt, kaupungit, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja yritykset.  

 

Hankkeessa erityisen painokkaita teemoja vuonna 2019 olivat johtajuus, media ja teknologia. 

 

Johtajuus 

 

Naisia toimii yhteiskunnan ja talouden johtopaikoissa edelleen miehiä vähemmän. Kuntien 

työntekijöistä 80 prosenttia on naisia, mutta naisten osuus kunnanjohtajista on vain 25 

prosenttia. Vuonna 2018 pörssiyhtiöiden hallituspaikoilla naisten osuus oli 29 prosenttia ja 

liiketoimintojen johdossa toimi naisia 8 prosenttia.  

 

Näiden lukujen muuttamiseksi tasa-arvoteot-hanke on pitänyt tärkeänä keskustelua sekä 

johtajuudesta että johtajien kanssa. Hankkeita on yhdistänyt korkea-arvoinen 

kunniatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii presidentti Tarja Halonen.  

Kunniatoimikunta koostuu yhteiskunnan eri alojen vaikuttajista, jotka omalla sitoutumisellaan 

sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen ovat edustaneet hanketta ja tuoneet 

sille lisänäkyvyyttä. Toimikunta kokoontui Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla 

1.10.2019 dekaani Maarit Ruikan ja professori Elina Knihtilän emännöimänä. 

Tilaisuuteen osallistui myös tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist. 

 

Keskustelussa tuli esiin paljon esimerkkejä konkreettisten tasa-arvotekojen vaikutuksesta: Yle 

kuvasi naisten jalkapallon MM-kisat samoilla standardeilla ja näkyvyydellä kuin miesten, joka 

alussa aiheutti vastarintaa. Kun joka toinen suomalainen kuitenkin katsoi ottelun televisiosta, 

asenteet muuttuivat nopeasti. Professori Elina Knihtilä Aalto-yliopistosta puolestaan kertoi, että 

esimerkiksi Rakkautta ja anarkiaa -filmifestivaali on sitoutunut 50/50-periaatteeseen festivaaleille 

valikoitavissa elokuvissa.  

 

Tapaamisten lisäksi foorumin jäsenet osallistuivat Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen 

tilaisuuksiin ja kirjoittivat hankkeeseen blogikirjoituksia. Esimerkiksi STTK:n puheenjohtaja Antti 

Palola kirjoitti palkkaerosta, OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kirjoitti opiskelu- ja 

ammattialojen segregaatiosta, Suomen Pelinkehittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Mariina 

Hallikainen kirjoitti uudesta Women in Games -järjestöstä ja tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka 

kirjoitti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tasa-arvotavoitteista. 

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke järjesti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa tiettävästi 

ensimmäisen verkostoitumis- ja keskustelutilaisuuden suomalaisille 

kunnanjohtajanaisille huhtikuussa 2019. Emäntänä tilaisuudessa toimi Vantaan 

kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tilaisuudessa oli parikymmentä osallistujaa ja innostunut 

tunnelma. Tapaamisessa keskusteltiin laajasti kuntajohtamiseen ja tasa-arvoon liittyvistä 

teemoista. Puheenvuoroissa tuotiin esiin niin naisverkostojen kuin tasa-arvotyön vahvistamisen 

tarpeellisuus. Tapaamisen päätteeksi kokous hyväksyi kannanoton, jossa vaaditaan tasa-

arvotekoja ja sitouduttiin jatkamaan verkoston työtä. Tilaisuudessa allekirjoitettu kannanotto ja 

katso Ylen ja Kuntalehden artikkelit tapaamisesta täällä. Verkosto sai innostuneen vastaanoton 

ja kokoontui heti uudestaan syyskuussa 2019 Kuntamarkkinoiden yhteydessä. Tapaamisen 

emäntänä toimi tällä kertaa Kuntaliitto. Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi keväällä 2020 

Tampereen kaupungin emännöimänä. 

https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=745&newstitle=Tasa-arvoteoilla+vaikuttavuutta+-foorumi+keskusteli+ajankohtaisista+tasa-arvoteemoista
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=42&newstitle=Palkkatasa-arvo+ei+toteudu+ilman+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+mahdollisuuksien+tasa-arvoa+
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=42&newstitle=Palkkatasa-arvo+ei+toteudu+ilman+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+mahdollisuuksien+tasa-arvoa+
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=35&newstitle=Koulutuksen+segregaatio
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=35&newstitle=Koulutuksen+segregaatio
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=34&newstitle=Suomen+Pelinkehitt%C3%A4j%C3%A4t+ry+ja+Women+in+Games+Finland+ry+yhteisty%C3%B6h%C3%B6n
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=34&newstitle=Suomen+Pelinkehitt%C3%A4j%C3%A4t+ry+ja+Women+in+Games+Finland+ry+yhteisty%C3%B6h%C3%B6n
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=31&newstitle=Suomen+EU-puheenjohtajakausi+ja+sukupuolten+v%C3%A4linen+tasa-arvo&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+toukokuu&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=31&newstitle=Suomen+EU-puheenjohtajakausi+ja+sukupuolten+v%C3%A4linen+tasa-arvo&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+toukokuu&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=670&newstitle=Kunnanjohtajanaisten+verkosto+vaatii+tasa-arvotekoja%21
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=734&newstitle=Kunnanjohtajien+naisverkosto+kokoontui+toista+kertaa
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Eduskuntavaalien alla Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke kysyi 

eduskuntavaaliehdokkailta mitä nämä ovat tehneet häirinnän poistamiseksi. Akavan 

Erityisalojen vaalipaneelissa 19.3.2019 hankkeella oli mahdollisuus kysyä suoraan eri puolueiden 

kärkiehdokkailta mitä konkreettista nämä ovat tehneet ja aikovat tehdä seksuaalisen häirinnän 

lopettamiseksi työelämässä. Täällä video vastauksista. Naisjärjestöjen Keskusliiton 

puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui keskusteluun panelistina. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -

hanke ja Akavan Erityisalat jatkavat yhteistyötä vuoden 2020 SuomiAreenan teemalla naisten 

moninainen johtajuus.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti SuomiAreenassa 2019 myös ”Naiset vapaiksi - Tasa-arvo 

vaatii tekoja!” -sidosryhmätilaisuuden ajankohtaisista tasa-arvoteemoista. Tilaisuus kokosi 

yhteen eri alojen päättäjiä ja vaikuttajia. Tilaisuuden puhujina toimivat tasa-arvoministeri 

Thomas Blomqvist, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton 

puheenjohtaja Eva Biaudet. 

 

Media 

 

Sukupuolten tasa-arvoa ei voi edistää ilman keskustelua kulttuurista. Siinä medialla on näkyvä ja 

meihin kaikkiin vaikuttava rooli. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke kokosi Suomen johtavien 

medioiden johtajat keskustelemaan tasa-arvon toteutumisesta eduskunta- ja EU-

vaaliuutisoinnissa 4.6.2019 Tiedekulmaan Helsinkiin. Tilaisuudessa käytiin läpi mitä medioiden 

edistysaskeleita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on tehty ja mitä tekoja vielä tarvitaan. 

Mukana keskustelussa olivat toimituspäällikkö Anu Ubaud Helsingin Sanomat, uutis- ja 

ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen Yleisradio, vastaava päätoimittaja 

Tomi Einonen MTV, pääkirjoitustoimituksen päällikkö Susanna Ginman Hbl sekä 

vastaava päätoimittaja Minna Holopainen STT. Paneelit juonsi Journalisti-lehden 

päätoimittaja Maria Pettersson. Keskustelua edelsi Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) 

kehittämispäällikkö Mia Teräsahon puheenvuoro.  

 

Teknologia 

 
Suomessa naisten osuus tekniikan alan koulutuksen aloittaneista on Pohjoismaiden pienin ja 

OECD-maiden pienimpiä: tekniikan aloilla 19 prosenttia ja ICT-aloilla vain 15 prosenttia. 

Tyttöjä teknologian pariin houkutteleva tapahtuma järjestettiin toistamiseen vuonna 2019 entistä 

suurempana ja useassa eri kaupungissa. SuomiAreenassa hanke järjesti keskustelutilaisuuden 

tytöistä ja teknologiasta heinäkuussa 2019 yhteistyössä Soroptimistit International Finlandin ja 

Zonta International Piiri 20:n kanssa. Tilaisuudessa etsittiin uusia näkökulmia siihen, miten tytöt 

saataisiin nykyistä useammin hakeutumaan luonnontieteellisille aloille opiskelemaan. Tämä on 

tärkeä tavoite, kun mietitään keinoja esimerkiksi työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen 

eriytymisen vähentämiseksi. Leena Brandtin juontamassa paneelissa Naisjärjestöjen Keskusliiton 

puheenjohtaja Eva Biaudet, yrittäjä Peter Vesterbacka sekä professori Hanni Muukkonen Oulun 

yliopistosta saivat vastata kiperiin kysymyksiin ammattien jakautumisesta sukupuolittain.  

Keskustelua kommentoivat nuoret tekniikan opiskelijat Sara Ikonen ja Noora Vänttinen sekä 

valtiotieteiden opiskelijat Anna Lemström ja Sofia Savonen. Keskustelutilaisuutta oli Porissa 

seuraamassa yli 200 ihmistä.  

 

Aalto-yliopiston tasa-arvoteko, tyttöjä teknologian pariin houkutteleva Shaking up 

Tech -tapahtuma järjestettiin vuonna 2019 toista kertaa ja nyt yhteistyössä Tampereen 

yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa useassa eri kaupungissa. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -

https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=675&newstitle=Tasa-arvoteot+kysyi+eduskuntavaaliehdokkailta%3A+mit%C3%A4+olet+tehnyt+h%C3%A4irinn%C3%A4n+poistamiseksi%3F
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=675&newstitle=Tasa-arvoteot+kysyi+eduskuntavaaliehdokkailta%3A+mit%C3%A4+olet+tehnyt+h%C3%A4irinn%C3%A4n+poistamiseksi%3F
https://www.youtube.com/watch?v=91gk-IDvhJE
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=717&newstitle=Median+tulee+tukea+enemm%C3%A4n+naisten+asiantuntijuuden+n%C3%A4kymist%C3%A4+&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+toukokuu&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=717&newstitle=Median+tulee+tukea+enemm%C3%A4n+naisten+asiantuntijuuden+n%C3%A4kymist%C3%A4+&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+toukokuu&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=717&newstitle=Median+tulee+tukea+enemm%C3%A4n+naisten+asiantuntijuuden+n%C3%A4kymist%C3%A4+&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+toukokuu&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=727&newstitle=Tyt%C3%B6t+ja+teknologia+keskustelussa+SuomiAreenassa+ja+Ylen+aamu-tv%3Ass%C3%A4
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=727&newstitle=Tyt%C3%B6t+ja+teknologia+keskustelussa+SuomiAreenassa+ja+Ylen+aamu-tv%3Ass%C3%A4
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hanke järjesti yhteistyössä Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston, Tampereen yliopiston, Tekniikan 

akateemisten ja Soroptimist International Finlandin kanssa #käänteentekijät-nimisen sosiaalisen 

median kampanjan, jossa tuotiin esiin faktoja naisten vähäisestä määrästä tekniikan aloilla sekä 

suomalaisten opiskelu- ja työalojen eriytymisestä yleensä. Kohderyhmänä oli koko yhteiksunta 

ja erityisesti päättäjät. Heinäkuusta joulukuuhun 2019 kestänyt kampanja sitoi yhteen tytöt ja 

teknologia -teeman yksittäistä tapahtumaa pitkäjänteisemmäksi, näkyvämmäksi ja laaja-

alaisemmaksi keskusteluksi. Lisätietoja löytyy täältä ja kooste kampanjan julkaisuista täällä.  

 

Kampanjaa pyydettiin puhujaksi tytöt ja teknologia -teemasta työelämätapahtuma Sykkeeseen 

Mikkelissä syyskuussa 2019. Kampanjaa edusti tilaisuudessa LUT-yliopiston tutkijatohtori 

Johanna Naukkarinen, joka sparraa teknistieteellisen alan opettajia opetuksen kehittämisessä, 

pohtii yhdessä opiskelijoiden kanssa tekniikan ja yhteiskunnan välistä suhdetta ja tutkii mm. 

tekniikan sukupuolittumista. Naukkarisen haastattelu ”Teknologia-ala voisi puhutella kaikkia 

sukupuolia” on luettavissa täällä. 

 

Kampanja kirvoitti myös kutsun Ylen aamu-televisioon, jossa teemasta keskustelivat AYY:n 

hallituksen jäsen Lumi Ketola ja projektipäällikkö Liisa Ketolainen. 

 

2 Onko EU myös naisten? Naisten vaikutusmahdollisuudet Euroopan unionin 

politiikassa ja päätöksenteossa 2019  

Suomi oli Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtaja kesäkuusta joulukuuhun 2019. 

Unionissa käytiin myös parlamenttivaalit keväällä 2019. Naisten tasavertainen osallistuminen 

poliittiseen päätöksentekoon on edellytys demokratian toteutumiselle ja naisten osuus 

päätöksentekijöistä on yksi keskeinen tasa-arvon toteutumisen mittari. Euroopan unioni vaikuttaa 

laajasti päätöksentekoon Suomessa ja naisten elämään kokonaisuudessaan, mm. 

samapalkkaisuuteen, lasikattojen rikkomiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.  

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati kannanotossaan, että sukupuolten tasa-arvo 

nostetaan keskeisesti agendalle europarlamenttivaaleissa, Suomen EU-

puheenjohtajakaudella ja Euroopan unionin politiikassa. Politiikan johtopaikat ovat 

valtaosin miesten hallussa koko EU:n alueella. Naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä oli 

ennen vaaleja 36 prosenttia, vaalien jälkeen 40 prosenttia. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa 

lisätä naisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionissa. Samoin Keskusliitto 

vaati, että Suomen EU-puheenjohtajakaudella on tehtävä konkreettisia aloitteita sukupuolten 

tasa-arvon lisäämiseksi Euroopan unionissa ja että tasa-arvo on puheenjohtajakauden 

läpileikkaava teema. Suomen on näytettävä hyvää esimerkkiä Istanbulin sopimuksen 

toimeenpanossa ja varattava sille riittävät resurssit. Suomen on jatkettava vaikuttamistyötä, 

jotta EU ratifioi Istanbulin sopimuksen. 

 

2.1 Lisää osallistumismahdollisuuksia naisille Euroopan unionissa 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto toteutti yhteistyössä 22 jäsenjärjestön ja Euroopan parlamentin 

Suomen toimiston kanssa Onko EU myös naisten? Naisten vaikutusmahdollisuudet 

Euroopan unionin politiikassa ja päätöksenteossa 2019 -hankkeen. Hankkeen yhteinen 

kevätseminaari järjestettiin 29.4.2019 Eurooppasalissa. Seminaarissa keskusteltiin tasa-

arvon edistämisestä sekä naisten asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista Euroopan 

unionissa, europarlamenttivaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. 

Tilaisuuden pääpuhujana oli European Women's Lobbyn pääsihteeri Joanna Maycock. Maycock 

muistutti, että Euroopan Unioni on edistänyt naisten oikeuksia huomattavasti esimerkiksi 

https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=726&newstitle=Tyt%C3%B6t+teknologiaan%21+%E2%80%93+J%C3%A4rjest%C3%B6jen+ja+yliopistojen+yhteinen+kampanja+alkaa
https://www.naisjarjestot.fi/galleria/kuvagalleria/kaikkien-teknologia/
https://syke.work/
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=33&newstitle=Teknologia-ala+voisi+puhutella+kaikkia+sukupuolia
https://areena.yle.fi/1-50243341
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=695&newstitle=Naisjärjestöjen+Keskusliitto%3A+EU%3An+on+oltava+myös+naisten!+


20 
 

 

työelämään liittyvien tasa-arvokysymysten osalta. Nyt Euroopassa kuitenkin on nousseet 

äänenpainot, jotka pyrkivät naisten oikeuksien kaventamiseen. Rajat ylittävä yhteistyö on 

oleellista, kun rakennetaan Eurooppaa, joka on myös naisia varten.  Naisjärjestöjen Keskusliitto 

järjesti tapahtuman yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen toimiston sekä 22 

yhteistyökumppanijärjestön kanssa. Tilaisuus veti salin täyteteen yleisöä, ja sitä seurattiin myös 

striimin välityksellä.  

 

Onko EU myös naisten -hankkeessa laadittiin tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle ja 

julkaistiin kaksi kannanottoa sekä kolme blogikirjoitusta. Tavoitteet kuvitettiin sosiaaliseen 

mediaan jaettaviksi myös jäsenjärjestöjen ja hankekumppaneiden kesken. Hankkeen teemat 

nousivat julkiseen keskusteluun eurovaalien alla ja komissaarivalintaa tehtäessä. Liitto nosti 

aktiivisesti esiin tavoitteen komissaarinaisesta, jota ei ollut kertaakaan valittu Suomen 24-

vuotisen EU-jäsenyyden aikana. Helsingin Sanomat ja Yle kirjoittivat aiheesta. Hankkeen 

sosiaalisen median aihetunnus #naistenEU tavoitti yli 130 000 Twitter-käyttäjää. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto laati myös listan europarlamenttivaalien naisehdokkaista.  

 

 
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kokosi yhdessä Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon, 

Amnesty International Suomen osaston, FinnWIDin, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö 

KIOSin, Miehet ry:n, Plan International Suomen, Solidaarisuuden, Väestöliiton, Suomen World 

Visionin ja Suomen UN Womenin kanssa sukupuolten tasa-arvoa koskevat suositukset Suomen 

EU-puheenjohtajuuskaudelle. Tasa-arvoisen EU:n tekijät -kampanjassa järjestöt haastoivat 

suomalaiset ministerit kertomaan, mitä konkreettisia tekoja he ovat tehneet edistääkseen 

sukupuolten välistä tasa-arvoa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Yhdeksältä ministeriltä 

saatiin vastaukset, joista viestittiin järjestöjen sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi järjestöt 

viestivät laatimistaan suosituksista EU-politiikkaan, joihin kuuluu mm. kunnianhimoinen tasa-

arvostrategia, tasa-arvon läpileikkaavuus, sukupuolitietoinen budjetointi ja Istanbulin 

sopimuksen ratifiointi. 

 

https://prospectumlive.com/event/naisjarjestot_20190429?fbclid=IwAR2JQo5576IdcOe53t9iPdj1BqbZeFw_hDzSPdij-XSKAFtWf15JJCglD0I
https://www.fingo.fi/sites/default/tiedostot/tasa-arvoisen-eun-tekijat-jarjestojen-suositukset-eu-puheenjohtajuuskaudelle.pdf
https://www.fingo.fi/eu-puheenjohtajuus/tasa-arvokampanja
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Tavoitteet EU-puheenjohtajuuskaudelle 2019 
 
 

• Sukupuolten tasa-arvo on nostettava keskeiseksi osaksi Suomen EU-

puheenjohtajakauden tavoitteita 

• Suomen on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unionissa ja sen 

politiikassa 

• Nainen valittava Suomen komissaariksi 

• Toimet naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ovat välttämättömiä 

Euroopan unionissa 

• Äänestä naista europarlamenttivaaleissa 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaati heti alkuvuodesta, että Suomen komissaariksi on saatava 

nainen. Tavoite oli laajasti esillä mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tavoite toteutui 

loppuvuodesta, kun Jutta Urpilainen valittiin hoitamaan EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista 

vastaavan salkkua. Hänestä näin Suomen ensimmäinen komissaarinainen. Naisten 

äänestysprosentti Suomesta kasvoi, ja seitsemän 13 mepistä on naisia. 

 

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa “Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus” 

todetaan, että EU tarvitsee sukupuolten tasa-arvostrategian, joka sisältää sekä erillisiä 

toimenpiteitä että valtavirtaistamista. Suomen ohjelmassa linjataan myös, että EU:n ja sen 

jäsenmaiden tulee jatkaa toimia sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämiseksi 

työelämässä. 2019 lopussa Helsingissä järjestettiin korkean tason tasa-arvoseminaari 

Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action. Seminaarissa käsiteltiin EU:n 

haasteita ja toimintalinjauksia tasa-arvon osalta seuraavan viiden vuoden ajan. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet osallistui seminaarin päätöspaneeliin. 

Biaudet korosti kunnianhimoisen tasa-arvostrategian merkitystä unionissa, seksuaali- ja 

lisääntymisterveysoikeuksien ajamista sekä tehokkaita toimia naisten kohtaaman väkivallan 

kitkemiseksi. Biaudet toi myös esille, että Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n ja naisjärjestöjen 

rahoituksesta tulisi huolehtia. Sukupuolisensitiivinen budjetointi tulisi sisällyttää unionin 

monivuotiseen talouskehykseen. 

 

 
2.2 Peking +25 -kansalaisjärjestöraportti 

Yksi vuoden 2019 suurimmista voimanponnistuksista Naisjärjestöjen Keskusliitolle oli 

Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin koonti, koordinointi ja kirjoitus. YK:n neljäs 

maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 tarkasteli ensimmäistä kertaa 

naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Pekingissä 189 

YK:n jäsenvaltiota, Suomi mukaan luettuna, sitoutui poliittisesti Pekingin julistuksessa ja 

toimintaohjelmassa   naisten oikeuksien edistämiseen ja takaamiseen erottamattomana, 

olennaisena ja jakamattomana osana yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Vuonna 2020 Pekingin 

julistuksen ja toimintaohjelman hyväksymisestä on kulunut neljännesvuosisata. 

 

Valtiot ja alueet raportoivat YK:lle Pekingin toimintaohjelman toteutumisesta joka 5. vuosi. Myös 

Naisjärjestöjen Keskusliitto on vuodesta 1999 alkaen viiden vuoden välein laatinut 

yhteistyössä muun järjestökentän kanssa raportin Pekingin julistuksen ja 

toimintaohjelman toteutumisesta Suomessa. Raportin valmisteluun ja tiedon 

tuottamistyöhön koottiin jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajista koostuva 

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/peking-raportti-taitto-digi.pdf
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työryhmä, joka kuuli asiantuntijoita ja työsti raporttia yhteisissä tapaamisissa ja sähköisellä 

kirjoitusalustalla. Raportin työstämiseen osallistui Naisjärjestöjen Keskusliiton lisäksi kaikkiaan 

42 järjestöä ja yhdistystä, joista 29 on liiton jäsenjärjestöjä ja 13 muita sidosryhmiä ja 

yhteistyökumppaneita. 

 

Raportti valmisteltiin kevään 2019 aikana ja toimittiin julkaisukuntoon kesän ja alkusyksyn 2019 

aikana. Se on sähköisessä muodossa, mutta myös painettuja versioita jaetaan sidosryhmille ja 

liiton tapahtumissa. Raportti käännettiin ruotsiksi ja englanniksi, ja se julkaistiin 3.10. yhteisellä 

tilaisuudella sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Hankkeeseen saatiin tukea 

opetus- ja kulttuuriministeriöltä 53 000 euroa. 

 

Raportissa arvioidaan naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

kehitystä Suomessa kuluneiden viiden vuoden aikana. Raportissa myös ehdotetaan 

konkreettisia toimenpiteitä kriittisempien epäkohtien korjaamiseksi. Valmiissa raportissa on 

kahdeksan Pekingin toimintaohjelman kattavaa osa-aluetta ja kansalaisjärjestöjen toimenpide-

ehdotukset osa-alueisiin. Se peilaa Pekingin toimintaohjelman tavoitteita ja Suomea sitovia 

kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. 

Raportin tavoitteena on lisätä tietoa tasa-arvosta tuoreella, tutkimuksiin perustuvalla aineistolla 

yksissä kansissa. 

 

 
 

Tärkeimmät tulokset 

Yksi Pekingin toimintaohjelman keskeisistä osa-alueista on naisten ja tyttöjen 

kasvatus ja koulutus. Raportissa suositellaan muun muassa sukupuolten tasa-arvon ja 

sukupuolisensitiivisyyden opettamista ja täydennyskoulutusta varhaiskasvatus- ja opetusalojen 

opiskelijoille ja ammattilaisille. Koulutus sisältäisi suunnitelmallisen tasa-arvotyön edistämistä ja 

tukemista varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on purkaa sukupuolistereotypioita ja 

heteronormatiivisuutta sekä opetuksen ja koulutuksen segregaatiota varhaiskasvatuksesta 

alkaen. Raportissa suositellaan lähipäiväkotiperiaatteen ja varhaiskasvatuksen maksuttomuuden 

edistämistä.  Kouluja ja oppilaitoksia kehotetaan tehostamaan laadukasta seksuaalikasvatusta ja 

seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen vastaista työtä. Toimenpide-ehdotusten tueksi raportti 

tarjoaa runsaasti taustatietoa sukupuolten tasa-arvosta kasvatuksessa ja koulutuksessa. 

 

Raportti pyrkii lisäämään tietoa tasa-arvosta kasvatuksessa ja koulutuksessa, jotta 

päätöksentekijöillä olisi ajantasaista tietoa helposti saatavilla. 

 

Raportin julkistaminen 

Raportti julkistettiin ja luovutettiin valtioneuvostolle lokakuun 2019 alussa järjestetyssä 

seminaarissa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 

kanssa. Tilaisuuden ohjelmaan sisältyi muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja 

Eva Biaudet’n sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin ja 

https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/muut-live/peking-25-raportin-julkistamisseminaari-3-10-2019/
https://www.kunta.tv/wp-content/uploads/2019/09/peking-kutsu-pdf.pdf
https://www.kunta.tv/mika-on-pekingin-julistuksen-ja-toimintaohjelman-yhteiskunnallinen-merkitys/
https://www.kunta.tv/valtioneuvoston-puheenvuorot-thomas-blomqvist/
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ulkoministeri Pekka Haaviston valtiosihteeri Johanna Sumuvuoren puheenvuorot sekä kolme 

paneelikeskustelua, joissa raportointiin osallistuneiden järjestöjen edustajat keskustelivat 

työelämän tasa-arvosta, vihapuheen sukupuolittuneisuudesta sekä seksuaali- ja 

lisääntymisterveysoikeuksien toteutumisesta.  

 

Seminaariin osallistui noin 200 henkilöä. Lisäksi tilaisuudella oli livestriimin kautta 55/30 

avauskertaa/avaajaa. Julkistamistilaisuuden tallenne on katsottavissa Naisjärjestöjen 

Keskusliiton kotisivuilla ja Kunta tv:ssä. Tilaisuudesta kerättiin palautekysely, jonka vastauksia 

käytetään Naisjärjestöjen Keskusliiton tapahtumien kehittämisessä. 

 

Liiton sosiaalisessa mediassa on jaettu nostoja raportin eri teemoista. Julkaisuilla on tavoitettu ja 

sitoutettu sosiaalisessa mediassa tuhansia ihmisiä, ja siten ne ovat lisänneet sekä Pekingin 

toimintaohjelman että kansalaisjärjestöraportin näkyvyyttä. Aiheesta on julkaistu kirjoituksia 

myös liiton ja sen jäsenjärjestöjen blogeissa sekä liiton uutiskirjeessä. 

Lukuisat mediat, kuten YLE Uutiset, Svenska YLE uutisoivat tilaisuudesta ja raportista. 

 

 
 

Raportin käyttö 

Raportin kirjoittaneet tahot toivovat, että raportin toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon 

hallituksen tasa-arvo-ohjelman ja uuden tasa-arvoselonteon laatimisessa. Sähköinen raportti on 

järjestöjen ja muiden toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Painettua raporttia jaetaan liiton ja 

sen sidosryhmien tilaisuuksissa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on myös esitellyt raportin tuloksia 

jäsenjärjestöilleen syksyn 2019 aikana. Marraskuun lopussa Naisjärjestöjen Keskusliiton 

jäsenjärjestöille järjestettiin Peking +25 -aiheinen keskustelutilaisuus Mitä Peking merkitsee 

minun järjestölleni? Mikä on kansallisen tasa-arvopolitiikan ja naisten oikeuksien tila? 

Tapahtumassa käytiin läpi jäsenjärjestöille tärkeimpiä Peking +25-teemoja ohjattujen 

ryhmäkeskustelujen avulla. Tapahtuman tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia yhteistyöideoita 

Pekingin 25-juhlavuoden kunniaksi 2020. Monet löysivätkin samoja ideoita, ja päällekkäisen työn 

sijasta järjestöt löysivät yhteistyökumppaneita Pekingiä koskeville hankkeilleen. 

 

https://www.kunta.tv/valtioneuvoston-puheenvuorot-johanna-sumuvuori/
https://www.kunta.tv/miten-tasa-arvo-toteutuu-tyoelamassa/
https://www.kunta.tv/naisten-kohtaama-vihapuhe-tasa-arvon-esteena/
https://www.kunta.tv/toteutuvatko-seksuaali-ja-lisaantymisterveysoikeudet/
https://www.kunta.tv/toteutuvatko-seksuaali-ja-lisaantymisterveysoikeudet/
https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/blogi/?blogid=39&newstitle=Mik%C3%A4+ihme+on+Peking+%2B25%3F
https://kvinnoforbundet.fi/sv/var_blogg/article-130316-70415-pekingplattformen-25-ars-kamp-for-kvinnors-rattigheter
https://naisjarjestot.creamailer.fi/email/5da43fdeb7e16#cm-title-7
https://yle.fi/uutiset/3-10999213?fbclid=IwAR1DULkrUTcwqG48PXFY37Rj27MmuUiXy9gVCBa7UxW-jgk6d_Nrl8vFxEA
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/03/5-orsaker-till-att-varldens-lyckligaste-land-inte-ar-ett-paradis-for-flickor-och
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2.3 Jäsenjärjestöt 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton tärkein voimavara on jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöjen 

asiantuntemusta ja erilaisuutta hyödynnetään yhteisenä toisiaan tukevana voimavarana. Liitto 

järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja yhdessä sekä vaihtaa keskenään hyviä 

käytäntöjä. 

Jäsenjärjestöihin pidetään yhteyttä kahdenkeskeisillä tapaamisilla, sähköpostitse, jakamalla 

tietoa uutiskirjeellä ja sosiaalisessa mediassa sekä tapaamalla yhteisissä tapahtumissa.  

 

2019 Naisjärjestöjen Keskusliitto sai viisi uutta jäsenjärjestöä: Suomen UN Women, 

Syömishäiriöliitto, Korento ry, Amal ry ja Plan International Suomi. 

 

Vuosi 2019 oli erityinen monille jäsenjärjestöistä. Suomen Naisyhdistys täytti 135 vuotta, 

Marttaliitto ry ja Marthaförbundet rf 120 vuotta, Lastentarhaopettajien liitto LTOL ry (nykyinen 

Varhaiskasvatuksen Opettajien liitto VOL ry) 100 vuotta, Kätilöliitto 100 vuotta ja Zonta 

International 100 vuotta. Lyömätön Linja Espoo täytti 40 vuotta. Insinöörien rouvien taival päättyi 

70-vuotisjuhlaan marraskuussa. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui tilaisuuksiin juhlapuheilla. 

Vahvoja jäsenjärjestöjä tarvitaan myös tulevaisuuden yhteistyössä. 
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Naisjärjestöjen johdon foorumi 

Tehostaakseen keskinäistä viestintää ja pitkän tähtäimen suunnittelua liitto otti 2018 käyttöön 

vuosittaiset tapaamiset jäsenjärjestöjen johdon kanssa. Tapaamissa järjestöt pääsevät 

kertomaan ajankohtaiset kuulumisensa ja kuulemaan, mitä he toivovat Naisjärjestöjen 

Keskusliitolta. Tapaamiset ovat luonteva paikka yhteistyön syventämiseen ja yhteisten 

päämäärien hiomiseen. 

 

Naisjärjestöjen johdon foorumi järjestettiin toista kertaa 5.2.2019. Puheenjohtajia, 

toiminnanjohtajia tai toimiston vastuuhenkilöitä oli paikalla noin 30 jäsenjärjestöstä.  Teemoina 

olivat muun muassa hallitusohjelmatavoitteet, naisjärjestöjen yhteiset viestit ja 

vaikuttaminen sekä tuleva hankeyhteistyö. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua 

naisjärjestöjen vaikuttamisesta tulevissa vaaleissa. Jäsenjärjestöjen edustajat sitoutuivat 

viemään eteenpäin naisjärjestöjen yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita ja käyttämään niitä 

järjestönsä viestinnässä. 

 

2.4 Kokoukset ja edustukset   

Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat edustivat liittoa ja sen tavoitteita useissa tapahtumissa, 

sidosryhmätapaamisissa ja kokouksissa vuoden aikana. Puheet ja verkostotapaamiset levittävät 

liiton missiota, mutta sitä kautta saadaan myös tärkeitä kontakteja ja vahvistetaan 

naisjärjestöjen keskinäistä verkostoa. 

 

Naisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet tukisivat myös syntyvyyttä: Äitiys ja 

yhteiskunnan rakenteet - syntyvyys erityisessä suojeluksessa vai hiekkana rattaissa? 

Eurooppanaisten järjestämä seminaari 26.3.2019. Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Eva 

Biaudet muistutti puheessaan, että työ- ja perhepolitiikan on oltava sellaista, ettei se heikennä 

lapsihaaveiden toteuttamista. Liiton hallitusohjelmatavoitteet tukisivat myös syntyvyyden 

kasvua, sillä liitto tähtää vanhempainvapaiden tasaisempaan jakautumiseen, perusteettomien 

palkkaerojen poistoon, työelämän segregaation purkuun ja päätösesitysten sukupuolivaikutusten 

arviointiin.   

 

Tasa-arvo vuotena 2025 – prioriteetit seuraavalle viidelle vuodelle -keskustelutilaisuus 

12.4.2019. Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä puhui Pekingin julistuksen ja 

toimintaohjelman merkityksestä ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä 

tilaisuudessa. Tapahtumassa käsiteltiin Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 

25-vuotisarviointia ja Suomen kansallista arviointiraporttia.  

Heinilä totesi puheessaan, että moni asia on meillä hyvin, mutta nyt on aika lopettaa 

puhe siitä, että Suomi on tasa-arvon mallimaa. Sukupuolten tasa-arvo on ottanut viime 

Suomessa takapakkia Maailmanpankin, Maailman talousfoorumin ja Euroopan tasa-arvoinstituutti 

EIGE:n indekseillä mitattuna. Indeksisijoituksia laski muun muassa työn ja perheen 

yhteensovittamisen ongelmat, työelämän segregaatio ja naisten vallankäyttö. 

Taloudellinen näkökulma sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen: Helsingin YK-nuorten 

järjestämä asiantuntijapaneeli 25.4.2019 Helsingissä. Tilaisuudessa yhtenä panelistina oli 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamisen suunnittelija Maria Mailasalo. Keskustelussa käytiin 

läpi, millaisia rakenteellisia muutoksia tarvitaan, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo on 

mahdollista saavuttaa. Katseet suunnattiin myös Suomen 2030-luvun Suomeen. 

 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/puheet-ja-raportit/?newsid=655&newstitle=Puheenjohtaja+Biaudet%3A+Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+hallitusohjelmatavoitteet+tukisivat+my%C3%B6s+syntyvyytt%C3%A4
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/puheet-ja-raportit/?newsid=709&newstitle=Pekingin+julistuksen+ja+toimintaohjelman+toimeenpanon+25-vuotisarviointi%2C+Suomen+kansallinen+arviointiraportti%2C+keskustelutilaisuus+12.4.2019
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Digitalisaatio ja robotisoituminen koskettaa myös hoiva-aloja: Työn murros ja 

muuttuva hoivatyö -seminaari 26.9.2019 Helsingissä. Työn murrosta ja teknologian 

muuttavaa roolia käsittelevän seminaarin järjesti Espoo-Kauniaisten, Helsingin ja Vantaan 

Akateemisten Naisten yhdistykset. Pääsihteeri Terhi Heinilä toi puheessaan esiin, että suurin 

osa digipalveluiden kehittäjistä on tällä hetkellä miehiä, vaikka käyttäjissä on naiset mukana. 

Myös ikääntyneiden (puuttuva) digiosaaminen koskettaa erityisesti puolisostaan huolehtivia 

naisia, joten uusien digipalveluiden saavutettavuus on tärkeää. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet kutsui kansallisia naisiin kohdistuvan 

väkivallan vastaisia toimijoita keskustelutilaisuuteen yhdessä IGEP-voittajan Equality Now 

-järjestön johdon kanssa 30.11.2019 Helsinkiin. Equality Now -järjestö on onnistunut 

muuttamaan yli 50 naisia syrjivää lakia ympäri maailmaa, ja se haluaa nimenomaan vaikuttaa 

lakeihin niiden normatiivisen vaikutuksen vuoksi. Biaudet osallistui valtioneuvoston kanslian 

IGEP-palkintolautakunnalle järjestämään ohjelmaan Tampereella 1.-2.12.2019.  

 

 

Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto edusti muun muassa seuraavissa tapahtumissa: 

 

Suomen Naisyhdistys 135 vuotta, juhlapuhe Terhi Heinilä 8.3.2019 G18:ssa. Heinilä toi esiin, 

että Suomen Naisyhdistyksen asettama toive äänioikeudesta toteutui parissakymmenessä 

vuodessa. Silti osa vuonna 1885 asetetuista tavoitteista odottaa edelleen toteuttamistaan, 

esimerkiksi vaatimus samapalkkaisuudesta.  

 

Terhi Heinilän puheenvuoro liiton vaikuttamistyöstä STTK:n tasa-arvotyöryhmälle 28.10.2019 

ja Tehyn pohjoismaiselle tasa-arvotyöryhmälle JHL:ssä 29.10.2019. 

 

Suomen Keskustanaiset ry:n 37. varsinainen edustajakokous Jyväskylässä 15.-16.6.2019, 

hallituksen jäsen Helena Aaltosen puhe. 

 

Naisasialiitto Unionin uuden poliittisen ohjelman valmistelun keskustelutilaisuus 

24.10.2019, NJKL:n strategiasta kutsuttuna puhujana Terhi Heinilä.  

 

Marttaliitto ja Marthaförbundet 120 vuotta, juhla Paasitornissa 29.4.2019, juhlapuhe Eva 

Biaudet. Biaudet edusti liittoa myös Marttaliiton juhlavuoden tapahtuman Marttatorin 

paneelikeskustelussa syyskuussa Senaatintorilla. 

 

Ministereiden Annika Saarikon ja Sanni Grahn-Laasosen järjestämän naisvaikuttajien 

ystävänpäivän kutsuvierastilaisuus 13.2.2019 Säätytalossa, edustajana pääsihteeri Terhi Heinilä. 

Juhlapuhujana oli Jenni Haukio.  

 

Ihmisoikeusliiton 40-vuotisjuhla 10.12.2019 Kaapelitehtaalla, edustaja Terhi Heinilä. 

 

Miina Sillanpää -liputuspäivä ja Terhi Heinilän puhe juhlatilaisuudessa 4.6.2019. 

 

Tunne rintasi -syyskokouksen puheenjohtajana Terhi Heinilä 16.9.2019. 

 

Eva Biaudet’n puhe Kätilöliiton 100-vuotisjuhalassa 19.9.2019. Biaudet toimi myös 

Kätilöliiton juhlavuoden suojelijana 2019.  

 

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/tyon-murros-ja-hoiva-2792019.pdf
https://www.equalitynow.org/why_the_law
https://www.naisjarjestot.fi/ajankohtaista-1977405606/?newsid=649&newstitle=P%C3%A4%C3%A4sihteeri+Terhi+Heinil%C3%A4n+juhlapuhe+Suomen+Naisyhdistyksen+135-vuotisjuhlassa+8.3.2019
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/suomen-keskustanaiset-ry-helena-aaltonen-1562019-jyvaskyla.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/juhlapuhe-martat-120-2704199395.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/juhlapuhe-martat-120-2704199395.pdf
https://www.tasaarvoteot.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=735&newstitle=Marttatorilla+puhuttiin+tasa-arvotekojen+tulevaisuudesta
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/miina-sillanpaan-syntymapaivajuhla-462019.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/puheet-ja-raportit/?newsid=736&newstitle=K%C3%A4til%C3%B6liiton+100-vuotisjuhlaseminaari+19.9.2019
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2.5 Verkostot 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kokoaa yhteen 63 jäsenjärjestöä, mutta myös sidosryhmät ja 

verkostot ovat tärkeitä tehokkaalle tasa-arvotyölle. Suurimmat hankkeet ja kampanjat ovat 

mahdollisia kumppanitahojen avulla. Alla on lueteltu Naisjärjestöjen Keskusliitolle tärkeimmät 

yhteistyökumppanit. 

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka 

valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi. TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa 

lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien 

toimenpiteiden kehittämiseksi. TANE edistää myös tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja -

tulosten hyödyntämistä käytännössä.  

Uusi tasa-arvoasiain neuvottelukunta nimitettiin 19.9.2019 tulevaksi 

parlamentaariseksi kaudeksi. Sen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Keskustan edustaja ja 

puolustusministerin avustaja Jirka Hakala ja varapuheenjohtajaksi Vihreän puolueen 

kansanedustaja Bella Forsgrén. Naisjärjestön Keskusliiton puheenjohtaja, Rkp:n kansanedustaja 

Eva Biaudet on TANE:n neuvottelukunnan jäsen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi 

Heinilä jatkaa TANE:n pysyvänä asiantuntijajäsenenä (varalla Naisjärjestöjen Keskusliiton 

järjestöpäällikkö Anniina Vainio). Vuonna 2019 TANE teki tiivistä yhteistyötä Keskusliiton kanssa 

muun muassa olemalla toinen vastuutaho Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa ja 

osallistumalla hankkeen kuluihin.  

Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete - NYTKIS ry on 

naisjärjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki eduskunnassa olevien puolueiden 

naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen Sukupuolentutkimuksen seura SUNS 

ry ja Naisasialiitto Unioni ry. NYTKISin tarkoituksena on lisätä naisten tietoisuutta tasa-

arvoasioista ja seurata kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista Suomen lainsäädännössä, 

politiikassa ja käytännön tasolla. NYTKISillä on myös alueellisia toimikuntia. Vuoden 2019 

puheenjohtajana toimi Keskustanaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Ulla Parviainen ja 

varapuheenjohtaja Mervi Mäki-Neste. Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajana NYTKIS ry:n 

hallituksessa toimii Terhi Heinilä varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä Anniina Vainio.  

 

Eduskunnan naisverkosto kokoaa yhteen eduskunnan kaikki naiskansanedustajat yli 

puoluerajojen. Verkosto kokoontuu keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista 

kysymyksistä ja tuo esille naisten näkökulmaa lainvalmistelutyöhön. Verkoston puheenjohtajana 

toimii Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto tapasi verkostoa säännöllisesti ja puhui verkoston järjestämissä eri tilaisuuksissa. 

 

Pääsihteeri Terhi Heinilä valittiin Sitran kestävän talouspolitiikan 

johtamiskoulutukseen syksyllä 2019. Sitra järjestää eri alojen päättäjille (elinkeinoelämä, 

politiikka, työmarkkinat, hallinto, media, tiedemaailma, kansalaisyhteiskunta ja kulttuuri) kaksi 

kurssia vuodessa. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa päättäjien kykyä tarttua yhdessä 

kestävän talouden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  

 

NJKL osallistui Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan (MONK) vuosittaisiin 

kokouksiin, Maanpuolustuskurssien johtajan vaihtotilaisuuteen Maneesilla 19.9.2019 ja 

11.12.2019 Maneesilla järjestettyyn seminaariin joulukuussa. Liitto keräsi jäsenjärjestöjen 

naisvaikuttajia ja ehdotti niitä MONK:lle osallistujiksi valtakunnallisille maanpuolustuskursseille. 

NJKL:n tavoitteena on kurssille osallistuvien naisten määrän lisääminen. Liiton tavoitteena on 
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myös vaikuttaa kurssien sisältöihin, jotta niissä huomioitaisiin muun muassa naisten 

kokonaisturvallisuus ja naisiin kohdistuva väkivalta. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli jäsenenä THL:n tasa-arvotiedon keskuksen 

asiantuntijaryhmässä ja osallistui valtakunnallisten tasa-arvopäivien suunnitteluun. Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen piti vuoden 2019 päivillä 

9.-10.10.2019 Oulussa työpajan Tasa-arvon edistäminen hankkeilla. Liiton viestinnän 

suunnittelija Anni Granat osallistui paneeliin ”Tuoreempien ja kokeneempien tasa-

arvoasiantuntijoiden vuoropuhelu: Millaista osaamista ja valmiuksia tasa-arvo-osaaja tarvitsi 

ennen ja mitä he tarvitsevat nykyään?”. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli kolmatta vuotta edustettuna LUMA-keskuksen Suomi-

verkostossa. Verkoston tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria matemaattisten aineiden ja 

teknologian opiskeluun, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen sekä vahvistaa tutkimuspohjaista 

opetuksen kehittämistyötä. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa erityisesti nostaa esiin koulutuksen 

nykyistä segregoitunutta tilannetta ja tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden opiskelun 

merkitystä. Juuri tähän tarpeeseen vastasi Kaikkien teknologia – tytöt käänteentekijöinä -

somekampanja, jossa Naisjärjestöjen Keskusliitto oli yhtenä järjestävänä tahona. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui We All Finland -hankkeen kumppanuusverkostoon. 

Hankkeesta vastaavat Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan ja Jyväskylän 

yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimushankkeessa tarkastellaan erilaisten ihmisten työelämän 

mahdollisuuksia tukevia ja rajoittavia tekijöitä. Hankkeen tavoitteena on mm. tuottaa tietoa ja 

käytännön ehdotuksia kestävän ja tasa-arvoisen työelämän kehittämiseen sekä selvittää työhön 

pääsyn esteitä ja esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia. Keskusliitto 

viesti hankkeen tutkimustuloksista ja tapahtumista eri viestintäkanavillaan ja osallistui verkoston 

tapaamisiin. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli mukana Suomen UN Womenin koordinoimassa 1325-

verkostossa, jonka tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 

”Naiset, rauha ja turvallisuus” toimeenpanoa Suomessa. Liitto oli Ihmiskaupan vastaisen 

järjestöverkoston, Amnestyn Suomen osaston Joku Raja -työvaliokunnan sekä Suomen 

kansallisen väkivaltaobservatorion jäsen. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui 

väkivaltaobservatorion Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuman (25.11.2019) viestintään. Liitto liittyi 

mukaan vuoden aikana perustettuun Väestöliiton vetämään kansalaisjärjestöjen 

seksuaalioikeusverkostoon. Liitto on mukana Monaliikun Mentor on the Move -

mentorointihankkeessa, jossa pyritään edistämään maahanmuuttajanaisten integroitumista ja 

hyvinvointia liikunnan avulla. Liitto osallistui myös LiikuNaiset -verkoston toimintaan. 

 

Tasa-arvoa myös urheiluun 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja TANE:n Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke haastoi 

myös muun muassa Yle Urheilun tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja. Sen 

seurauksena Yle päätti kuvata naisten jalkapallon MM-kilpailut 2018 samoilla standardeilla kuin 

miesten, ja epäilyksistä huolimatta ottelun katsoi lähes joka toinen suomalainen.  

 

Urheilu jatkui teemana myös 2019, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi urheilun ja liikunnan 

Piikkarit-pääpalkinnon 2019 pääsihteeri Terhi Heinilälle 12.11.2019 Säätytalossa. Perusteissa on 

esimerkiksi tosiasialliset tulokset liikunnan sukupuolten tasa-arvon saralla ja pitkä työ 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=753&newstitle=Piikkarit-palkinnon+saanut+Terhi+Heinil%C3%A4%3A+Urheiluj%C3%A4rjest%C3%B6ilt%C3%A4+vaaditaan+nyt+todellisia+tasa-arvotekoja
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sukupuolten tasa-arvon roolimallina. Palkinnon jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. 

Puheessaan Heinilä korosti sitä, että urheiluliikkeen johdon sitouduttava sukupuolten tasa-

arvoon ja muutettava johtamista ja rakenteita. Esimerkiksi olympialajien lajiliittojen 

puheenjohtajista naisia on vain 14 prosenttia, hallitusten ja liittojen jäsenistä alle kolmannes.    

 

Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui myös neuvotteluun International Working Group on 

Women and Sport IWG:n pääsihteeri Rachel Froggartin kanssa 10.2019 Helsingissä. 

Naisjärjestöjen keskusliitto osallistui myös Suomen Olympiakomitean järjestämään New Leaders 

Forum -avajaisiin 11.11.2019 Helsingin kaupungintalolla. Aloitteen tilaisuuden järjestämisestä oli 

tehnyt ENGSO:n (European Non-Governmental Sports Organisation) kunniapuheenjohtaja 

Birgitta Kervinen ja tilaisuus oli osa kansainvälisen olympiakomitean vuonna 2018  Kerviselle 

myöntämää Maailman naisurheilun pääpalkintoa. Pääpuhujana oli Kansainvälisen 

Olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach.  

 

LIITE 3: Naisjärjestöjen Keskusliiton edustukset 
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3. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ 

3.1 Viestintä uudelle tasolle 

Naisjärjestöjen Keskusliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, ajankohtainen viestijä ja 

laajasti verkostoitunut toimija. Liiton virallinen missio on "naisten aseman ja oikeuksien, 

sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä 

jäsenjärjestöjen kanssa". Liiton viestinnän tavoite on vaikuttaa päätöksentekijöihin, lisätä 

kohderyhmien tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja osoittaa toiminnan merkitys. 

Viestinnän tehtävä on rakentaa liitosta nykyistä vielä vaikutusvaltaisempi ja tunnetumpi 

sidosryhmien, päättäjien ja rahoittajien keskuudessa. Naisjärjestöjen Keskusliitto panosti 

viestintään vuonna 2019 ja se näkyi. Liitto näkyi aktiivisena vaikuttajana niin sosiaalisessa 

mediassa kuin valtakunnallisen median uutisoinnissa.  

Aktiivinen ja oikea-aikainen viestintä on ehto Naisjärjestöjen Keskusliiton 

tunnettuudelle ja näkyvyydelle sekä toiminnan vaikuttavuudelle. Järjestön laajaa 

viestintää toteutettiin kevääseen 2019 saakka muun päivittäisen työn ohessa käytössä olevilla 

rajallisilla henkilöresursseilla. Keväällä 2019 liitto palkkasi ensimmäistä kertaa vakituisen 

viestinnän suunnittelijan ja määräaikaisen viestinnän koordinaattorin vuodeksi 2019 ja otti 

käyttöön median valtakunnallisen seurantapalvelun. Tämän ansiosta liitto onnistui kasvattamaan 

medianäkyvyyttään merkittävästi vuoden aikana: se sai kaikkiaan 97 mediaosumaa 

kirjoitetuissa uutisissa Suomessa ja ulkomailla, minkä lisäksi liiton puheenjohtaja, 

pääsihteeri ja projektipäällikkö vierailivat television ajankohtaisohjelmissa. Liiton 

potentiaalinen medianäkyvyys vuonna 2019 oli kaikkiaan yli 73 miljoonaa ja 

mainosarvo noin 700 000 euroa. 

Liitto toteuttaa vuonna 2018 valmistunutta viestintästrategiaa ja vuotta 2020 koskevaa viestintä- 

ja vaikuttamissuunnitelmaa. Liitto aloitti syksyllä 2019 visuaalisen ilmeen uudistuksen ja 

logouudistuksen, joka valmistuu alkuvuodesta 2020. Uutiskirjettä uudistettiin 2019, ja sen 

kehittäminen jatkuu uudella vuosikymmenellä. 

Viestintää tehtiin monikanavaisesti liiton verkkosivuilla, blogissa, sosiaalisessa mediassa 

(Facebook, Twitter), uutiskirjeessä, kannanotoissa, lausunnoissa ja tiedotteissa. Viestintää 

toteutettiin myös yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Jäsenjärjestö- ja 

sidosryhmäviestinnän ensisijaisena kanavana käytettiin sähköpostia. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

nosti esiin omissa kanavissaan jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä toimintaa ja viestintää.  

 

3.2 Vaikuttavuuden seurannan tehostaminen   

Mediaseurannan avulla on mahdollisuus edistää Naisjärjestöjen Keskusliiton medianäkyvyyden 

kartoittamista, lisäämistä ja parantamista. Mediaseuranta auttaa terävöittämään ydinviestejä ja 

suunnittelemaan viestintää entistä strategisemmin. Riittävien taustatietojen saaminen on suuri 

etu niin lyhyt- kuin pitkäjänteisen toiminnan kannalta, niin johdon kuin viestinnän tasolla. Se 

antaa liitolle tilaisuuden kehittää toimintaa ja jopa löytää uusia yhteistyökumppaneita. 

Tehostaakseen Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän vaikuttavuuden seuraamista liitto otti 2019 

keväällä käyttöön Meltwater-palvelun. Palvelun avulla voi seurata, mitkä viestit tavoittavat 

halutut kohdeyleisöt ja mikä on paras tapa niiden levittämiseen. Palvelun seurauksena 

kannanotot päätyivät oikeille tahoille. Viestimisen tuloksia mitataan erityisesti seuraamalla 

sosiaalisen median tavoittavuutta ja liiton näkymistä mediassa. Kaikkiaan liitto seurasi 

• uusien jäsenhakemusten määrää 

https://www.facebook.com/naisjarjestot/?__tn__=kC-R&eid=ARDTV0VAk1nYXUshEaR1G3wtc0AAMr330OD3KA5dyD8PkLboXTp3v_ZUtKoW_JndIEbC56yXtPuCtIJg&hc_ref=ARR3kN-Isef3covbAooxY-g7JU-M8Xmt3HJA4QxlKTKlDUVr_v650vbJPBiWQ66qlKs&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC6Oem0NSif_exon71VXtpDvJbjZBFCrcCGD5C_8NYfZFun3eBGhn8WkK_ud73vphYQ0fJ3ZSVNfHQHabBFVqsl9S04CW06D2T3isawVfAyDUSLyVu9AOoTT8c76L6T1GaMR9lAlh1KaC7ahlEgUHWtQ9gsdqotEj2imvqmp6BoFDjmb4JTLb7yfY8MeEnLKWcrJHOzf8FrpplctMQxomJqcW_WzrVCFIbR4kHaIgWBx2ryf3uIhnzPKwMQ-usVDHLEmYo7lOgFz-eJUGy2_XXYuOp2PDCvGwtM4R641y2YWzgkgY7p9OmvrtC4v0PSd06704z-Bz45Z1ENqaKQUar1qlEAR1M4Wqwd3Fj4pyByqQa-4EiXCrVZP4xZEezWNmQgHdpIkeV0YUrhYfy4QGJOkN6GBRT0SvpiWYwSdfhzOlAq4CnHWE9ihl9nPUkI0zYOuAO140_Og35YvqMp_JFVgA-kax8RYopHrtFUAGBCJzIiaVOtm-Y
https://twitter.com/TerhiHeinila
http://naisjarjestot.fi/uutiskirje/
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/
http://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot-ja-julkaisut/lausunnot/
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/puheet-ja-raportit/
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• kannanottojen ja lausuntojen määrää 

• lausuntopyyntöjen määrää 

• mediamainintojen laatua ja määrää 

• verkkosivuvierailujen määrää sekä käyttäytymistä sivustolla (esimerkiksi sivustolla 

käytetty aika) 

• uutiskirjeen tilaajien määrää, kirjeen avausprosenttia ja kirjeen linkkien avausprosenttia 

• blogikirjoitusten tavoittavuutta 

• sosiaalisen median tavoittavuutta 

• tunnuslauseiden ja sosiaalisen median hashtagien leviämistä 

• tapahtumien määrää, niiden osallistujamääriä ja tapahtumista kerättyä palautetta. 

 

Koulutukset jäsenjärjestöille 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kerää yhteen monen alan tasa-arvojärjestöjä. Vahvistaakseen 

kaikkien vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, liitto kokosi kahdesti jäsenjärjestöjen viestintävastaavat 

yhteen vuoden 2019 aikana. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti keskustelutilaisuuden jäsenjärjestöjen viestinnästä vastaaville 

11.6.2019 Hotelli Helkassa. Osallistujia oli 14 viestintävastaavaa neljästätoista eri 

jäsenjärjestöstä. Teemoina olivat liiton viestit hallitusohjelmaan ja Suomen EU-

puheenjohtajakauteen sekä viestinnän yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa. Tapaamisen osallistujat 

toivoivat jatkotapaamisia ja yhteisen somekoulutuksen, joka järjestettiin marraskuussa 2019. 

Radical Soulsin viestintäasiantuntija Salla Saarinen koulutti järjestöjä Twitterin käytöstä ja 

sosiaalisen median kampanjoista 25 jäsenjärjestöjen edustajalle. 

 

Tuloksellista viestintää 

• potentiaalinen medianäkyvyys 65 miljoonaa 

• mainosarvo noin 700 000 euroa 

• 97 mediaosumaa kirjallisissa medioissa 2019 

• 7 uutiskirjettä 

• 780 seuraajaa Twitterissä, Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteerillä 3695 

• 3693 seuraajaa ja 3555 tykkääjää Facebookissa 

• 486 seuraajaa Instagramissa 

 

 

Uutiskirjeet  

Vuonna 2019 Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisi seitsemän sähköistä uutiskirjettä, jotka ovat 

luettavissa liiton kotisivuilta. Naisjärjestöjen Keskusliitto tiedotti uutiskirjeissä omista 

tapahtumistaan sekä ajankohtaisista asioista tasa-arvotyön kentällä. Lisäksi uutiskirjeisiin 

kerättiin jäsenjärjestöjen ajankohtaisia tapahtumia ja kuulumisia, tietoa yhteistyötahojen 

toiminnasta sekä muita tasa-arvouutisia. Uutiskirje jaettiin jäsenjärjestöjen toimistojen ja 

hallitusten jäsenten lisäksi muun muassa liiton ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen 

yhteistyökumppaneille, liiton sidosryhmille ja kansanedustajanaisille. 

https://www.naisjarjestot.fi/toiminta/uutiskirjeet/
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Uutiskirjettä kehitettiin esimerkiksi haastattelemalla tasa-arvotyön merkittäviä tekijöitä ja 

teemoittelemalla kokonaisuuksia. 

Kotisivut  

Naisjärjestöjen Keskusliiton kotisivut uudistuivat keväällä 2019. Uusimmat lausunnot ja 

kannanotot näkyvät etusivulla, samoin sosiaalisen median syötteet. Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta -hanke näkyi vahvasti myös liiton verkkosivuilla. 

Sosiaalinen media 

Naisjärjestöjen Keskusliiton käytetyin ja tavoitettavin viestintäkanava oli sosiaalinen media. Liitto 

nosti Facebook-sivuillaan ja Twitter-tilillään päivittäin esiin sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 

asemaan sekä oikeuksiin liittyviä uutisia, tiedotteita, tutkimustuloksia ja tapahtumia sekä tiedotti 

liiton omasta toiminnasta. Liitto nosti viestinnässään esiin myös jäsenjärjestöjen ja 

yhteistyökumppanien toimintaa. Keskusliiton Facebook-sivu ja Twitter-tili toimivat myös Tasa-

arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen keskeisenä viestintäkanavana, jossa tiedotettiin 

ajankohtaisista asioista ja uusista tasa-arvoteoista. Sosiaalisen median kautta tavoitettiin myös 

sellaisia ihmisiä, jotka eivät aktiivisesti seuraa liiton toimintaa tai kuulu jäsenjärjestöihin. 

Sosiaalisessa mediassa NJKL käytti tunnisteita #naisjärjestöt, #naisetvapaiksi ja #tasaarvoteot. 

Facebook-sivun tykkääjien määrä kasvoi vuoden aikana yli 500 tykkäyksellä, ja vuoden 2019 

lopussa tykkääjiä oli yli 3500. Naisjärjestöjen Keskusliittoa ja pääsihteeri Terhi Heinilää seurasi 

Twitterissä yli 4400.  

Medianäkyvyys Naisjärjestöjen Keskusliitto vahvisti yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin ja panosti 

systemaattiseen viestintään. Medianäkyvyys nousikin uudelle tasolle. Liiton kannanotot ja 

lausunnot välitettiin median edustajille ja ne saivat aiempaa laajempaa näkyvyyttä. Erityisesti 

esillä olivat kannanotot eduskuntavaaleista ja hallitusohjelmatavoitteista, ihmiskaupasta, 

kuukautissuojien arvonlisäveron alentamisvaatimuksesta, sukupuolen lisäämisestä 

viharikosrangaistuksen koventamisperusteisiin ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden 

palauttamisesta. 

LIITE 4: Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa 

https://www.facebook.com/naisjarjestot/
https://twitter.com/naisjarjestot
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4. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  

Toimintavuoden aikana Naisjärjestöjen Keskusliitto seurasi aktiivisesti YK:n, EU:n ja 

pohjoismaista tasa-arvopolitiikkaa. Kansainvälisten sopimusten seuranta, tuleva juhlavuosi 

Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä Agenda 2030 suhteen lisäsivät tarvetta 

kansainvälisen tasa-arvotyön seuraamiselle ja viestimiselle.   

 

4.1 YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW 

Erityinen painopiste kansainvälisessä tasa-arvopolitiikan seuraamisessa oli YK:n naisten asema 

-toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) työskentely. 63. CSW:n pääteemana 

oli sosiaaliturvajärjestelmien, julkisten palveluiden saatavuuden ja kestävän infrastruktuurin 

merkitys sukupuolten tasa-arvolle. Lisäksi seurantateemana oli naisten voimaantuminen ja sen 

osuus kestävässä kehityksessä (CSW60:n loppupäätelmät). 

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä sekä järjestöpäällikkö Anniina Vainio 

osallistuivat 63. CSW-istuntoon sen ensimmäisellä viikolla. Terhi Heinilä toimi Suomen 

delegaation asiantuntijajäsenenä Suomen YK-edustustossa. Naisjärjestöjen Keskusliitto oli 

järjestämässä yhdessä Akateemisten Naisten Liiton, Suomen NNKY-liiton, Suomen UN Womenin 

ja Nytkis ry:n kanssa 14. kansainvälistä Helvi Sipilä–seminaaria, jonka aiheena oli MY BODY 

IS MINE - How Free Contraception is Linked to Empowerment and Education. Terhi 

Heinilä piti puheenvuoron Espanjan ja Andorran järjestämässä sivutapahtumassa “Good practices 

and mobilization of civil society in the fight against gender-based violence” ja avauspuheenvuoron 

Helvi Sipilä-seminaarissa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista. Helsingin kaupungin 

apulaispormestari Sanna Vesikansa ja tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka tulivat liiton 

pyynnöstä puhumaan Helvi Sipilä -seminaariin. Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui myös 

ulkoministeriön CSW-valmisteluseminaariin 1.3. Säätytalolla. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto raportoi CSW-istunnosta tiiviisti jäsenjärjestöille ja sidosryhmille, 

osallistui delegaation yhteisiin kokouksiin ja erikseen määriteltyihin tehtäviin sekä hyödynsi CSW-

teemoja ja keskusteluita keskusliiton strategiatyössä. Naisjärjestöjen Keskusliiton 63. CSW-

istunnon raportti. CSW-matkakuluja tuki osittain ulkoministeriö. 

CEDAW - YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea 

Naisjärjestöjen Keskusliitto tapasi CEDAW:in jäsenen Dalia Leinarten kansainvälisessä 

asiantuntijakokouksessa Säätytalolla 30.8.2019. Liitto teki yhdessä Monika-naisten liiton kanssa 

yhteisen kannanoton CEDAW:ille aiheesta ihmiskaupan torjuminen. Yhteistyö komitean ja 

Monika-naisten liiton kanssa oli tiivistä, ja komitean suosituksilla ja loppupäätelmillä on suuri 

vaikutusarvo järjestöjen tasa-arvotyölle.  

 

4.2 Eurooppalainen yhteistyö 

Suomi oli Euroopan neuvoston korkeimman päättävän elimen eli ministerikomitean 

puheenjohtaja 21.11.2018‒17.5.2019. Puheenjohtajakauden painopisteitä olivat 

eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen, tasa-arvo ja naisten 

oikeudet sekä avoimuus ja osallisuus, nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy. Naisjärjestöjen 

Keskusliitto osallistui Euroopan neuvoston puheenjohtajakauden seminaariin Tackling Gender 

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/hs-seminaari-2019-terhi-14320191125455869.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-csw63-raportti-2019.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-csw63-raportti-2019.pdf
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Stereotypes and Sexism 29.-30.3.2019 Säätytalossa. Euroopan neuvoston ministerikomitea 

hyväksyi 27.3.2019 kautta aikain ensimmäiset suositukset seksismin ehkäisemiseksi ja 

estämiseksi. Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendations (2019) 1, Preventing 

and combating sexism. Suomen puheenjohtajuus Euroopan neuvoston ministerikomiteassa 

huipentui 16.-17.5. Helsingissä järjestettävään ulkoministerikokoukseen, joka kokosi yhteen 

kaikki Euroopan neuvoston 47 jäsenmaata. Kokouksessa keskusteltiin Euroopan ihmisoikeuksien, 

demokratian ja laillisuusperiaatteen nykytilasta sekä tulevaisuuden haasteista.  Liitto osallistui 

Euroopan Neuvoston 70-vuotisjuhlaan 16.4.2019 Finlandia-talossa. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä edusti Naisjärjestöt 

yhteistyössä – NYTKIS ry:tä European Women's Lobbyn vuosikokouksessa 6.‒

8.6. Brysselissä. Kokouksessa käsiteltiin EWL:n strategiaa ja diversiteetin lisäämistä 

EWL:n toiminnassa sekä järjestön hankkeita muun muassa naisten taloudesta, naisiin 

kohdistuvasta väkivallasta ja Euroopan parlamentin vaaleista. Asialistalla oli myös EWL:n 

talous, vuoden 2019‒2020 -tavoitteet sekä vaikuttaminen uuteen Euroopan parlamenttiin 

ja komissaareihin. Myös Suomen EU-puheenjohtajuus naisten näkökulmasta ja Peking 

+25 -rinnakkaisraportti olivat asialistalla.  

 

EWL painottaa jatkossa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden huomiointia omassa 

toiminnassaan. Järjestö keskittyy Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoon, 

europarlamenttivaalien jälkeiseen kampanjointiin, koulutukseen seksistä, vallasta ja 

seksuaalisuudesta sekä sukupuolitietoiseen budjetointiin. EWL kartoittaa myös 

feministisen liikkeen uhkia ja mahdollisuuksia. 

  
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti neuvottelut Suomen EU-puheenjohtajakauden tasa-

arvotavoitteista muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä EWL:n kanssa huhtikuussa ja 

eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen kanssa eduskunnassa 2.10.2019. EWL:stä osallistuivat 

puheenjohtaja Gwendoline Lefebvre ja varapuheenjohtaja Ana-Sofia Fernandes, Naisjärjestöjen 

Keskusliitosta puheenjohtaja Eva Biaudet ja pääsihteeri Terhi Heinilä. Samoin liitto teki aloitteen 

tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin ja EWL:n tapaamiseksi Brysselissä lokakuussa. 

 

Suomi sai kritiikkiä poliisinaisten määrästä ja maahanmuuttajanaisten oleskelulupaan 

liittyvistä ongelmista: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta – Istanbulin sopimus ja 

Suomen saamat suositukset -asiantuntijaseminaari 25.9.2019 Pikku Parlamentissa. 

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 

asiantuntijaryhmä GREVIO:n suositukset 

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 

asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi 2.9.2019 ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa. 

Raportti arvioi Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Sopimus on Euroopan 

neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta, jonka Suomi ratifioi 2015. 

Raportissa Suomelle annetaan noin 70 suositusta sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi. 

Myönteistä on muun muassa Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman (2018–2021) 

hyväksyminen, yhteensovittamistoimikunnan (NAPE) asettaminen täytäntöönpanon 

edistämiseksi kaikissa vastuuministeriöissä, valtakunnallisen Nollalinja-puhelinpalvelun 

perustaminen ja rahoittaminen sekä Seri-tukikeskusten perustaminen seksuaalisen väkivallan 

uhreille eri puolille maata. 

https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c
https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=8238187
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Kritiikkiä tuli esimerkiksi poliisinaisten alhaisesta määrästä, syyttäjien ja muiden 

lainvalvontaviranomaisten puutteellisesta koulutuksesta naisten kohtaaman väkivallan suhteen, 

lasten tapaamisoikeus, kun toinen huoltajista on väkivaltainen, lähestymiskiellon 

maksullisuudesta ja maahanmuuttajanaisten kohtaamista ongelmista itsenäisen oleskeluluvan 

saannissa.  

 

Ihmisoikeuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa puhui Naisjärjestöjen Keskusliiton 

puheenjohtaja Eva Biaudet.  

 

 

 

4.3 Muu kansainvälinen toiminta 

IGEP – International Gender Equality Prize 

 

Valtioneuvoston kansainvälinen tasa-arvopalkinto myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on 

edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Naisjärjestöjen 

Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet jatkoi Valtioneuvoston kansainvälisen tasa-arvopalkinto 

IGEP:in palkintolautakunnan jäsenenä. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi ulkoministeri 

Pekka Haavisto. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, pääsihteeri Terhi Heinilä 

sekä hallituksen jäsen Bahar Mozaffari osallistuivat kansainvälisen tasa-arvopalkinnon 

jakamistilaisuuteen 2.12.2019 Tampere-talossa. Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist 

luovutti 300 000 euron palkinnon Equality Now -järjestölle. NJKL-toimisto osallistui 

palkintotilaisuuden valmistelukokoukseen 4.9.2019 ja tapasi palkintolautakunnan jäsenen ja 

Women Deliverin toimitusjohtajan Katja Iversenin 4.10.2019 Valtioneuvostossa. Järjestöpäällikkö 

Liisa Ketolainen osallistui juhlaa seuranneeseen kansainväliseen seminaariin ”Hän - Equality, 

Culture and Women”, joka järjestettiin 3.12.2019 Tampere-talossa ja joka liittyy Tampereen 

hakuun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto myös tiedotti omalta 

osaltaan tilaisuudesta ja palkinnon saajasta. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto sitoutui yhteistyökumppaniksi pietarilaisen Center of international and 

information exchanges “Enlightenment” -järjestön hankkeeseen. Järjestö haki rahoitusta 

Pohjoismaisesta ministerineuvostosta hankkeeseen, joka pyrkii edistämään naisten oikeuksia ja 

ihmisoikeuksia ja ehkäisemään sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Enlightment-järjestö tekee 

yhteistyötä Legal Center ”Egidan” kanssa. Egida avustaa oikeudenkäynneissä muun muassa 

haavoittuvassa asemassa olevia väkivallan uhreja sekä työmarkkinoilla syrjityksi tulleita naisia. 

Järjestö tekee yhteistyötä Pietarin oikeusasiamiehen toimiston kanssa.  
  
Naisjärjestöjen Keskusliitto on tehnyt aiemmin yhteistyötä vastuutahoina toimivien henkilöiden 

kanssa ja ollut nyt ehdotetusta hankkeesta yhteydessä myös Suomen Pietarin pääkonsuliin. 

Muina kumppanitahoina ovat muun muassa Sveriges Kvinnolobby, Uppsalan yliopisto 

(sukupuolentutkimuksen laitos) ja ruotsalainen Women's Organizations Committee on Alcohol 

and Drug Issues/WOCAD. 
  
Twitter yhtenä työkaluna kansainvälisessä yhteistyössä 

 

Projektipäällikkö Liisa Ketolainen osallistui kutsuttuna keskustelijana ulkoministeriön This is 

Finland -chattiin Twitterissä (#TiFChat) teemalla sukupuolten tasa-arvo 28.11.2019. 
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Kuukausittaiset This is Finland -chatit olivat osa ulkoministeriön maakuvatyötä. Muut keskustelijat 

tasa-arvosta olivat Women Deliver-järjestön johtaja Katja Iversen, tasa-arvovaltuutettu Jukka 

Maarianvaara sekä Hän-tunnustuksen saaneet WOW Foundationin Jude Kelly ja Arbeiterkind-

järjestön Katja Urbatsch. Englanninkielinen keskustelu globaalilla alustalla mahdollisti laajan 

näkyvyyden. 

 

Sosiaalisten ja poliittisten oikeuksien toteutumisessa edelleen puutteita 

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi lausunnon YK:n Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta seitsemättä määräaikaisraporttia varten 

ulkoministeriölle syyskuussa 2019. Liitto tarkasteli oikeuksien toteutumista naisten ja tyttöjen 

oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

 

Liitto kiinnitti huomiota muun muassa naisten ja miesten väliseen palkkaeroon, sosiaalietuuksien 

sukupuolittuneeseen käyttöön, verotuksen muutosten sukupuolittuneisiin vaikutuksiin, 

perhevapaiden epätasaiseen jakautumiseen, vammaisten ja maahanmuuttajanaisten alhaiseen 

työllisyyteen sekä soteuudistuksen sukupuolinäkökulmaan. Esimerkiksi: 

 

• Palkkaero naisten ja miesten välillä on Suomessa suurempi kuin EU-maissa ja muissa 

Pohjoismaissa keskimäärin: naisen euro on Suomessa Tilastokeskuksen 

ansiotasoindeksillä mitattuna noin 83,9 senttiä, vammaisen ja maahanmuuttajanaisen 

euro n. 62-65 senttiä   

• Vuonna 2016-2018 tehdyt sosiaalietuuksien ja verotuksen muutokset ovat vaikuttaneet 

eri tavoin naisiin ja miehiin. Miehet ovat hyötyneet muutoksista keskimäärin enemmän 

kuin naiset. 

• Perhevapaista valtaosan käyttävät äidit. Yleisimmin isät käyttävät ainoastaan heille 

nimetyt vapaat.  

• Naisten työllisyysaste miesten työllisyysastetta alhaisempi. Eri naisryhmien väliset erot 

huomioivaa tutkimusta naisten asemasta työmarkkinoilla tarvitaan lisää.  

 

Naisjärjestöjen keskusliitto esitti näkemyksiään myös Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevasta yleissopimuksesta seitsemättä määräaikaisraporttia varten. 

 

Vihapuhe, naisten moninainen poliittinen edustus, translaki ja intersukupuolisten lasten 

leikkaukset, Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanon resursointi sekä pakkoavioliitot nousivat 

lausunnossa esille. Esimerkiksi: 

 

• Naisten riski kokea sekä vihapuhetta että seksuaalista häirintää on yli viisinkertainen 

miehiin verrattuna: hallitusohjelman kirjaus sukupuolesta koventamisperusteena on 

lupaava. 

• Vammaisten naisten ja tyttöjen osallistuminen julkiseen, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen 

elämään tulee varmistaa. Tämä koskee myös maahanmuuttajanaisia. 

• Suomi on jo pitkään ollut ainoa Pohjoismaa, joka edellyttää sukupuoltaan korjaavilta 

lisääntymiskyvyttömyyttä. Laki muuttuu, mutta ei alle 18-vuotiaiden osalta. Myös lapsille 

ja nuorille on taattava oikeus tulla kuulluksi sukupuoltaan koskevissa asioissa  

• Intersukupuolisten lasten hoidosta tulee linjata hoitokäytäntö, joissa otetaan huomioon 

lapsen etu ja lapsen oikeus osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. 

 

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-tss-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-tss-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-kp-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-kp-lausunto.pdf
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Muut kansainväliset kokoukset 

YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n alueellinen Peking +25 -arviointikokous   

 

Järjestöpäällikkö Anniina Vainio osallistui Suomen delegaation jäsenenä UNECE:n alueelliseen 

Peking +25 -arviointikokoukseen Genevessä 29.-30.10.2019 ja sitä edeltävään Generation 

Equality -kansalaisjärjestöfoorumiin 28.10.2019. Kansalaisjärjestöfoorumissa hyväksyttiin 

UNECE:n alueelliset CSO-kannanotot sekä temaattisia kannanottoja koskien useita eri 

aihealueita. Kansalaisjärjestöfoorumin vaatimukset esitettiin myös UNECE:n alueellisessa 

arviointikokouksessa. UNECE ja UN Women valmistelivat kokoukseen valtioiden raporttien 

pohjalta laaditun Euroopan alueen tasa-arvokehitystä arvioivan alueellisen synteesiraportin.  

 

Kokouksen pääviestit koskivat muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimia ja 

Istanbulin sopimuksen ratifioinnin tärkeyttä alueella sekä tasa-arvoista työelämää ja työn ja 

perheen yhteensovittamista. Kokouksessa käsiteltiin myös naisten poliittista osallistumista, 

kansalaisyhteiskunnan tasa-arvotyön resurssien turvaamista ja ilmastomuutoksen vaikutusta 

naisiin ja tyttöihin. 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton projektipäällikkö Liisa Ketolainen osallistui Naisjärjestöjen 

Keskusliiton edustajana Nytkiksen järjestämään konferenssimatkaan The 25th Anniversary 

International Women's Conference - East and West meet in Saint Petersburg 7.-

19.10.2019. Kyseessä oli vuosittainen International Women's Conference Pietarissa. Luentoja ja 

työpajoja sisältäneeseen konferenssiin kerrottiin osallistuneen osallistujia 35 maasta. 

Konferenssin ohessa Ketolainen kävi Suomen pääkonsulaatissa keskustelemassa tasa-

arvoteemoista sekä tapasi Naisjärjestöjen Keskusliiton pietarilaisia kumppaneita. 

 

Konferenssiohjelma keskittyi naisten kannustamiseen. Konferenssissa keskusteltiin erityisesti 

työelämästä ja terveydestä. Useasti todettiin, ettei naisen pitäisi joutua valitsemaan uran ja 

perheen välillä, vaan tehdä molemmat. Pohjoismaisen tasa-arvokeskustelun ydinteemat, kuten 

naisiin kohdistuva väkivalta, vanhempainvapaiden jakautuminen, palkkaero ja naisten osuus 

päätöksenteossa, eivät olleet konferenssissa esillä.  

 

Naisjärjestöjen Liiton pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui Tunisian Gender Forum -tasa-

arvotapahtumaan 24.-26.4.2019. Foorumiin osallistui 600 naisten oikeuksien edistäjää 70 

maasta ja laaja joukko kansainvälisiä järjestöjä. Järjestäjinä oli UN Women, UNDP, Ruotsin ja 

Tunisian valtiot. Foorumi valmisteli osaltaan tavoitteita Pekingin naisten oikeuksien julistuksen ja 

toimintaohjelman 25-vuotisjuhlavuodelle 2020. Samoin tavoitteena on erityisesti saada nuoret 

naiset mukaan Pekingin tavoitteiden toteuttamiseen. Pekingin lisäksi tapahtumassa keskusteltiin 

muun muassa naisten oikeuksista rauhan ja turvallisuuden teemoissa sekä seksuaali- ja 

lisääntymisterveysoikeuksista. Pääsihteeri Terhi Heinilä piti puheen Tunisia-Suomi -

diplomaattisuhteiden 60-vuotisjuhlaseminaarissa 25.9.2019 Eurooppasalissa.  

 

Naisjärjestöjen Liiton pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui Women’s Political Participation and 

Leadership, Experiences from Poland, Finland and beyond -seminaariin 17.12.2019 

Varsovassa. Seminaarin järjestivät Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n 

demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto ODIHR ja Suomen Puolan 

suurlähetystö.  

 

Heinilä kertoi suomalaisnaisten poliittisesta osallistumisesta ja toi esille hyviä käytänteitä 

osallisuuden edistämiseksi. Tiivis naisten yhteistyö esimerkiksi eduskunnan naisverkostossa sekä 

https://www.unece.org/beijing25.html
https://www.unece.org/beijing25.html
https://www.wecf.org/csoforumb25-geneva/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Civil_Society_Forum_key_messages.pdf
https://www.unece.org/b25_national_reports.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/ECE_AC.28_2019_3-e_rev.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/Co-Chairs_Notes_Switzerland.pdf
file:///C:/Users/Annika%20Hinkkanen/Dropbox/Tapahtumat/CSW/CSW%2063/Tunis%20Forum%20on%20Gender%20Equality%20raportti%202.5.2019.pdf
file:///C:/Users/Annika%20Hinkkanen/Dropbox/Tapahtumat/CSW/CSW%2063/Tunis%20Forum%20on%20Gender%20Equality%20raportti%202.5.2019.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/tunisia-suomi-diplomaattisuhteet-60-vuotta-terhin-puhe-2592019595450203.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/tunisia-suomi-diplomaattisuhteet-60-vuotta-terhin-puhe-2592019595450203.pdf
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kansalaisyhteiskunnan ja päättäjien välillä mainittiin keskeisiksi tekijöiksi. Tasa-arvoministeri 

Thomas Blomqvist oli tilaisuuden pääpuhuja. Heinilä osallistui myös ministerin muuhun 

ohjelmaan Puolan suurlähetystössä, muun muassa Puolan ihmisoikeusvaltuutettu Adam 

Podnarin kanssa käytyyn neuvotteluun. 
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5. RESURSSIT 

Naisjärjestöjen Keskusliiton valtionavustus perustuu lakiin (663/2007) eräiden naisjärjestöjen 

valtionavusta. Vastuuministeriönä on opetus- ja kulttuuriministeriö. Naisjärjestöjen 

Keskusliittoon on viime vuosina liittynyt paljon uusia jäseniä, sillä on laaja ja aktiivinen 

järjestökenttä ja sen toiminta on voimakkaasti uudistunut ja lisääntynyt. Vuoden 2019 

valtionavustus mahdollisti uusien työntekijöiden palkkauksen ja toimiston vahvistamisen entistä 

ammattimaisemmaksi tasa-arvotekijäksi.  

 

5.1 Talouskertomus  

Naisjärjestöjen Keskusliiton saama valtionapu 2019 

 

 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton merkittävin rahoituslähde oli opetus- ja 

kulttuuriministeriön (OKM) kautta osoitettu lakiin naisjärjestöjen valtionavusta 

perustuva toiminta-avustus. Pitkäjänteisen vaikuttamisen ja useiden aloitteiden jälkeen 

valtionapua nostettiin eduskunnan päättämän lisämäärärahan avulla vuodeksi 2019 377 000 

euroon. Liitto vaikutti myös sen puolesta, että lisätukea saivat opetus- ja kulttuuriministeriön 

jakosuhteen mukaisesti myös NYTKIS ja Monika-Naiset liitto.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikutti vuoden 2020 valtionapuun muun muassa neuvottelemalla 

opetusministeri Li Anderssonin kanssa. Liiton puheenjohtaja Eva Biaudet teki määräraha-aloitteen 

naisjärjestöjen rahoituksen lisäämiseksi, joka sai puoluerajat ylittävää tukea. 

Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto sai vuonna 2019 hanketukia seuraavasti: 

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö 115 000 euroa, 

vuosille 2018-2019. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta osallistui hankkeeseen omassa 

budjetissaan eurolla. NJKL osallistui hankkeeseen eurolla.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2007/20070663
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• Peking +25 -rinnakkaisraportin koordinointi ja valmistelu, opetus- ja 

kulttuuriministeriö 53 000 euroa 

• Onko EU myös naisten?  -hanke Jenny ja Antti Wihurin rahasto 10 000 euroa.  

• 63. YK:n naisten asema –toimikunnan istuntoon osallistuminen: ulkoministeriön 

ETYJ-tuki 4500 euroa. 

• Piikkarit-palkinto 6500 opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitolle pääsihteeri Terhi Heinilän 

työstä tasa-arvon edistämisestä liikunnassa ja urheilussa. Palkintorahat käytetään 

Tehdään enemmän, tehdään paremmin -seminaarin järjestämiseen vuonna 2020. 

 

Muita liiton tuloja ovat muun muassa jäsenjärjestöjen jäsenmaksut ja huoneistojen 

vuokratuotot. Keskusliiton omistama huoneisto Mannerheimintie 40 A 17 on ollut vuokrattuna 

Tmi Psykoterapeutti Ritva Piiroiselle 1.7.2011 lähtien. Kiinteistö Oy Mannerheimintie 40 A 15 on 

ollut vuokrattuna African Care ry:lle 1.7.2010 alkaen. Mannerheimintie 40 A 16 vuokralaisena 

jatkoi terapeutti Riitta Martsola. 

Naisjärjestöjen Keskusliitolle myönnettiin rahankeruulupa ajalle 8.10.2018-7.10.2019. Kerätyt 

varat käytetään keskusliiton toimintaperiaatteiden mukaiseen viestintä- ja vaikuttamistyöhön. 

Samoin keskusliitto ilmoitti sivuillaan mahdollisuudesta myöntää testamentti naisten oikeuksien 

työn tukemiseen.  

Kiitos tukijoille 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja jäsenjärjestöjä 

vaikuttavasta yhteistyöstä! Liitto haluaa antaa lämpimän kiitoksensa taloudellisille tukijoilleen 

toimintansa mahdollistamisesta. Kaiken työn on tehnyt mahdolliseksi tiivis yhteistyö 

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa. Ilman jäsenjärjestöjen vahvaa 

osallistumista ja panostusta yhteiseen työhön, ei Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta 

olisi ollut mahdollista.  

Suuri kiitos kuuluu yhteistyökumppaneillemme eri tilaisuuksissa: tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 

eduskunta, eduskunnan naisverkosto, Yleisradio, Fazer-konserni, Aalto-yliopisto, Eurooppa-

tiedotus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, STTK, Akavan Erityisalat, Tehy, Ensi- ja turvakotien 

liitto, Miina Sillanpään seura,  Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöt Yhteistyössä - 

Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, Väkivaltaobservatorio, Ranskan instituutti ja 

lukuisat muut tahot.  

Erityiskiitokset hyvästä yhteistyöstä tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikalle, tasa-

arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaralle ja kansalliselle ihmiskaupparaportoijalle Venla 

Rothille.  
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5.2 HALLINTO 

Kunniapuheenjohtaja 

Ministeri Marjatta Väänänen 2011 

 

Kunniajäsenet  

Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander, 1995 

Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, 1995 

Varatuomari Anneli Winter-Mäkinen, 1995 

Opetusneuvos Raili Malmberg, 2001 

Ministeri Elisabeth Rehn, 2001 

Professori Päivi Setälä, 2001 †7.3.2014 

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, 2006 

VTM Leena Krohn, 2006 

LL Laura Finne-Elonen, 2011 

Tuija-Riitta Lindholm, 2011 

Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, 2011 

Pastori Leena Salmensaari, 2011 

 

Hallitus   

Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna 7 kertaa, minkä lisäksi järjestettiin 2 

sähköpostikokousta. Kokouksen 4/2019 strategista valmistelua johti Satu Palosaari. 

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus kuuli toimintakertomusvuonna kokouksissaan seuraavia

        

 Toimikaudet  Läsnäolo 

kokouksissa 

Puheenjohtaja   

Kansanedustaja Eva Biaudet  2016–2021 9 

   

Varapuheenjohtajat   

Viestintäkonsultti Satu Keiski-Toni 

(Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry) 

2012–2020         7 

Opetusneuvos Riikka Vacker (Marttaliitto)

    

2014–2019 7 

   

Jäsenet    

Aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen 

(Suomen Keskustanaiset ry) 

2018–2020 7 

Puheenjohtaja Nina Hahtela  

(Suomen sairaanhoitajaliitto ry)  

2017–2019 

(20.11.2017 

alkaen) 

7 

Järjestösuunnittelija Tiina Hedrén 

(Kuurojen Liitto ry) 

2018–2020 5 

Toimistopäällikkö Larisa Arminen 

(Kokoomusten Naisten Liitto)  

2019–2021 8 

Puheenjohtaja Bahar Mozaffari 2018–2020 7 
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(Monika-Naiset liitto ry) 

  

Toimittaja Päivi Nikkilä  

(Naistoimittajat ry)  

2014–2019 8 

Kouluttaja Tuula Pohjola (Soroptimist 

International Finland ry 

2019–2021 9 

Toiminnanjohtaja Sonja Raunio  

(Tunne rintasi ry)   

2017–2019 5 

Toimitusjohtaja (eläkkeellä) Marja Pihnala 

(Rusetti ry)   

2019–2021 8 

Projektipäällikkö Annica Moore (MiB ry)

   

2019–2021 6 

 

Tilintarkastajat 

Varsinainen KHT Hannele Stenmark (BDO Oy)  

Varalla KHT Pertti Hiltunen (BDO Oy)  

 

Toiminnantarkastajat 

Varsinainen Mirja Hellstedt 

Varalla Anja-Riitta Ketokoski 

 

Keskusliiton toimisto  

Toimisto sijaitsee Naisasialiitto Unionin tiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki. 

 

Työntekijät  

Pääsihteeri    LitM Terhi Heinilä 

 

Järjestöpäällikkö                                        VTM Anniina Vainio 

 

Vaikuttamisen suunnittelija   

(10.1.2019 alkaen)                                              VTM Maria Mailasalo 

 

Projektipäällikkö, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta  

(1.3.2019 paluu opintovapaalta)                   VTK Liisa Ketolainen 

 

Viestinnän suunnittelija  

(15.3.2019 asti Liisa Ketolaisen sijainen)               YTK Anni Granat 

 

Toimistoassistentti 

(30.4.2019 asti)                                                   valt. yo. Anna Raeste 

 

Hallinnon assistentti  

(23.4.2019 alkaen)                                               HuK Salla Kajanmaa 

 

Viestinnän koordinaattori 

(29.4.2019–31.12.2019)                                     YTM Leena Pihkala 
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Koordinaattori 

(16.9.2019–31.12.2020)                                               FM Annika Hinkkanen 

 

Työterveyspalvelut ostettiin vuonna 2019 Terveystalolta. Taloushallinnon palvelut on 

toimintavuoden aikana ostettu Necarex Oy:ltä. 

 

Työvaliokunta ja toimikunnat 

 

 

Työvaliokunta  

Eva Biaudet, pj 

Satu Keiski-Toni, vpj 

Terttu Utriainen, vpj 

Katariina Pursimo / Sonja Raunio 

Riikka Vacker 

 sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Vaikuttaminen, viestintä ja kansainväliset asiat -toimikunta 

Satu Keiski-Toni (pj) 

Annica Moore 

Bahar Mozaffari 

Nina Hahtela 

Tuula Pohjola 

Päivi Nikkilä 

 sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Järjestö- ja taloustoimikunta 

Riikka Vacker (pj) 

Larisa Arminen 

Tiina Hédren 

sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Henkilöstötyöryhmä 

Marja Pihnala (pj) 

Sonja Raunio 

sihteerinä Terhi Heinilä 

 

Nuorisotoimikunta 

Sonja Raunio 

Larisa Arminen 

 sihteerinä Terhi Heinilä 

 

 

Oikeudellinen toimikunta 

Terttu Utriainen (pj) 

Katariina Pursimo 

Mirva Niskasaari 

Anja-Riitta Ketokoski 
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 sihteerinä Anniina Vainio 

 

 

Toimikuntien toiminta vuonna 2019  

Työvaliokunta 

Työvaliokunta kokoontui kahdesti ja valmisteli Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamista, 

viestintää ja tapahtumia, ja työvaliokuntaa konsultoitiin hallituksen työskentelyssä ja muissa 

valmistelutehtävissä säännöllisesti sähköpostitse. Työvaliokunnan jäsenet toimivat NJKL:n 

edustajina eri tehtävissä sidosryhmien kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.  

 

Vaikuttaminen, viestintä ja kansainväliset asiat -toimikunta 

Järjestö- ja viestintätoimikunta kokoontui kolme kertaa. Kokousten välillä toimikunta työsti 

asioita sähköisesti. Toimikunta aloitti Keskusliiton logouudistusprosessin sekä vahvisti viestinnän 

seurantaa ja tavoitettavuutta. Liitolle avattiin Twitter- ja Instagram-tilit ja someviestintää 

aktivoitiin. Viestintätoimikunta seurasi viestinnän kehittymistä aktiivisesti. 

Järjestö- ja taloustoimikunta 

Järjestä- ja taloustoimikunta tarkasteli säännöllisesti Naisjärjestöjen Keskusliiton budjettia ja 

taloutta sekä mietti tapoja, joilla kerätä lisää rahaa järjestön toimintaa varten. 

Henkilöstöasioiden toimikunta 

Henkilöstötoimikuntaa kuultiin henkilöstöön liittyvissä asioissa ja se kokoontui kerran 

keskustelemaan NJKL-toimiston muuttuneesta työtilanteesta sekä kasvaneesta 

työntekijämäärästä.  

Nuorisotoimikunta 

Nuorisotoimikunta ideoi ja organisoi hallituksen nuorisotoimintaa. 

 

Vaalivaliokunta  

Vaalivaliokuntaan vuodelle 2019 valittiin syyskokouksessa 19.11.2018: 

Terttu Utriainen    Zonta International Piiri 20 ry 

Merja Laitinen  Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry 

Eija Viitanen  Suomen Keskustanaiset ry 

Pia Öhman  Suomen NNKY-liitto 

Sonja Tihveräinen Naisten linja Suomessa 

Puheenjohtajaksi valittiin Terttu Utriainen. Sihteerinä toimi järjestöpäällikkö Anniina Vainio. 

Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa. 
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6. LIITON VUOSIKOKOUS  

Vuosikokous 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 2019 järjestettiin 11.11.2018 Fazer-

vierailukeskuksessa Vantaalla. Vuosikokousta ennen järjestettiin keskustelutilaisuus Naiset ja 

Ilmastonmuutos, jossa panelisteina olivat Batulo Essak (toiminnanjohtaja, African Care ry), Jaana 

Hirsikangas (toiminnanjohtaja, Suomen UN Women ry), nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman, 

Petra Laiti (puheenjohtaja, Suomen saamelaisnuoret ry), Nina Elomaa (Fazer-konsernin 

yritysvastuujohtaja), kansanedustaja Pia Lohikoski, Sirpa Pietikäinen (puheenjohtaja, 

Marttaliitto) sekä Tuula Pohjola (NJKL hallituksen jäsen, Tekniikan tohtori).  Vuosikokouksen 

puheenjohtajaksi oli kutsuttu Sirpa Pietikäinen. 

Vuosikokouksen avasi puheenjohtaja Eva Biaudet toivottaen vuosikokouksen puheenjohtajaksi 

Sirpa Pietikäisen. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja 

tulo- ja menoarvion vuodelle 2020 yksimielisesti muutoksitta. Järjestö- ja taloustyöryhmän pj. 

Riikka Vacker esitteli vuoden 2018 talouden, Viestintä, vaikuttaminen ja kansainväliset asiat -

työryhmän pj. Satu Keiski-Toni vuoden 2019 viestinnän, pääsihteeri Terhi Heinilä 

toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman, järjestöpäällikkö Anniina Vainio vuodelle 2020 

suunnitellun Peking+25 -hankkeen ja projektipäällikkö Liisa Ketolainen Tasa-arvoteoilla 

vaikuttavuutta -hankkeen. Vuosikokouksessa valittiin neljä hallituksen jäsentä 

kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen 

jäsenet: 

Hahtela Nina                     2017–2019 

Suomen sairaanhoitajaliitto ry 

Nikkilä Päivi   2014–2019 (kaudet täynnä) 

Naistoimittajat ry 

Raunio Sonja   2017–2019 

Tunne rintasi ry 

Vacker Riikka   2014-2019 (kaudet täynnä) 

Marttaliitto ry 

 

Vuosikokousosallistujia oli 108 yhteensä 42 jäsenjärjestöstä. Äänivaltaisia kokousedustajia oli 69. 

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin 39 äänivallattomalle osallistujalle. Vaalissa oli 

mukana 13 ehdokasta. Heistä 1.1.2020 alkavalle kolmivuotiskaudelle valituiksi tulivat:  

 

Hahtela Nina, Suomen sairaanhoitajaliitto ry 

Hulsi Pirta, Suomen Naisyhdistys r.y. ja Vomisteluliitto ry 

Orlando Carita, Naisyrittäjät ry 

Talka Anu, Marttaliitto ry 

 

Vuosikokous päätti vuoden 2020 vaalivaliokunnan kokoonpanoksi: Terttu Utriainen (Zonta 

International Piiri 20 ry), Merja Laitinen (Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry), Eija Viitanen 

(Suomen Keskustanaiset ry), Pia Öhman (Suomen NNKY-liitto) ja Sonja Tihveräinen (Naisten 

linja Suomessa) 

 

Liiton tilintarkastajana vuonna 2018 jatkaa KHT Hannele Stenmark ja varatilintarkastajana KHT 

Pertti Hiltunen. Toiminnantarkastajana jatkaa Mirja Hellstedt (Maa- ja kotitalousnaisten 

Keskus ry) ja varatoiminnantarkastajana Anja-Riitta Ketokoski (Eurooppanaiset ry). 
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Vuosikokous hyväksyi seuraavat julkilausumat sekä tiedotteen: 

Julkilausuma 1: Naisten oikeudet kuuluvat ilmastonmuutoskeskusteluun 

Julkilausuma 2: Hallituksen tulee puuttua ongelmiin, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon 

toteutumisen Suomessa 

Tiedote: Sukupuolesta on tehtävä viharikosrangaistuksen koventamisperuste 

 

 

JÄSENJÄRJESTÖT 

 

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt 31.12.2019 

 

• African Care ry 

• Amal ry 

• Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys - Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening ry 

• Business and Professional Women Finland (BPW) ry 

• Eurooppanaiset ry 

• Finlands svenska Marthaförbund rf 

• FinnWID – Naiset kehitystyössä ry 

• Gynekologinen potilasyhdistys Korento ry 

• Imetyksen tuki ry 

• Insinöörien rouvat ry 

• Kalevalaisten Naisten Liitto ry 

• Kokoomuksen Naisten Liitto ry 

• Kotitalousopettajien liitto 

• Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry (COTES) 

• Kuurojen Liitto ry 

• Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry 

• Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF ry 

• Lyömätön Linja Espoossa ry 

• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 

• Marttaliitto ry 

• Monaliiku - Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry 

• Monika-Naiset liitto ry 

• Mothers in Business MiB ry 

• Naisagronomit ry 

• Naisjuristit - Kvinnliga jurister ry 

• Naismetsänhoitajat ry 

• Naisopiston Ystävät ry 

• Naisten Kulttuuriyhdistys ry 

• Naisten Linja Suomessa ry 

• Naistenkartano ry 

• Naisteologit ry 

• Naistoimittajat ry 

• Nicehearts ry 

• Perussuomalaiset Naiset ry 

• Plan Suomi International 

• Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry 

• Soroptimist International Finland ry 

• Suomalainen Naisliitto ry 

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=749&newstitle=Naisten+oikeudet+kuuluvat+ilmastonmuutoskeskusteluun
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=750&newstitle=Hallituksen+tulee+puuttua+ongelmiin%2C+jotka+est%C3%A4v%C3%A4t+sukupuolten+tasa-arvon+toteutumisen+Suomessa%21
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=750&newstitle=Hallituksen+tulee+puuttua+ongelmiin%2C+jotka+est%C3%A4v%C3%A4t+sukupuolten+tasa-arvon+toteutumisen+Suomessa%21
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot/?newsid=751&newstitle=Sukupuolesta+on+teht%C3%A4v%C3%A4+viharikosrangaistuksen+koventamisperuste
http://www.africancare.fi/
https://www.amalry.fi/
http://www.architecta.fi/
https://www.bpw-finland.fi/
http://www.eurooppanaiset.fi/
http://www.martha.fi/
http://finnwid.fi/
https://korento.fi/
http://www.imetys.fi/
http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/
http://www.kokoomusnaiset.fi/
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/cotes
http://www.kuurojenliitto.fi/
http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=2662
http://www.lastentarha.fi/
http://www.lyomatonlinja.fi/
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/
http://www.martat.fi/
https://www.monaliiku.fi/
http://monikanaiset.fi/
http://www.mothersinbusiness.fi/tag/mib/
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/
http://www.naisjuristit.org/
https://naismetsanhoitajat.com/
http://www.naistenkulttuuriyhdistys.fi/
http://www.naistenlinja.fi/
http://www.naistenkartano.com/
http://www.akiliitot.fi/549-naisteologit-ry
http://www.naistoimittajat.fi/
http://www.nicehearts.com/
http://www.perusnaiset.fi/
https://korento.fi/
https://rusettiry.com/
http://www.soroptimistit.fi/
http://www.suomalainennaisliitto.fi/
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• Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry 

• Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys ry 

• Suomen Keskustanaiset ry 

• Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen i Finland ry 

• Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry 

• Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry 

• Suomen Naishammaslääkärit ry 

• Suomen Naislääkäriyhdistys - Finlands kvinnliga läkares förening ry 

• Suomen Naisyhdistys ry 

• Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry 

• Suomen sairaanhoitajaliitto ry 

• Suomen UN Women ry – Finlands UN Women rf 

• Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry 

• Suomen Voimisteluliitto ry 

• Suomen Yrittäjänaiset ry 

• Svenska Kvinnoförbundet rf 

• Syömishäiriöliitto – SYLI ry 

• Tekstiiliopettajaliitto ry 

• Tunne rintasi ry 

• Vaikuttajaverkosto WoMan ry 

• Vihreät Naiset ry 

• Women in Film & Television Finland 

• WIZO rf 

• ZONTA International Piiri 20 ry 

 

Yhteensä 63 järjestöä, joissa on yli 400 000 henkilöjäsentä 

 

Muutokset jäsenkunnassa 

 

Kotitalousopettajien liitto ry erosi Naisjärjestöjen Keskusliitosta 23.12.2019. Insinöörien Rouvat 

ry lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa. 

 

Jäsenjärjestöjen merkkivuodet 2019 

 

Suomen Naisyhdistys 135 vuotta 

Lastentarhaopettajien liitto LTOL ry 100 vuotta 

Marttaliitto ry ja Marthaförbundet rf 120 vuotta 

Kätilöliitto 100 vuotta 

Zonta International 100 vuotta 

 

http://www.akateemisetnaiset.fi/
http://www.deltakappagamma.org/finland/
http://www.keskustanaiset.fi/
http://www.kosmetologitsky.fi/
http://www.kdnaiset.fi/
http://www.suomenkatiloliitto.fi/
http://www.suomennaishammaslaakarit.fi/
http://www.suomennaislaakariyhdistys.com/
http://www.naisyhdistys.fi/
http://www.ywca.fi/
https://sairaanhoitajat.fi/
https://unwomen.fi/
http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/
http://www.voimistelu.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/
http://www.kvinnoforbundet.fi/
https://syomishairioliitto.fi/
http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/
http://www.tunnerintasi.fi/
http://www.woman-ry.org/
http://www.vihreatnaiset.fi/
http://wift.fi/
http://www.wizo.org/
http://www.zonta.fi/
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LIITE 1 Kannanotot, tiedotteet, lausunnot ja kuulemiset 

 

Kannanotot ja tiedotteet  

28.1.2019 Sukupuolten tasa-arvo keskeiseksi osaksi Suomen EU-puheenjohtajakauden 

tavoitteita 

7.2.2019 Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023: Naiset vapaiksi – 

tasa-arvo vaatii tekoja 

7.3.2019 Naisjärjestöt: Työelämän seksuaalinen häirintä on lopetettava 

29.4.2019 Naisjärjestöjen Keskusliitto: EU:n on oltava myös naisten!  

3.6.2019 Naisten oikeudet vahvasti mukana hallitusohjelmassa - resurssien lisääminen ja 

uudistusten aikataulu keskeistä 

20.8.2019 Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus lisää tasa-arvoa 

11.11.2019 Naisten oikeudet kuuluvat ilmastonmuutoskeskusteluun 

11.11.2019 Hallituksen tulee puuttua ongelmiin, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon 

toteutumisen Suomessa! 

11.11.2019 Sukupuolesta on tehtävä viharikosrangaistuksen koventamisperuste 

12.11.2019 Piikkarit-palkinnon saanut Terhi Heinilä: Urheilujärjestöiltä vaaditaan nyt todellisia 

tasa-arvotekoja 

27.11.2019 Naisjärjestöt vaativat tehokkaita toimia ihmiskaupan ja prostituution kitkemiseksi 

 

 

 

Lausunnot 

30.1.2019 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle asiasta K 

22/2018 vp Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 

30.1.2019 Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 

28.2.2019 Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava 

23.4.2019 Lähestymiskiellon sähköisen valvonnan valmistelua tulee jatkaa 

13.6.2019 Lausunto oikeusministeriölle oikeushallintovirastoselvityksestä 

20.8.2019 Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa 

19.9.2019 Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksiä 7. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICESCR) määräaikaisraportin laatimiseen  

19.9.2019 Naisjärjestöjen Keskusliiton näkemyksiä 7. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR) määräaikaisraportin laatimiseen  

5.11.2019 Sukupuolinäkökulma tulee ulottaa kaikkiin vihapuheeseen ja -rikoksiin liittyviin 

toimiin 

18.11.2019 Lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa tunnetaan Suomessa huonosti 

 

Kuulemistilaisuudet  

https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=639&newstitle=Sukupuolten+tasa-arvo+keskeiseksi+osaksi+Suomen+EU-puheenjohtajakauden+tavoitteita
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=639&newstitle=Sukupuolten+tasa-arvo+keskeiseksi+osaksi+Suomen+EU-puheenjohtajakauden+tavoitteita
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=642&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+hallitusohjelmatavoitteet+2019%E2%80%932023%3A+Naiset+vapaiksi+%E2%80%93+tasa-arvo+vaatii+tekoja
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=642&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+hallitusohjelmatavoitteet+2019%E2%80%932023%3A+Naiset+vapaiksi+%E2%80%93+tasa-arvo+vaatii+tekoja
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=648&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t%3A+Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+seksuaalinen+h%C3%A4irint%C3%A4+on+lopetettava
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=695&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliitto%3A+EU%3An+on+oltava+my%C3%B6s+naisten%21+
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=715&newstitle=Naisten+oikeudet+vahvasti+mukana+hallitusohjelmassa+-+resurssien+lis%C3%A4%C3%A4minen+ja+uudistusten+aikataulu+keskeist%C3%A4
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=715&newstitle=Naisten+oikeudet+vahvasti+mukana+hallitusohjelmassa+-+resurssien+lis%C3%A4%C3%A4minen+ja+uudistusten+aikataulu+keskeist%C3%A4
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=729&newstitle=Subjektiivinen+varhaiskasvatusoikeus+lis%C3%A4%C3%A4+tasa-arvoa
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=749&newstitle=Naisten+oikeudet+kuuluvat+ilmastonmuutoskeskusteluun
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=750&newstitle=Hallituksen+tulee+puuttua+ongelmiin%2C+jotka+est%C3%A4v%C3%A4t+sukupuolten+tasa-arvon+toteutumisen+Suomessa%21
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=750&newstitle=Hallituksen+tulee+puuttua+ongelmiin%2C+jotka+est%C3%A4v%C3%A4t+sukupuolten+tasa-arvon+toteutumisen+Suomessa%21
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=751&newstitle=Sukupuolesta+on+teht%C3%A4v%C3%A4+viharikosrangaistuksen+koventamisperuste
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=753&newstitle=Piikkarit-palkinnon+saanut+Terhi+Heinil%C3%A4%3A+Urheiluj%C3%A4rjest%C3%B6ilt%C3%A4+vaaditaan+nyt+todellisia+tasa-arvotekoja
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=753&newstitle=Piikkarit-palkinnon+saanut+Terhi+Heinil%C3%A4%3A+Urheiluj%C3%A4rjest%C3%B6ilt%C3%A4+vaaditaan+nyt+todellisia+tasa-arvotekoja
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kannanotot?newsid=756&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6t+vaativat+tehokkaita+toimia+ihmiskaupan+ja+prostituution+kitkemiseksi
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=640&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4-+ja+tasa-arvovaliokunnalle+asiasta+K+22%2F2018+vp+Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=640&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4-+ja+tasa-arvovaliokunnalle+asiasta+K+22%2F2018+vp+Tasa-arvovaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=641&newstitle=Naisj%C3%A4rjest%C3%B6jen+Keskusliiton+lausunto+eduskunnan+lakivaliokunnalle
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=647&newstitle=L%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivallan+sovittelusta+on+luovuttava
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=676&newstitle=L%C3%A4hestymiskiellon+s%C3%A4hk%C3%B6isen+valvonnan+valmistelua+tulee+jatkaa
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=720&newstitle=Lausunto+oikeusministeri%C3%B6lle+oikeushallintovirastoselvityksest%C3%A4
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/subjektiivinen-varhaiskasvatusoikeus-lausunto-njkl.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-tss-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-tss-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-kp-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/njkl-kp-lausunto.pdf
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=748&newstitle=Sukupuolin%C3%A4k%C3%B6kulma+tulee+ulottaa+kaikkiin+vihapuheeseen+ja+-rikoksiin+liittyviin+toimiin
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=748&newstitle=Sukupuolin%C3%A4k%C3%B6kulma+tulee+ulottaa+kaikkiin+vihapuheeseen+ja+-rikoksiin+liittyviin+toimiin
https://www.naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/lausunnot?newsid=755&newstitle=Lapsiin+kohdistuvaa+ihmiskauppaa+tunnetaan+Suomessa+huonosti
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• Ulkoministeriön vuotuinen kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuus Suomen tavoitteista ja 

painopisteistä YK:n yleiskokouksen 74. istuntokaudella, 16.9.2019 

• Pohjoismainen Visio2030 ja ilmastoyhteistyö, 6.11.2019 

• Viharikosten uhrien pääsy rikosuhripalveluihin, 27.5.2019 

• Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus; Suomen viidennen 

määräaikaisraportin valmistelu; keskustelutilaisuus, 29.1.2019 
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LIITE 2 Keskusliiton edustukset muissa järjestöissä / edustajat vuosikokouksissa 

 

Naisjärjestöt Yhteistyössä- Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS  

1. edustaja (äänivaltainen) Larisa Arminen 

2. edustaja Bahar Mozaffari 

3. edustaja Helena Aaltonen 

4. edustaja Marja Pihnala 

NJKL:n edustajana Nytkis ry:n hallituksessa toimii Terhi Heinilä varsinaisena jäsenenä ja Anniina 

Vainio varajäsenenä.  

 

Suomen UN WOMEN – Finlands UN WOMEN 

Annica Moore 

 

Suomen YK-liitto  

Tuula Pohjola 

    

Väestöliitto vuosivaltakirjalla 

2 varsinaista edustajaa: Sonja Raunio, Tiina Hedrén 

2 varaedustajaa: Annica Moore, Bahar Mozaffari 

 

Tiedoksi, aiemmin päätetty seuraavista edustuksista  

• Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta MONK 

Eva Biaudet varsinainen jäsen, Terhi Heinilä varajäsen 

• Suomen LUMA-keskuksen neuvottelukunta, Annamaija Eskola 

• We All Finland -neuvottelukunta, jäsen Terhi Heinilä, varajäsen Sonja Raunio 

• TASOVA-ohjausryhmä, Terhi Heinilä 

• THL:n asiantuntijaryhmä, Anniina Vainio 

• Kansalaisjärjestöjen seksuaalioikeusverkosto, Anniina Vainio 

• Joku raja -verkosto, Kansallinen väkivaltaobservatorio, Ihmiskauppaverkosto 

• Laajennettu EU-jaosto 25, asiantuntijajäsen Terhi Heinilä 

• Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 2015-2019 

Terhi Heinilä varsinainen jäsen, Anniina Vainio varajäsen 

Sukupuoli, talous ja valta –jaosto 

Terttu Utriainen varsinainen jäsen, Anniina Vainio varajäsen 

Kunta- ja itsehallintoaluetyöryhmä 

 Terhi Heinilä varsinainen jäsen, Riikka Vacker varajäsen 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta –työryhmä 

 Elina Palola varsinainen jäsen, Anniina Vainio varajäsen 

 

http://www.luma.fi/keskus/
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LIITE 3 Keskeisimmät tilaisuudet jäsenjärjestöille ja sidosryhmille 

• Naisjärjestöjen johdon foorumi, 5.2.2019 

• Seksuaalinen häirintä työpaikoilla – miten tästä eteenpäin? Keskustelutilaisuus, 8.3.2019 

• Onko EU myös naisten -keskustelutilaisuus, 29.4.2019 

• My body is mine – 14th International Helvi Sipilä -seminaari, 14.3.2019 

• #tasaarvoteot: Tasa-arvo vaaliuutisoinnissa -tilaisuus, 4.6.2019 

• Teknologia ei kiinnosta tyttöjä – myytit ja todellisuus. SuomiAreena, 18.7.2019 

• Peking+25 -kansalaisjärjestöraportin julkistamistilaisuus, 3.10.2019 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous ja keskustelutilaisuus Naiset ja Ilmastonmuutos, 

11.11.2019 

• Peking +25-keskustelutilaisuus, 27.11.2019 

• Vaikuttamisviestinnän koulutus 27.11.2019 
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LIITE 4 Naisjärjestöjen Keskusliitto mediassa 

 

4.1.2019 Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti: Keskustan Sirkka-Liisa Anttila: Jo seuraava 

hallitus voi leikata maakuntien määrää – “Kannan sisälläni ristiriitaa” 

28.1.2019 Yle: Naisjärjestöt haluavat selvityksen Kotkan säästöjen vaikutuksista eri sukupuoliin  

2.2.2019 Uutissuomalainen/useat eri mediat: Suomen juhlavuoden tasa-arvoteoista toteutui 

melkein jokainen – Naisurheilijat ovat saaneet Urheiluruudussa merkittävästi lisää 

lähetysminuutteja 

7.2.2019 Hufvudstadsbladet: Kvinnonätverk vill ha en jämställdhetsminister 

8.2.2019 Demokraatti: Lakivaliokunta haluaa päättää lapsiavioliittojen solmimisen Suomessa – 

myös alaikäisenä solmitun avioliiton mitätöinnin mahdollisuutta selvitetään 

20.2.2019 Uusi Suomi/blogit: Sari Sarkomaa Lapsiavioliitot vihdoin historiaan 

8.3.2019 HS:n Naisen hyvinvointi -liite: Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys 

(puheenjohtajan pääkirjoitus) 

16.3.2019 ESS: Naisjärjestöt: Lähisuhdeväkivalta pois sovittelun piiristä 

29.3.2019 Akavan Erityisalat: Kulttuurin #metoo käynnisti häirinnän kitkemisen (mukana myös 

AE:n uutiskirjejakelussa)  

5.4.2019 Yle: Naiskunnanjohtajat kokoontuvat historialliseen tapaamiseen Vantaalle 

5.4.2019 Sannikka & Ukkola: Kannattaako iän, sukupuolen tai etnisen taustan perusteella 

äänestää? ja keskustelun jatkot 

9.4.2019 Svenska Yle: "Lyssna på de unga, behandla dem som människor" - det krävs en 

ändring i translagen, men partierna är inte övertygade 

9.4.2019 Kuntalehti: Naiset tekevät ja hakevat, mutta eivät tule valituksi – Uusi kuntajohtajien 

verkosto haluaa naisten äänet kuuluviin 

12.4.2019 Me Naiset: Jos naiset saisivat päättää, nämä 3 epäkohtaa pitäisi muuttaa ensi 

vaalikaudella  

12.4.2019 Vantaan Sanomat: Kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia – Tiesitkö, mikä on 

naisten osuus kuntavaltuutetuista? 

13.4.2019 Me Naiset: Naisjääkiekkoilijan euro 0,3 senttiä – Urheilumaailma on järkyttävän 

sovinistinen ja tässä syy 

23.5.2019 Helsingin Sanomat: Missä muhkea EU-virka, siellä mies: Unionin johtopaikat menevät 

yhä useimmiten miehille, eikä Suomi ole poikkeus 

22.5.2019 Helsingin Sanomat: Lukijan mielipide: Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä 

15.5.2019 Yle: Suurin osa puolueista nostaisi Suomen seuraavaksi komissaariksi mieluiten naisen 

– YLE kysyi puolueilta EU-politiikasta 

3.6.2019 Yle: Näin hallitusohjelma on otettu vastaan: Enteilee konkurssia, on hiekalle rakennettu 

huvila – toisaalta auttaa Suomen yli laskusuhdanteen 

4.6.2019 Yle Radio Suomen Päivä: Oliko vaaliuutisointi tasa-arvoista? 

10.7.2019 (nro 27/2019) Seura: Kuukautissuojille veroale? Suomessa arvonlisävero on yhä 

korkein mahdollinen – 24 prosenttia 

12.7.2019 Yle News: Domestic abusers and failed asylum seekers: Finland mulls expanded use 

of ankle tags 

19.7.2019 Yle Aamu-tv: Lisää tyttöjä tekniikan aloille 

21.7.2019 Helsingin Sanomat: Suomenkin pitäisi lopettaa ”tamponivero”, esittävät EU-

parlamentti ja järjestöt – katso laskurista, paljonko säästäisit kuukautismenoissa 

24.7.2019 Iltalehti: Vihreiden Hyrkkö haluaa eroon ”tamponiverosta”: ”Toivon mutkatonta 

keskustelua kuukautisista” 

24.7.2019 Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat, Turkulainen, Nurmijärven Uutiset, Länsiväylä, 

Tamperelainen, Seinäjoen Sanomat, Lappeenrannan Uutiset, Vihdin Uutiset, Mäntsälän Uutiset: 

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/keskustan-sirkka-liisa-anttila-jo-seuraava-hallitus-voi-leikata-maakuntien-maaraa-kannan-sisallani-ristiriitaa-474290/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/keskustan-sirkka-liisa-anttila-jo-seuraava-hallitus-voi-leikata-maakuntien-maaraa-kannan-sisallani-ristiriitaa-474290/
https://yle.fi/uutiset/3-10616827
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/742241-suomen-juhlavuoden-tasa-arvoteoista-toteutui-melkein-jokainen-naisurheilijat-ovat
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/742241-suomen-juhlavuoden-tasa-arvoteoista-toteutui-melkein-jokainen-naisurheilijat-ovat
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/742241-suomen-juhlavuoden-tasa-arvoteoista-toteutui-melkein-jokainen-naisurheilijat-ovat
https://www.hbl.fi/artikel/kvinnonatverk-vill-ha-en-jamstalldhetsminister/
https://demokraatti.fi/lakivaliokunta-haluaa-paattaa-lapsiavioliittojen-solmimisen-suomessa-myos-alaikaisena-solmitun-avioliiton-mitatoinnin-mahdollisuutta-selvitetaan/
https://demokraatti.fi/lakivaliokunta-haluaa-paattaa-lapsiavioliittojen-solmimisen-suomessa-myos-alaikaisena-solmitun-avioliiton-mitatoinnin-mahdollisuutta-selvitetaan/
http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269971-lapsiavioliitot-vihdoin-historiaan
https://www.naisenhyvinvointi.fi/hyvinvointi/naisten-hyvinvointi-on-tasa-arvokysymys/
https://www.ess.fi/teemat/ihmisetjailmiot/art2527187
https://www.akavanerityisalat.fi/uutishuone/artikkelit/kulttuurin_metoo_kaynnisti_hairinnan_kitkemisen.16370.news
https://yle.fi/uutiset/3-10724127
https://areena.yle.fi/1-4584961
https://areena.yle.fi/1-4584961
https://areena.yle.fi/1-50088633
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/08/lyssna-pa-de-unga-behandla-dem-som-manniskor-det-kravs-en-andring-i-translagen
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/08/lyssna-pa-de-unga-behandla-dem-som-manniskor-det-kravs-en-andring-i-translagen
https://kuntalehti.fi/uutiset/paatoksenteko/naiset-tekevat-ja-hakevat-mutta-eivat-tule-valituksi-uusi-kuntajohtajien-verkosto-haluaa-naisten-aanet-kuuluviin/?fbclid=IwAR2rdZ00NWtYEcQhFHhTuFG_DTD32U7XzdoTzhxhsdOMGycWBcQamYwoxX8
https://kuntalehti.fi/uutiset/paatoksenteko/naiset-tekevat-ja-hakevat-mutta-eivat-tule-valituksi-uusi-kuntajohtajien-verkosto-haluaa-naisten-aanet-kuuluviin/?fbclid=IwAR2rdZ00NWtYEcQhFHhTuFG_DTD32U7XzdoTzhxhsdOMGycWBcQamYwoxX8
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/jos-naiset-saisivat-paattaa-nama-3-epakohtaa-pitaisi-muuttaa-ensi
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/jos-naiset-saisivat-paattaa-nama-3-epakohtaa-pitaisi-muuttaa-ensi
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/762497-kuntien-tyontekijoista-80-prosenttia-on-naisia-tiesitko-mika-on-naisten-osuus
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/762497-kuntien-tyontekijoista-80-prosenttia-on-naisia-tiesitko-mika-on-naisten-osuus
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/naisjaakiekkoilijan-euro-03-senttia-urheilumaailma-jarkyttavan
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/naisjaakiekkoilijan-euro-03-senttia-urheilumaailma-jarkyttavan
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006114550.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006114550.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006113288.html
https://yle.fi/uutiset/3-10770886
https://yle.fi/uutiset/3-10770886
https://yle.fi/uutiset/3-10813153
https://yle.fi/uutiset/3-10813153
https://areena.yle.fi/1-50147638
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/kuukautissuojille-veroale-suomessa-arvonlisavero-on-yha-korkein-mahdollinen-24-prosenttia/?fbclid=IwAR3mDucqQDu5YW-jDEhCqMesv-AEvc96-azgafzACIZN1epPvexHZadUFdI
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/kuukautissuojille-veroale-suomessa-arvonlisavero-on-yha-korkein-mahdollinen-24-prosenttia/?fbclid=IwAR3mDucqQDu5YW-jDEhCqMesv-AEvc96-azgafzACIZN1epPvexHZadUFdI
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/domestic_abusers_and_failed_asylum_seekers_finland_mulls_expanded_use_of_ankle_tags/10874787
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/domestic_abusers_and_failed_asylum_seekers_finland_mulls_expanded_use_of_ankle_tags/10874787
file:///C:/Users/Annika%20Hinkkanen/Dropbox/Hallitus%20NJKL/Hallituksen%20kokoukset%202020/Hallituksen%20kokous%201%202020/Lisää%20tyttöjä%20tekniikan%20aloille
https://www.hs.fi/talous/art-2000006179892.html
https://www.hs.fi/talous/art-2000006179892.html
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7c1ad02d-5a2d-4218-a92d-10c5a7d0c0c9
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7c1ad02d-5a2d-4218-a92d-10c5a7d0c0c9
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Kuukautissuojien veroa halutaan alentaa – Vihreiden Hyrkkö: "Aiheuttaa sukupuolittuneen 

taloudellisen rasitteen" 

26.7.2019 Helsingin Sanomat: Keskustelu ”tamponiverosta” jatkuu: Vihreiden kansanedustaja 

jätti asiasta kirjallisen kysymyksen 

15.8.2019 Yle Ykkösaamu: Miten estää maahanmuuttajatyttöihin kohdistuva väkivalta? 

(kohdasta 53:10 eteenpäin) 

18.8.2019 Helsingin Sanomat ja KSML: Lintilä tyrmää ehdotuksen ”tamponiveron” laskusta, 

vaikka keskusta itse ehdotti sitä ennen vaaleja 

9.9.2019 MustRead: Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist, oletko feministi? ”Olen talonpoika 

Tenholasta”. 

20.9.2019 Svenska YLE: Våld mot kvinnor är fortfarande ett av Finlands största problem - nu 

ska nationell rapportör ge frågan mera tyngd 

3.10. YLE Nyheter TV-nytt: https://areena.yle.fi/1-4575178  

3.10. Ilkka: Naisjärjestöt hylkäisivät sovittelun käytön lähisuhdeväkivaltarikoksissa 

3.10. Svenska Yle: 5 orsaker varför världens lyckligaste land inte är ett paradis för flickor och 

kvinnor: Finland är fortfarande Europas näst våldsammaste land för kvinnor 

3.10. Yle Uutiset: 5 syytä, miksi maailman paras maa ei ole naisten ja tyttöjen onnela: Suomi 

on yhä Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa 

3.10. Suomenmaa: Naisjärjestöt: Sovittelu hylättävä lähisuhdeväkivaltarikoksissa – ”Naisten 

oikeudet kohtaavat ennennäkemätöntä vastarintaa koko maailmassa” 

3.10. Karjalainen: Naisjärjestöt hylkäisivät sovittelun käytön lähisuhdeväkivaltarikoksissa 

4.10. Kirkko ja kaupunki: Tutkimus: Vihapuhe yrittää vaientaa kohteensa – naispäättäjät joutuu 

maaliksi miestä useammin 

9.11. HS: Saksa lopettaa ”tamponiveron” ja siirtää kuukautissuojat alennettuun 

arvonlisäverokantaan 

12.11. HS: Naisjärjestöt: Sukupuoleen kohdistuvien viharikosten rangaistuksia on kovennettava 

12.11. Yle: Terhi Heinilälle Piikkarit-pääpalkinto 

12.11. Verkkouutiset: Naisia halutaan lisää urheilujohtajiksi 

12.11. Sportti.com: Piikkarit-pääpalkinto meni Terhi Heinilälle – Eva Wahlström palkittujen 

joukossa 

13.11. Suomiurheilu.com: Suomen olympiaurheilija sai upean tunnustuspalkinnon – ”Hänen 

ansiostaan tuhansien nuorten miesten ja naisten asema on parantunut urheiluelämän eri 

sektoreilla” 

13.11. KSML: Konneveden Nita Korhoselle tunnustuspalkinto tasa-arvon edistämisestä 

moottoriurheilussa 

13.11. Yle Pyöreä pöytä: Suoraa puhetta vanhojen käpyjen nimittelystä, rangaistusten 

koventamisesta ja valehtelusta 

14.11. MTV3 Huomenta Suomi, pj Eva Biaudet: Keskustelu naisten eläkkeistä 

14.11. MTV Uutiset: Naisten eläke viidenneksen miehiä pienempi: Rakenteellinen ongelma 

kietoutuu lastenhoitoon – "Neljäsosa isistä ei ota yhtään päivää vanhempainvapaata" 

14.11. Msn.com: Naisten eläke viidenneksen miehiä pienempi: Rakenteellinen ongelma 

kietoutuu lastenhoitoon – "Neljäsosa isistä ei ota yhtään päivää vanhempainvapaata" 

Minna 12/2019 (Suomalainen Naisliitto): 25 vuotta Pekingistä 

11.12. DW: Social Democrat Sanna Marin is latest woman to lead Finland & 

Finnlands Regierung: jung, weiblich, kompetent 

11.12. Newburgh Gazette:  World's youngest PM Takes Office in Finland  

5.12. Voima: Naisjärjestöjen aloite seksin oston kieltämisestä herättää vastustusta 

https://voima.fi/artikkeli/2019/naisjarjestojen-aloite-seksin-oston-kieltamisesta-herattaa-

vastustusta/ 

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/787222-kuukautissuojien-veroa-halutaan-alentaa-vihreiden-hyrkko-aiheuttaa-sukupuolittuneen
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/787222-kuukautissuojien-veroa-halutaan-alentaa-vihreiden-hyrkko-aiheuttaa-sukupuolittuneen
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006186140.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006186140.html
https://areena.yle.fi/1-50177140?autoplay=true&fbclid=IwAR032aiuLisdkQXQbyos4K1ByS2mc-Aco8_TwVTkmR9IAe-bKQMT1W7yZxA
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006208295.html?fbclid=IwAR25k3W8gjVgdXVfpSlysaqqSLgPEVGaEZhItBJRN_GHFJuwQSiBi0Jjr4c
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006208295.html?fbclid=IwAR25k3W8gjVgdXVfpSlysaqqSLgPEVGaEZhItBJRN_GHFJuwQSiBi0Jjr4c
https://www.mustread.fi/artikkelit/tasa-arvoministeri-thomas-blomqvist-oletko-feministi-olen-talonpoika-tenholasta/?fbclid=IwAR11W48OdnfjFjZ1zrWfQOvEG8KssiwiZFlX8N7zUP9bco11FEbxx__8vLc
https://www.mustread.fi/artikkelit/tasa-arvoministeri-thomas-blomqvist-oletko-feministi-olen-talonpoika-tenholasta/?fbclid=IwAR11W48OdnfjFjZ1zrWfQOvEG8KssiwiZFlX8N7zUP9bco11FEbxx__8vLc
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/20/vald-mot-kvinnor-ar-fortfarande-ett-av-finlands-storsta-problem-nu-ska-nationell
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/20/vald-mot-kvinnor-ar-fortfarande-ett-av-finlands-storsta-problem-nu-ska-nationell
https://areena.yle.fi/1-4575178
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/naisten-oikeudet-kohtaavat-ennennakematonta-vastarintaa-koko-maailmassa-1.3107379
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/03/5-orsaker-varfor-varldens-lyckligaste-land-inte-ar-ett-paradis-for-flickor-och
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/03/5-orsaker-varfor-varldens-lyckligaste-land-inte-ar-ett-paradis-for-flickor-och
https://yle.fi/uutiset/3-10999213?fbclid=IwAR1DULkrUTcwqG48PXFY37Rj27MmuUiXy9gVCBa7UxW-jgk6d_Nrl8vFxEA
https://yle.fi/uutiset/3-10999213?fbclid=IwAR1DULkrUTcwqG48PXFY37Rj27MmuUiXy9gVCBa7UxW-jgk6d_Nrl8vFxEA
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/naisjarjestot-sovittelu-hylattava-lahisuhdevakivaltarikoksissa--naisten-oikeudet-kohtaavat-ennennakematonta-vastarintaa-koko-maailmassa-6.3.543485.b8e2d45fb7
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/naisjarjestot-sovittelu-hylattava-lahisuhdevakivaltarikoksissa--naisten-oikeudet-kohtaavat-ennennakematonta-vastarintaa-koko-maailmassa-6.3.543485.b8e2d45fb7
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/230725
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tutkimus-vihapuhe-yrittaa-vaientaa-kohteensa-naispaattaja-joutuu-maaliksi-miesta-useammin?fbclid=IwAR23-cHXmruTs2wXbs6U0K2nsUL3IfVz9BA38TrjvD1f8VDbmKXitHylB-g#6c044dab
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tutkimus-vihapuhe-yrittaa-vaientaa-kohteensa-naispaattaja-joutuu-maaliksi-miesta-useammin?fbclid=IwAR23-cHXmruTs2wXbs6U0K2nsUL3IfVz9BA38TrjvD1f8VDbmKXitHylB-g#6c044dab
https://www.hs.fi/talous/art-2000006302346.html?share=163540be008577da9d6bbb779d5b1b0e
https://www.hs.fi/talous/art-2000006302346.html?share=163540be008577da9d6bbb779d5b1b0e
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006304775.html
https://yle.fi/urheilu/3-11063993
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