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Esipuhe
Vuonna 2015 vietetään maailmanlaajuisesti Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 20-vuotisjuhlaa. Vuonna 1995 järjestetty YK:n neljäs
maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi oli ensimmäinen, jossa tarkasteltiin tasa-arvonäkökulmasta naisen elämään liittyviä
asioita kaikilla yhteiskunnan eri aloilla. Toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien
toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Asiakirja on edelleen niin edistyksellinen, ettei sitä ole päivitetty eikä uutta maailmankonferenssia järjestetty.
YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alaisen Naisten asema –toimikunnan, CSW:n, maalikuussa 2015 pidettävä 59. sessio painottuu Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman käsittelyyn.
Erityisesti tarkastellaan toimintaohjelman toimeenpanon tämänhetkisiä haasteita ja sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen saavutuksia kuluneina 20 vuotena.
YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa viisivuotiskausittaisella arvioinnilla. Virallisista Pekingin
toimintaohjelman Suomen maaraporteista (Peking+5, Peking+10, Peking+15 ja Peking+20)
vastaa valtioneuvosto ja rinnakkaisraporteista Naisjärjestöjen Keskusliitto. Peking+20 –
rinnakkaisraportti antaa kansalaisjärjestöille
mahdollisuuden tarkastella niitä tavoitteita ja
toimia, joiden toteuttaminen Suomessa ei ole
riittävästi edennyt. Rinnakkaisraportti toimitetaan YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille.
Valitettavasti kehitys tasa-arvon edistämiseksi ei ole Suomessa ollut aina johdonmukaista.
Monissa asioissa on menty jopa taaksepäin.
On huomattava, että YK:n kaikkinaisen naisten
syrjinnän kieltävä yleissopimus ns. CEDAW-so-

pimuksen raportti vuonna 2014 toi esiin merkittäviä puutteita Suomen tasa-arvon tilasta.
Mm. naisten taloudellisissa ja koulutuksellisissa
asioissa kehitys ei ole ollut toivottua. Vuoden
2014 Euroopan perusoikeusviraston tutkimus
osoitti, että naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa edelleen hälyttävän yleistä. Kyseessä on
merkittävä ihmisoikeusasia, johon ei ole riittävästi kansallisesti reagoitu. Myös valtioneuvosto on nostanut ongelman esiin tasa-arvo-ohjelmansa 2012 - 2015 loppuraportissa.
Toivomme, että raportin toiveet ja vaatimukset huomioidaan kansallisesti mm. laadittaessa tulevia hallitusohjelmatavoitteita vuosille
2015 – 2019. Pidämme erillisen kansallisen tasa-arvo-ohjelman laatimista välttämättömänä.
Kannustamme Suomea myös aktiivisiin toimiin
naisten oikeuksien ylläpitämiseksi keskeisellä
sijalla YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeisellä
nk. Post 2015 –kehitysagendalla.
Naisjärjestöjen Keskusliiton rinnakkaisraportti vuosilta 2010 - 2015 on valmisteltu yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Raportissa käydään läpi kaikki 12 Pekingin toimintaohjelman aihealuetta. Kunkin aihealueen yhteydessä luetellaan kirjoittamiseen
osallistuneet tahot. Lämmin kiitos kaikille 18
järjestölle ja verkostolle erinomaisesta asiantuntemuksesta ja hyvästä yhteistyöstä! Erityiskiitos järjestösihteeri Sonja Tihveräiselle asiantuntevasta raportin kokoamisesta.
Työtä riittää, toimikaamme ja vaikuttakaamme
sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi yhdessä!
Terhi Heinilä, Pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto –
Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
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Tiivistelmä

Tämä rinnakkaisraportti on neljäs Naisjärjestöjen Keskusliiton kokoama katsaus Pekingin toimintaohjelman toteutumisesta Suomessa. Peking+20 -rinnakkaisraportissa tarkastelemme
vuosien 2010-2015 kehitystä ja tuomme esiin
toimintaohjelman 12 osa-alueella ilmenneitä
haasteita, saavutuksia ja kehittämistarpeita.
Monet kansalaisjärjestöjen huolenaiheista ovat
samoja kuin edellisessä Peking+15-rinnakkaisraportissa. Useat niistä ovat kiinnittäneet myös
CEDAW-komitean huomion. Yksi tällaisista on
Suomen lainsäädännön rajoittama tilastotietojen kokoaminen vähemmistönaisten asemasta, mikä estää havainnoimasta riittävän tarkasti rakenteellista syrjintää ja väkivaltaa sekä
puuttumasta siihen tehokkaasti. Esimerkiksi
vammaisista naisista, etnisiin vähemmistöihin
kuuluvista naisista, romaninaisista ja maahanmuuttajanaisista sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista naisista ei ole tilastotietoja saatavilla.
Tarkasteltaessa vallankäytön ja päätöksenteon tasa-arvoisuutta Suomessa vallitsee kaksijakoinen tilanne. Suomi on tunnettu naisten
korkeasta osuudesta poliittisessa päätöksenteossa, mutta taloudellisesti merkittävillä vaikutuspaikoilla, pörssiyhtiöissä ja ylimmissä johtotehtävissä naisia on edelleen hyvin vähän.
Vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset eivät näy
lainkaan poliittisessa päätöksenteossa. Naisten on myös oltava mukana kaikilla tasoilla ympäristöä koskevassa poliittisessa päätöksenteossa.
Suomalainen työelämä on voimakkaasti segregoitunutta, vaikka sen lieventäminen on ollut
tasa-arvopolitiikan asialistalla vuosikymmeniä.
Työnjaon lieventäminen on ollut tavoitteena
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myös monissa hallitusohjelmissa, ja työtä sukupuolittuneisuutta ylläpitävien rakenteiden
purkamiseksi on jatkettava. Naisen euro on
edelleen vain 83 senttiä ja naisilla on miehiä
useammin perusteettomia ja vastentahtoisia
pätkä- ja osa-aikatöitä. Naisten heikompi tulotaso johtaa matalampiin eläkkeisiin, ja yksinasuvien vanhojen naisten köyhyys on ongelma,
joka tulisi ratkaista korottamalla takuueläkkeen määrää sekä luomalla tasa-arvoinen eläkejärjestelmä. Myös maahanmuuttajanaisten
epätasa-arvoinen asema työmarkkinoilla sekä
transnaisten kokema syrjintä rekrytointiprosesseissa vaativat edelleen puuttumista. Naisten
työmarkkina-asemaa heikentää myös vanhemmuuden kustannusten jakautuminen etupäässä äitien työnantajille. Naisjärjestöt ovatkin
vaatineet jo pitkään perhevapaajärjestelmän
uudistamista ja sen kustannusten tasaisempaa
jakamista.
Suomessa kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on
vuodesta 1996 asti ollut subjektiivinen päivähoito-oikeus ja varhaiskasvatuksemme on arvioitu Pohjoismaiden parhaaksi. Laadukas varhaiskasvatus edistää lasten koulumenestystä ja
työllistymistä aikuisiässä sekä ehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Samaan aikaan
kun nuorten syrjäytyminen on tutkitusti yksi
suomalaisten suurimmista huolenaiheista, harkitsi hallitus tammikuussa 2015 subjektiivisen
päivähoito-oikeuden rajaamista. Subjektiivisen
päivähoito-oikeuden säilyttämisen lisäksi varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja asiakirjoihin
tulee kirjata tasa-arvo- ja sukupuolisensitiivinen kasvatus. Lisäksi koulujen oppimissuunnitelmissa ja -materiaaleissa tulee huomioida
sukupuolen, perhemuotojen, etnisen taustan
ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

Nuorten koulutuksessa on tehostettava myös
ihmisoikeuskasvatusta, tasa-arvokasvatusta ja
ristiriitatilanteiden väkivallattomia ratkaisutaitoja.
Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen Suomessa hyvin yleistä, mistä on tullut moitteita
CEDAW-komitealta. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan poikkihallinnollisella Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisella ohjelmalla 20102015, johon sisältyy 60 toimenpidettä. Tällä
hetkellä niistä neljä viidesosaa on toteutettu,
käynnissä tai suunnitteilla. Haastavimmaksi tavoitteeksi on osoittautunut väkivallan uhrien
tukipalvelujen kehittäminen. Ongelmana on
taloudellisten resurssien vähäisyys ja poliittisen
päätöksenteon hitaus. Samoista syistä Suomi
ei ole vielä ratifioinut Istanbulin sopimuksena
tunnetun Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaista
yleissopimusta, vaikka on alusta asti ollut aktiivinen sen neuvotteluissa ja allekirjoittanut sopimuksen jo vuonna 2011. Istanbulin sopimuksen velvoittamana Suomeen on perustettava
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toiminnan koordinaatiokeskus, avattava 24/7 auki
oleva auttava tukipuhelin ja lisättävä seksuaalisen väkivallan uhrien palveluita. Myös Naisiin
kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma
2015-2020 on laadittava pikaisesti.
Suomalaiset 15–24-vuotiaat tytöt tekevät toiseksi eniten itsemurhia maailmassa. Itsemurhien ehkäisyohjelman toimenpiteiden suunnittelussa olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota
ikään, sukupuoleen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Myöskään lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelut eivät ole sukupuolisensitiivisiä, eikä niihin osoiteta riittävästi resurs-

seja. Masennuksesta ja syömishäiriöistä kärsiville tytöille on taattava nopea hoitoon pääsy
koko Suomen alueella. Päihdepalveluissa ei
tällä hetkellä huomioida naisten moninaisuutta
eikä palveluiden esteettömyyttä. Nuorten seksuaalikasvatus ohittaa puolestaan seksuaalisen
suuntautumisen moninaisuuden. Koska terveydenalan koulutukseen ei kuulu seksuaaliseen
suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen perehtyminen, ei asiallisesta ja asiatuntevasta kohtaamisesta voi olla varmuutta. Suomessa ei myöskään ole itsemääräämisoikeutta
juridisen sukupuolen suhteen.
Vuonna 1995 pidetyssä Pekingin konferenssissa luvattiin taata kaikille maailman naisille ja
tytöille täysimääräiset ihmisoikeudet ja perusvapaudet ilman minkäänlaista syrjintää. Tähän
tavoitteeseen ei ole vielä päästy edes tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa, jossa kehitys on viime aikoina mennyt jopa taaksepäin.
Tässä raportissa tuodaankin esiin myös kansalaisjärjestöjen vaatimuksia nykyisen tilanteen
korjaamiseksi. Toivomme että nämä esitykset sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan
vuosille 2015-2019. On välttämätöntä, että tuleva hallitus laatii naisten ja miesten tasa-arvoa
edistävän ohjelman sekä varmistaa resurssit
sen toteutumiseen ja seurantaan. Tavoitteissa
tulee huomioida kaikki Pekingin toiminta-ohjelman kaksitoista osa-aluetta.
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A. Naiset
ja köyhyys

Tavoitteet
1. Tutkia, hyväksyä ja toteuttaa makrotaloudellisia
toimintamalleja ja kehitys- strategioita, jotka ottavat
huomioon köyhien naisten tarpeet ja ponnistelut.
2. Muuttaa lait ja hallintokäytännöt takaamaan
naisten tasavertaiset oikeudet ja tasavertaisen varainsaannin.
3. Luoda naisille mahdollisuus käyttää pankkipalveluja, säästää ja saada luottoa.
4. Kehittää sukupuolierot huomioon ottavia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusta, joiden avulla voidaan puuttua köyhyyden naisistumiseen

Naisen riski olla köyhä on Suomessa, samoin kuin kaikkialla maailmassa, suurempi kuin miesten. Kokonaisuutena köyhien osuus maamme väestöstä on pitkään
pysynyt likimain 13% tasolla, mutta tuloerojen viimeaikaisen kasvun katsotaan lisäävän köyhien osuutta. Yksi
keskeinen tekijä naisten suhteellisen köyhyyden poistamisessa on naisten palkkaeron poistaminen: naisten
palkkataso on n. 17% alempi kuin miesten, mikä kumuloituu heikompana eläkekertymänä.
Suomessa on köyhyyskeskusteluissa erikseen nimetty yli 65-vuotiaiden yksinelävien naisten köyhyysriski.
He elävät usein pelkällä takuueläkkeellä ja tähän ryhmään kuuluu myös vammaisia naisia sillä erotuksella,
että vammaisten naisten minimituloelämä saattaa alkaa 16-vuotiaana ja jatkua koko aikuisiän elämän kaaren
loppuun asti. Suomessa takuueläke on n. 37% mediaanitulosta ja n. 62% köyhyysrajasta. Takuueläke tuli voimaan 2011, mutta se ei ole säilyttänyt ostovoimaansa.
Hallitus suunnitteli eläkkeeseen 10 euron tasokorotusta,
mutta siitä luovuttiin säästötoimena. Mikäli vammainen
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henkilö ei vaikean vammansa vuoksi milloinkaan työllisty, elää hän koko aikuisikänsä takuueläkkeellä, joka on
eläkemuodoista pienin. Takuueläkkeellä eläminen merkitsee myös suomalaisen mittapuun mukaan köyhyydessä elämistä, ja henkilö tarvitsee usein myös asumistukea. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
vuoksi vammainen henkilö joutuu turvautumaan myös
toimeentulotukeen.
Suomessa naisten köyhyys tulee esille myös pitkäaikaistyöttömien, reikäisissä pätkä- ja silpputöissä olevien,
pitkään erilaisilla hoitovapailla olevien, yksinhuoltajanaisten, vanhojen naisten ja joidenkin maahanmuuttajataustaisten naisten ryhmissä. Maahanmuuttajataustaisten tulot jäävät selvästi kantasuomalaisten tuloista.
Työssäkäyvä kantasuomalainen ansaitsee vuodessa keskimäärin 36.800 euroa, työssäkäyvän maahanmuuttajan
ansaitessa 27.500 euroa. Maahanmuuttajataustaiset
naiset ansaitsevat keskimäärin tätäkin vähemmän, sillä
heidän euronsa on vain 77 senttiä maahanmuuttajamiehen eurosta.

On myös huomattava, että naisten ja lasten köyhyys kulkevat käsi kädessä; lapsiperheköyhyys on lisääntynyt
lapsilisien, vanhempainpäivärahojen ja kotihoidontuen
reaaliarvojen laskun myötä. Asumisen kalleus ylläpitää
köyhyyttä varsinkin pääkaupunkiseudulla. Suomessa
naiset muodostavat 87% yhden huoltajan perheistä,
joiden lukumäärä on edelleen kasvussa. Nämä perheet
ovat useammin köyhiä kuin kahden huoltajan taloudet. Yksinhuoltajaperheiden taloudelliset ongelmat on
tiedostettu, mutta sosiaalipoliittisia toimenpiteitä on
edelleen tehostettava niiden poistamiseksi. Tämä on
tärkeää myös siitä syystä, että avioerotilanteissa naisen
taloudellinen tilanne heikkenee etenkin alkuvaiheessa jyrkästi ja lapset jäävät yleensä äidin huollettaviksi.
Sukupuolten välinen epätasa-arvo on muutoinkin suurempaa köyhien ihmisten keskuudessa, koska köyhyyteen liittyvät ongelmat rajoittavat monin tavoin ihmisen
toimintamahdollisuuksia. Kodin köyhyys heijastuu eriarvoisuuden kokemuksina myös lapsiin ja näin naisten
köyhyyden vaikutukset kertautuvat seuraavalle sukupolvelle. Nuorten varhaisella syrjäytymisellä on suuri merkitys aikuisiän köyhyyteen. Tilastokeskuksen tietojen
perusteella koulupudokkaita, eli peruskouluun koulunkäyntinsä jättäneitä 18–29-vuotiaita on Suomessa miltei
13% koko ikäluokasta.

Myös ns. hoivaköyhyys koskettaa ennen kaikkea naisia. Hoivapalvelujen riittämättömyys, joustamattomuus,
puutteellinen laatu tai kalleus ovat esteinä niiden täysipainoiselle käyttämiselle ja siten naisten mahdollisuudelle osallistua työelämään tai opiskeluun ja päästä siten
pois köyhyyden kierteestä. Omaishoito on Suomessa
pitkälti naisten harteilla. Suomessa arvioidaan olevan
noin 350 000 omaishoitajaa. Yli puolet hoitajista ja hoidettavista on täyttänyt 65 vuotta. Useimmat heistä elävät minimipalkalla, tienaten 381 euroa kuussa. Kunnat
saavat määritellä itse omaishoidosta maksamansa palkkiot, mutta suuntaus on ollut kohti lain määrittelemää
minimitasoa. Omaishoitajalle kuuluu rahapalkan lisäksi
vapaapäiviä ja tukipalveluja, joista tämän pitää maksaa.
Kelan tutkimuksessa havaittiin, että eniten omaishoitajia auttaisi korkeampi palkkio. Omaishoito tuokin kunnille miljardien eurojen säästöt joka vuosi. Lisätäkseen
omaishoitoa hallitus on myöntänyt kunnille 10 miljoonan euron vuosittaisen lisätuen. Sitä ei ole kuitenkaan
käytetty omaishoidon tukemiseen vaan muuhun kunnan toimintaan.

Vaatimukset
*Hallituksen tulee sitoutua hyvinvointiyhteiskuntaan ja kansainvälisiin sopimuksiin, jotka velvoittavat
meitä poistamaan köyhyyden taustatekijät ja edistämään taloudellista tasa-arvoa.
*Perusteettomia ja vastentahtoisia osa-aika-, pätkä- ja silpputöitä on vähennettävä.
*Yksinasuvien vanhojen naisten köyhyyteen on puututtava ja takuueläkkeen määrää on korotettava
*On rakennettava lisää kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja palvelemaan ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.
*Maahanmuuttajataustaistennaisten työllistymistä ja tasa-arvoisempaa palkkausta on tuettava
*Transnaisten kokemaan syrjintään rekrytointiprosesseissa on kiinnitettävä huomiota.

Tekijät: Vammaisjärjestöjen Naisverkosto, Vasemmistonaiset, Zonta International Piiri 20 /
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B. Naisten
kasvatus
ja koulutus
Tavoitteet
1. Turvata tasavertainen pääsy koulutukseen.
2. Poistaa naisten luku- ja kirjoitustaidottomuus.
3. Parantaa naisten mahdollisuuksia päästä ammattikoulutukseen, opiskelemaan tieteitä ja teknologiaa
sekä jatkamaan opintojaan.
4. Poistaa syrjintä koulutuksesta.
5. Järjestää koulutusuudistuksiin riittävästi varoja ja
valvoa niiden toimeenpanoa.
6. Edistää tyttöjen ja naisten elinikäistä oppimista.

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus, joka vähentää lasten välistä sosiaalista eriarvoisuutta ja ehkäisee
syrjäytymistä. Euroopan komission tiedonanto vuodelta
2011 toteaa, että varhaiskasvatus luo perustan ihmisen
elinikäiselle oppimiselle, yhteiskuntaan integroitumiselle ja henkilökohtaiselle kehitykselle. Kattava ja toimiva
päivähoitojärjestelmä edistää paitsi lasten hyvinvointia,
on myös ehdoton edellytys sille, että naisilla ja miehillä
on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua työelämään.
Suomen nykyinen varhaiskasvatuslaki on vuodelta 1970
ja sitä ollaan parhaillaan uudistamassa. Tasa-arvon kannalta keskeisimpiä vaatimuksia uudistettavalle laille
ovat subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen
sekä sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus. Lasten tasa-arvoisessa kohtaamisessa ja kohtelussa varhaiskasvatuksessa on otettava lähtökohdaksi sukupuolen ja
perheiden moninaisuus. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lapsille tulisi antaa oikea kuva perheiden
monimuotoisesta todellisuudesta. Näin lapsilla olisi
välineitä kohdata erilaisuutta omissa ja lähipiirinsä perheissä sekä valmius ajatella omia perheen perustamisen
mahdollisuuksiaan laajasti ja monimuotoisesti.
Vaikka perheiden monimuotoisuus on jatkuvassa kasvussa, ei sitä juuri huomioida varhaiskasvatuksessa,
koulussa eikä perheitä kohtaavien ammattilaisten kou-
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lutuksessa. Lasten ja perheiden palveluiden työntekijät
kohtaavat työssään päivittäin erilaisia perheitä. Esimerkiksi adoptioperheitä on kohdannut 73%, uusperheitä
95%, sateenkaariperheitä 31% ja sijaisperheitä 69%
työntekijöistä. Perheiden monimuotoisuus tulisikin huomioida opetussuunnitelmissa kautta linjan, varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen
sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osalta. Erityisen tärkeää olisi, että lapsia ja perheitä työssään kohtaavat ammattilaiset saisivat jo opinnoissaan riittävästi
tietoa erilaisten perheiden erityistarpeista.
Koulutuksen tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet
päästä eri ammatteihin. Kansallisissa opetussuunnitelmien perusteissa on huolehdittava siitä, että tytöt ja
pojat saavat samanlaiset mahdollisuudet valita henkilökohtaisten taipumustensa mukaisen työuran edellyttämät opinnot ja ohjauksen. Nykyinen koulutus ohjaa tytöt palvelu- ja hoiva-aloille (tytöt 88,8% ja pojat 11,2%)
ja pojat vastaavasti tekniikan alueen (tytöt 16% ja pojat 83,9%) eri ammatteihin. Peruskoulun tietotekniikan
opetuksessa on tyttöjen ohjaus pelaamiseen laiminlyöty, mikä on ongelmallista, sillä pelaaminen vahvistaa
itsetuntoa ja matematiikan taitoja. Seksuaalikasvatuksessa sukupuolistereotypioita vahvistava opetus tulee
vaihtaa sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen. Kouluter-

veydenhuollossa sekä oppilashuoltoryhmässä on oltava
tarpeeksi asiantuntemusta, jotta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on mahdollisuus
saada tarvitsemaansa tukea.
Tuesta huolimatta maahanmuuttajataustaisetlapset ja
nuoret menestyvät peruskoulussa heikommin, tytöt hieman poikia paremmin. Tulokset ovat kuitenkin parempia kuin muissa OECD-maissa. Maahanmuuttajanuoret
valitsevat ammatillisen koulutuksen lukiota useammin.
Arkikielen sujuva taito ei vielä anna niitä valmiuksia,
joita lukiokoulutus vaatii. Erityisesti tyttöjen kohdalla
kulttuuriset rajoitteet saattavat olla suomen opiskelun
esteenä. Vastaavasti myös muiden vähemmistöryhmien
peruskoulun jälkeisiä opintoja pitää tukea joko kulttuurisesti tai varustamalla oppilaitoksia tarvittavilla opintoja auttavilla tekniikoilla. Laki turvaa periaatteessa koulutuksen kaikille maahan tuleville ja velvoittaa kunnat
huolehtimaan maahanmuuttajien koulutuksesta kokonaisvaltaisesti. Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksesta huolehditaan työvoimakoulutuksen avulla.
Romanien koulutustaso on suomalaista keskiarvoa alhaisempi, mikä liittyy osittain romanien koulutuksen
lyhyeen historiaan. Vuonna 2010 peruskoulun keskeyttäneiden romanien määrä oli laskenut viidennekseen,
mutta ero on edelleen suuri pääväestöön nähden.
Romanioppilaiden hakeutuminen lukioon on edelleen
hälyttävän vähäistä, vuosittain vain muutama romani
oppilas jatkaa opintojaan lukiossa. Varhainen perheen
perustaminen katkaisee usein siirtymisen peruskoulusta jatkokoulutukseen. Jos koulu jää kesken, työllistyminen voi olla tulevaisuudessa vaikeaa. Opinto-ohjauksessa tulisikin painottaa lukion merkitystä jatko-opintojen
kannalta ja kannustaa hyvin peruskoulunsa suorittaneita
romanioppilaita lukiokoulutukseen.

Nuorisotakuuta tulisi kehittää syrjäytyneiden nuorten
tavoittamiseksi. Työkokeilu sulkee pois esimerkiksi nuoret, joilla on toisen asteen loppututkinto, mutta jotka
eivät onnistu löytämään työtä. Takuun myötä nuorten
ohjautuminen palveluihin on aiempaa hankalampaa.
Tytöt ja naiset suorittavat korkean asteen tutkintoja keskimäärin samassa suhteessa kuin pojat ja miehet. Sen
sijaan tutkija-asteen suorittaneesta väestöstä naisia oli
vuonna 2012 vain 42 %, kun miehiä samana aikana oli
58 %. Naiset jättävät jatko-opintonsa helpommin kesken perhesyistä. Tuki jatko-opinnoissa on riittämätöntä.
Tutkija-asteen opintoja suorittavat naiset kokevat epävarmuutta omista kyvyistään saattaa opinnot päätökseen. Tilannetta voidaan korjata organisoimalla tutor- ja
mentorointijärjestelmiä korkeakoulujen sisällä.
Hyvät käytännöt: *Suomen Akateemisten Naisten
Liiton hallinnoima Luetaan yhdessä -verkosto antaa vapaaehtoisvoimin lukutaidon ja suomen/ruotsin kielen
opetusta maahanmuuttajanaisille, erityisesti pienten
lasten äideille ja iäkkäille naisille, jotka jäävät helposti koulutuksen ulkopuolelle. *Naisasialiitto Unioni sekä
Folkhälsan ovat toteuttaneet sukupuolisensitiiviseen
varhaiskasvatukseen keskittyviä projekteja, joissa tarjotaan päiväkodeille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille täydennyskoulutusta sukupuolisensitiivisyydestä.
*Vuosina 2010–2013 toteutettiin Osallisena Suomessa
-hanke, jonka tavoitteena oli uudistaa Suomen kotouttamispolitiikkaa. Hankkeen suositusten pohjalta Työ- ja
elinkeinoministeriö on mm. perustanut Kotouttamisen
osaamiskeskuksen. *Normit nurin –käsikirja opettajille esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä
koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille.

Vaatimukset
*Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä.
*Varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja asiakirjoihin tulee kirjata tasa-arvo- ja sukupuolisensitiivinen kasvatus.
*Oppimissuunnitelmissa, -ympäristössä ja -materiaaleissa on huomioitava sukupuolen, perhemuotojen, etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.
*Kasvatusalan ammattilaisten koulutuksessa tulisi käsitellä myös hlbtiq-moninaisuutta.
*Oppimateriaalivalmistajille on laadittava erityiset suositukset seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevista sisällöistä oppimateriaaleissa eri koulutusasteilla.
*Perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukion opetuksessa on tehostettava ihmisoikeuskasvatusta, tasa-arvokasvatusta ja ristiriitatilanteiden väkivallattomia ratkaisutaitoja.
Tekijät: Naisasialiitto Unioni, Seta, Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Zonta International Piiri 20 /
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C. Naiset
ja terveys
Tavoitteet
1. Parantaa naisten mahdollisuuksia saada asianmukaista hoitoa, kohtuuhintaista ja laadukasta terveydenhoitoa, informaatiota ja muita tarvittavia palveluja kaikissa elämänvaiheissa.
2. Vahvistaa naisten terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä ohjelmia.
3. Ryhtyä sukupuolitautien, HIV/AIDSin ja naisten terveydenhoidon vaatimiin, sukupuolierot tunnistaviin
toimiin.
4. Edistää naisten terveyden tutkimusta ja levittää
sitä koskevaa tietoa.
5. Lisätä voimavaroja ja valvoa naisten terveyden
seurantaa

Naisten sydäntaudit ovat alidiagnosoituja ja naisten
valtimotautien riskiin suhtaudutaan edelleen usein huolettomammin kuin miesten. Myös ADHD:n arvioidaan
olevan alidiagnosoitu tytöillä Suomessa, koska heidän
oireensa saattavat poiketa tyypillisistä poikien oireista.
ADHD-potilaat ovat haavoittuva ryhmä, joilla on riskinä marginalisoitua, erityisesti silloin kun he jäävät vaille
varhaista diagnoosia, joka mahdollistaa hoidon ja tuen.
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Suomessa valtakunnallisiin mammografiaan perustuviin rintasyöpäseulontoihin kutsutaan 50–59 -vuotiaat naiset
kahden vuoden välein, ja lähes 90% naisista osallistuu
tutkimuksiin. Lisäksi naiset kutsutaan viiden vuoden
välein kohdunkaulan syöpää ehkäisevään seulontaan.
Nuoret naiset osallistuvat niihin heikosti. Vammaisten
naisten mahdollisuuksia osallistua joukkoseulontoihin ei
ole turvattu: seulontapaikat ovat usein esteellisiä eikä
niissä ole varmuudella tarjolla naisen tarvitsemaa apua
esim. siirtymisessä. Myöskään matkakuluja ei korvata,
koska seulonnat kuuluvat ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Seksuaalivähemmistöille seulontaa tai
ehkäisyneuvontaa ei ole erikseen suunnattu.
Tyttöjen turvataitojen opettelu ei ole organisoitua.
Koulujen ehkäisy- ja seksuaalikasvatuksessa vammaiset
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tytöt sivuutetaan helposti, koska heidät nähdään edelleen epäseksuaalisina olentoina. Seksuaalikasvatuksessa ja ehkäisyneuvonnassa tulisi ehdottomasti huomioida myös seksuaalivähemmistöt. Naisten välisestä
seksistä ja sen tartuntariskeistä löytyy todella vähän
tietoa, vaikka tartuntariskejä on. Seksivalistuksessa olisi
kerrottava monipuolisesti seksin ja seksuaalisuuden eri
muodoista. Nykyisin seksivalistus on edelleen hyvin heteronormatiivista ja yhdyntäkeskeistä.
Naisten terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat yhä useammin päihdeaineet sekä erilaiset toiminnalliset riippuvuudet. Suomalaisten naisten alkoholinkäyttö on kuusinkertaistunut 40 vuoden aikana. Työikäisten naisten
yleisin kuolinsyy on alkoholiperäinen sairaus. Päihdepalvelujärjestelmän miehisyys vaikeuttaa naisten avunsaantia ja naiserityisiä tuki- ja hoitomuotoja on niukalti
tarjolla. Naisille suunnattuja erillisiä päihdeosastoja on
lakkautettu vuosina 2013–2014 pääkaupunkiseudulla.
Päihdepalvelut ovat harvoin esteettömiä ja tämän vuoksi esimerkiksi näkö-, kuulo-, ja liikuntavammaisten pääsemättömissä. Palveluissa tulisi huomioida myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohonnut
riski päihteiden väärinkäyttöön ja syrjäytymiseen.
Kuten ikääntyneiden palveluissa yleensäkin, myös de-

mentia-asiakkaista kolme neljäsosaa on naisia. Muistisairaita naisia on enemmistö erityisesti ympärivuorokautisen hoivan sisältävissä palveluissa. Suurten
ikäluokkien vanhetessa muistisairaiden ja ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa. Suomessa
niin hallituksen kuin kuntienkin on ehdottoman tärkeää
miettiä sukupuolierot huomioon ottaen, miten muistisairaiden hoito tulevaisuudessa järjestetään.
Vuonna 1975 Suomessa oli 62 synnytysyksikköä, nyt
synnytyksiä hoitaa enää 27 sairaalaa. Synnytysosastojen väheneminen ja synnytysten keskittyminen johtuu
sosiaali- ja terveysministeriön antamasta päivystysasetuksesta. Suunnittelemattomasti tapahtuneet matkasynnytykset lisääntyivät vuonna 2013 jopa 20% edellisvuoteen nähden. Lapsia syntyi sairaalan ulkopuolella
150. Vastasyntyneen kuolemanriski on moninkertainen,
jos synnytys ei tapahdu sairaalaolosuhteissa. Myös äitien turvallisuus voi vaarantua matkasynnytyksissä.
Koska terveydenalan koulutukseen ei kuulu seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen
perehtyminen, ei asiallisesta ja asiatuntevasta kohtaamisesta terveydenhuollossa voi olla varmuutta. Niin
sanottua vähemmistöstressiä, joka tarkoittaa syrjinnälle
alttiissa vähemmistöasemassa olevan yksilön altistumista krooniselle stressille, ei useinkaan tunnisteta. Kouluterveyskyselyä tulisi kehittää niin, että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydentilaan liittyvät
kysymykset nostettaisiin esille. Myönteistä kehitystä on
se, että transvestisuus, eli tarve ilmaista ajoittain myös
toista sukupuolta itsessään, poistettiin Suomessa maakohtaisena poikkeuksena tautiluokituksesta vuonna
2011. Transsukupuolisuus on vielä tautiluokituksessa
mielenterveyden häiriöissä. Tätä harhaanjohtavaa luokitustapaa tulisi muuttaa toisenlaiseksi. Lääketieteel-

lisen sukupuolen korjaushoidon saaminen Suomessa
on haasteellista. Se on hidasta ja terveydenhoitoalan
asenteet vaikeuttavat hoidon saantia. Yksilöllisiä hoitotarpeita ei huomioida riittävästi ja kaikki ihmiset käyvät
läpi pitkät ja uuvuttavat psykiatriset arviointijaksot. Hoitamisen, tukemisen, kuntouttavien hoitojen järjestämisen ja perheen ja lähipiirin kohtaamisen sijaan ylikorostuu riskiarviointi. Sukupuolen korjaushoidon kirurgisten
toimenpiteiden saamiselle on myös asetettu mielivaltaisia kriteereitä, kuten identiteettikokemus, painoindeksi ja ikä. Suuri haaste on se, että vankiloissa ja hoitolaitoksissa olevien mahdollisuudet saada sukupuolen
korjaushoitoa toteutuvat sattumanvaraisesti.
Intersukupuolisten henkilöiden hoitokäytäntöön liittyy
Suomessa ihmisoikeusloukkauksia. Intersukupuolisille
lapsille tehdään kosmeettisista syistä leikkauksia, joilla
pyritään normalisoimaan sukuelimet. Tämä käytäntö ei
kunnioita ihmisoikeuksia, itsemääräämis- eikä itsemäärittelyoikeutta. Intersukupuolisten lasten kirurgia tulisi
rinnastaa tyttöjen sukuelinten silpomiseen eksplisiittisesti.
Hyvät käytännöt: *Sydänliitto kannustaa NaisenSydän-ohjelmallaan naisia pitämään huolta itsestään.
*Suomen kansalliseen rokoteohjelmaan on lisätty
HPV-rokote, joka ehkäisee erityisesti kohdunkaulan
syöpää ja sen esiasteita. Tytöt saavat rokotteen koulussa ilmaiseksi. *Terveydenalan työpaikoissa tutustutaan
Setan videomateriaaleihin ”Moninaisuus on meissä” ja
”Haluaisin pystyä kertomaan”, jotka voi ladata Youtubesta *Naistenkartano tarjoaa naisten vertaistukeen
perustuvia NOVAT-ryhmiä, joissa naiset ovat itse mukana tavoitteidensa asettamisessa. Ryhmän avulla on
mahdollista päästä eroon esim. haitallisesti vaikuttavasta riippuvuudesta.

Vaatimukset
*Seksuaalikasvatuksessa ja ehkäisyneuvonnassa tulee huomioida seksuaalisen suuntautumisen
moninaisuus.
*Sukuelinten silpominen on ihmisoikeusloukkaus, joka on tuomittava kaikessa asennekasvatuksessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille on annettava riittävästi koulutusta kohtaamaan naisia,
joiden sukuelimet on silvottu.
*Päihdepalveluissa on huomioitava naisten moninaisuus ja palveluiden esteettömyys.

Tekijät: Naistenkartano, Nytkis, Seta, Vammaisjärjestöjen Naisverkosto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen Naisyhdistys, Naisasialiitto Unioni /
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D. Naisiin
kohdistuva
väkivalta
Tavoitteet
Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa hälyttävän
yleistä. Suomi on yksi niistä kolmesta Euroopan maasta,
joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä
ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus
on korkein (30%). Suomessa niiden naisten osuus on
Euroopan korkein (53%), jotka ovat kokeneet aikuisen
tekemää fyysistä, seksuaalista tai henkistä väkivaltaa
jossakin muodossa alle 15-vuotiaina. Suomessa kuolee
vuosittain noin 20 naista entisen tai nykyisen kumppaninsa surmaamana.
Yhteiskuntamme vähättelevä ja neutraloiva suhtautuminen väkivaltaan näkyy myös uhripolitiikassa: valtio
ei ole ottanut selkeää vastuuta väkivallasta ja uhrien
auttamisesta. Tämä näkyy myös väkivaltaa ehkäisevien
ja vähentävien toimintojen rahoituksessa: ne toimivat
minimibudjeteilla, tai eivät toimi rahan puutteessa ollenkaan. Turvakotipaikkoja on tällä hetkellä hieman yli
100 kun kansainvälinen suositus on 500. Suomessa on
keskusteltu vuosikymmeniä siitä, miten oikeutettua on
edes puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Naiserityisten näkökulmien esille tuominen on torjuttu ja naisten kokemaa väkivaltaa on pidetty liioiteltuna. Kuitenkin
tutkimustulokset osoittavat, että naiset joutuvat parisuhteessa väkivallan kohteeksi useammin kuin parisuhteessa elävät miehet, ja että väkivalta on seurauksiltaan
vakavampaa. Naisiin kohdistuu myös miehiä enemmän
lyömistä, kuristamista, pään hakkaamista ja seksuaalista
väkivaltaa. Naisille aiheutuukin väkivallasta miehiin verrattuna yli kaksi kertaa useammin fyysisiä vammoja ja yli
kolme kertaa enemmän psyykkisiä seurauksia.
Myös naisvankien kokema parisuhdeväkivalta on huomattavasti yleisempää kuin miesvankien. Rikosseuraamusviraston toteuttaman kyselyn mukaan 69,3%
naisvangeista (n=101) oli joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi. Vastaava luku oli miesvangeilla (n=309)
8,4%. Kumppanin seksuaalisesti hyväksikäyttämiä oli
naisvastaajista 18,8%, ja miehistä 0,3%.
THL:n (2013) julkaiseman Uskalla olla, uskalla puhua –
vammainen nainen ja väkivalta -oppaan mukaan Suomessa vammaisen naisen tai tytön riski kohdata väkivaltaa määritellään useimmiten 2-4 kertaa suuremmaksi
kuin vammattomien naisten. Kehitysvammaiset naiset
kohtaavat seksuaalista väkivaltaa 4-10 kertaa useammin
kuin muut naiset. Tällä hetkellä vammaisten naisten tarvitsema tuki ja palvelut eivät kuitenkaan ole samaa tasoa
kuin muiden naisten saamat palvelut. Kaikki turvakodit
eivät ole esteettömiä, eikä missään turvakodissa ole
tarjolla vammaisen naisen tarvitsemaa henkilökohtaista
apua. Turvakotiin matkustamista ei myöskään korvata,
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1.Toimia integroidusti naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja eliminoimiseksi.
2.Tutkia naisiin kohdistuvan väkivallan syitä ja
seurauksia sekä ennaltaehkäisevien toimien
tehokkuutta.
3.Poistaa naisilla käytävä kauppa sekä auttaa
prostituutiosta ja ihmiskaupasta johtuvan väkivallan uhreja.

vaikka nainen perusvammansa vuoksi ei pystyisi käyttämään julkisia kulkuneuvoja. Palveluista tiedottamisessa
on suuria puutteita. Vammaisten naisten tarvitsemat
kommunikaatiomuodot voivat olla esimerkiksi selko- tai
viittomakieli, iso- ja pistekirjoitus tai luettu teksti.
On myös uhriryhmiä, joiden kokemasta väkivallasta
on Suomessa vain vähän tai puutteellista tietoa. CEDAW-komitea on loppupäätelmissään nostanut esiin
tarpeen selvittää erityisesti maahanmuuttajataustaisten
naisten kokemaa väkivaltaa. Monika-Naiset Liitto ry:n
arvion mukaan Suomessa on noin 18 000 väkivaltaa
kokenutta maahanmuuttajataustaista naista. Haitalliset
perinteet, kuten kunniaan liittyvä väkivalta sekä tyttöjen
ja naisten sukuelinten silvonta koskettavat myös Suomessa asuvia naisia, mutta niistä ei ole saatavilla luotettavia numeerisia tietoja. Tyttöjen sukuelinten silpomisen
lopettaminen vaatii oikeaan tietoon perustavaa, pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. FGM:n vastainen työ
oli pitkään lähinnä kansalaisjärjestöjen tekemää, kunnes
vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen kansallisen
toimintaohjelman 2012-2016. Toimintaohjelman tarkoituksena on luoda pysyviä valtakunnallisia ja alueellisia
rakenteita tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi. Ohjelman toimeenpanoon ei kuitenkaan ole osoitettu selkeää rahoitusta, ja toimeenpanoon käytetyt resurssit ovat olleet jatkuvasti alimitoitettuja. Suomessa
ei ole nostettu yhtään rikossyytettä tyttöjen sukuelinten
silpomisesta. Suomen rikoslain mukaan tyttöjen/naisten
sukuelinten silpominen luokiteltaisiin oikeustapauksessa pahoinpitelyksi/törkeäksi pahoinpitelyksi.
Ratifiointiprosessissa oleva ns. Istanbulin sopimus on

nostanut Suomessa keskustelua kunniaan liittyvästä
väkivallasta ja erityisesti pakkoavioliitoista. Sopimuksen artikla 32 edellyttää, että pakkoavioliitot on voitava
mitätöidä, kumota tai purkaa. Artikla 37 taas edellyttää, että pakkoavioliitot tulee kriminalisoida. Suomessa
pakkoavioliittojen mitätöintiä ei lain mukaan ole, tämä
vaatii avioliittolain uudistusta. Myöskään erillistä lainsäädäntöä pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi ei ole.
Suomen hallitusohjelmassa luvataan, että kunniaväkivallan ja pakkoavioliittojen kohteeksi joutumisen riskien
tunnistamista tehostetaan, viranomaisille suunnataan
koulutusta ja kehitetään varhaisen puuttumisen malleja.
STM:n alainen työryhmä kehitti kattavan viranomaiskoulutusmateriaalin vuonna 2012, mutta koulutusmateriaalia ei ole toimeenpantu eikä koulutuksia resursoitu.
Myös kunniaan liittyvän väkivallan vastainen työ on tähän asti ollut pääasiassa järjestöjen harteilla ja sitä on
tehty lähinnä projektiluontoisesti määräaikaisella rahoituksella.
Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tunnistetaan huonosti.
Puutteet johtavat siihen, että esimerkiksi naisparien
perheväkivaltaa ei ehkä edes tiedosteta olevan. Kuitenkin Setan tutkimuksessa transnaisista fyysistä väkivaltaa
oli kokenut 44%, psyykkistä väkivaltaa 80% ja seksuaalista väkivaltaa 8% vastaajista.
Suomessa tunnistetaan huonosti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Vuonna 2004 säädetyn ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön jälkeen
tuomioita on tullut vain seitsemän kappaletta. Suurimmassa osassa uhrit ovat olleet alaikäisiä tai nuoria naisia. Syyskuussa 2014 hallitus esitti rikoslainmuutosta,
jonka tarkoituksena on selkeyttää ihmiskaupan ja parituksen tunnusmerkistöjä. Jatkossa yhä useampi tapaus
voitaisiin tuomita ihmiskauppana törkeän parituksen
asemesta. Tunnusmerkistöjen päällekkäisyyksien vuoksi

Suomessa on annettu hyvin vähän tuomioita ihmiskaupasta.
Suomalaisessa yhteiskunnassa käytävä keskustelu prostituutiosta heijastelee prostituutiopolitiikkaamme: seksin ostamista ei itsessään nähdä ongelmana. Se on
haitallista vain silloin, kun siihen liittyy paritusta ja ihmiskauppaa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kuitenkin yksi tärkeä näkökohta, kun pohditaan prostituution
syitä ja seurauksia. Prostituutio on rakenne, joka ylläpitää ajatusta, että yksi naisen perimmäisistä tehtävistä
on tuottaa seksuaalista mielihyvää miehelle. Oikeusministeriössä valmistui heinäkuun 2014 lakiesitys rikoslain
muutoksesta, joka koskee seksikaupan kohteena olevan
henkilön hyväksikäyttöä. Vastedes seksin ostaminen
parituksen tai ihmiskaupan uhrilta olisi rangaistavaa
myös tuottamuksellisena. Tutkimuksen mukaan 4-8
%:lle 14-18-vuotiaista tytöistä on tarjottu rahaa tai muuta vastinetta seksiä vastaan. Lastensuojelulaitoksessa
työskentelevien ammattilaisten arviona on, että 35%
karkaavista nuorista myy seksiä karkureissuillaan. Myös
poliisin rikostilastoissa alaikäisten osuus prostituutiossa
on alkanut näkyä: esimerkiksi vuoden 2012 tilastoissa
alaikäisiin kohdistuneet seksinostoyritykset ja seksin
osto olivat nousseet moninkertaisiksi aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Hyvät käytännöt: *Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen kansallisen toimintaohjelman 2012-2016
*Ihmisoikeusliitto tekee vuonna 2015 selvityksen kunniaan liittyvän väkivallan, ml. pakkoavioliitot ilmenemismuodoista ja esiintymisestä Suomessa. *THL:n (2014)
Turvataitoja nuorelle-opas sukupuolisen häirinnän ja
seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. *Naisten Linjan palvelusuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmiin, jotaka usein sivuutetaan väkivaltapalveluissa ja
joiden riski kokea väkivaltaa on tutkimusten mukaan
suurempi kuin kantaväestöön kuuluvien naisten.

Vaatimukset
*Suomen on ratifioitava Istanbulin sopimus ja sen velvoittamana on perustettava naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toiminnan koordinaatiokeskus, avattava 24/7 auki oleva auttava puhelin
ja lisättävä radikaalisti seksuaalisen väkivallan uhrien palveluita. Palveluissa ja niistä tiedottamisessa
on otettava huomioon esteettömyys ja naiseuden moninaisuus. Turvakotiverkoston laajuudesta on
huolehdittava kansainvälisten suositusten mukaisesti. *Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen
ohjelma vuosiksi 2015-2020 on laadittava pikaisesti. Ohjelmaan on sisällytettävä sekä palveluja,
koordinaatiota että lainsäädäntökehitystä koskevat toimenpiteet. Ohjelman toteuttamiseen tulee
varata riittävästi rahaa ja henkilötyövuosia. *Kunniaan liittyvään väkivaltaan on puututtava tehokkaasti. *Sukuelinten silpominen ihmisoikeusloukkauksena tulee nostaa asennekasvatuksessa esiin
tuomittavana tekona. *Suomeen tulee perustaa resurssikeskus tukemaan vammaisiin henkilöihin
kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. *Väkivaltakokemuksia on kartoitettava systemaattisesti ja
otettava käyttöön parisuhdeväkivallan uusiutumisen riskinarviointi. Lainsäädäntöön on sisällytettävä viranomaisten velvollisuus riskinarviointiin.
Tekijät: Exit, Ihmisoikeusliitto, Naisten Linja Suomessa, Seta, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Zonta International Piiri 20 /
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E. Naiset ja
aseelliset
konfliktit
Tavoitteet
1. Lisätä naisten osallistumista ristiriitojen ratkaisemiseen
päätöksenteko- tasoilla ja suojella aseellisten ja muiden
konfliktien vaikutuspiirissä tai vieraan miehityksen alaisuudessa eläviä naisia.
2. Vähentää kohtuuttomia sotilasmenoja ja valvoa aseiden
saatavuutta.
3. Edistää väkivallatonta ristiriitojen ratkaisemista ja vähentää ihmisoikeuksien loukkauksia konfliktitilanteissa.
4. Lisätä naisten panosta rauhankulttuurin edistämiseksi.
5. Järjestää suojelua, avustusta ja koulutusta pakolaisnaisille, muille kansain- välistä suojelua tarvitseville siirtolaisnaisille sekä omassa maassaan evakuoiduiksi joutuneille naisille.
6. Järjestää apua siirtomaissa ja ilman itsemääräämisoikeutta olevilla alueilla eläville naisille.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2000 päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Päätöslauselman tavoitteena on vahvistaa naisten asemaa
ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisussa ja
rauhanrakennuksessa. Päätöslauselmaa on täydennetty vuoteen 2014 mennessä kuudella päätöslauselmalla.
Suomi on laatinut oman kansallisen toimintaohjelmansa
päätöslauselmien toimeenpanemiseksi.
Suomi julkaisi ensimmäisen kansallisen 1325-toimintaohjelmansa vuonna 2008 ja päivitti ohjelmansa vuonna 2012. Toimintaohjelma päivitettiin yhteistyössä eri
vastuuministeriöiden, Suomen 1325-verkoston sekä
muiden kansalaisjärjestötoimijoiden ja tutkijoiden kanssa. 1325-verkosto sai monia ehdotuksiaan läpi uuteen
toimintaohjelmaan ja oli merkittävässä roolissa ensimmäisen toimintaohjelman alullepanossa. Nykyinen toimintaohjelma kattaa vuodet 2012–2016. Uusi toimintaohjelma on monin osin kattavampi kuin edellinen
toimintaohjelma ja sisältää uusina asioina tutkimuksen
ja viestinnän sekä monitoroinnin ja raportoinnin osiot.
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Ohjelma sisältää tavoitteiden lisäksi myös vastuutahot,
jotka vastaavat kunkin tavoitteen toteutumisesta sekä
indikaattorit, joita vasten toimintaohjelman toimeenpanoa seurataan. Indikaattorit ovat myös linkitetty YK:n ja
EU:n vastaaviin indikaattoreihin.
Kansallista toimeenpanoa seuraa ulkoasiainministeriön
vetämä kansallinen 1325-seurantaryhmä, johon kuuluvat toimintaohjelman vastuuministeriöiden ja -tahojen
(ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö,
oikeusministeriö, puolustusministeriö, puolustusvoimat ja sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö)
edustajat sekä kansalaisjärjestöjen edustajia (mukaan
lukien Suomen 1325-verkosto) ja yksittäisiä tutkijoita.
Kansallisen 1325-toimintaohjelman toimeenpanoon liittyy monia haasteita. Toimintaohjelmalta puuttuu kokonaan korvamerkitty rahoitus sen toimeenpanemiseksi.
Lisäksi 1325-asioiden parissa työskenteleviltä kansalaisjärjestöiltä puuttuu pitkäaikainen yleisrahoitus, vaikka
toimintaohjelmassa todetaan, että ”kansalaisjärjestöjen
1325-verkostolla on ohjelman seurannassa ja arvioin-

nissa tärkeä rooli” ja ”valtionhallinnon tulee tukea taloudellisesti kansalaisjärjestöjen 1325-työtä”. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, ettei 1325-agendaan liittyviin toimiin käytetä rahaa vastuuministeriöissä. Rahoituksen
systemaattinen seuraaminen kansallisella tasolla on kuitenkin puutteellista ja tarkkaa tietoa rahoituksen suuruudesta ei ole.
Rahoituksen lisäksi toimeenpanon seurannassa on monia haasteista. Toimintaohjelma sisältää 42 indikaattoria, joita vasten toimeenpanoa on tarkoitus peilata ensimmäisen kerran vuonna 2014, joka on samalla myös
nykyisen toimintaohjelman väliarviointivuosi. Toimintaohjelman ensimmäinen vuosittainen toimeenpanon
seurantaraportti toimitettiin ulkoasiainvaliokunnalle
vuoden 2013 lopussa, mutta se ei sisältänyt indikaattoreita, mikä on vaikeuttanut ohjelman ajantasaista
seurantaa. Indikaattorit eivät myöskään täytä kaikilta
osin hyvinä pidettyjen SMART-indikaattorien (specific,
measurable, achievable, realiable, time-bound) kriteerejä, sillä indikaattoreille ei ole määritelty aikarajoja
eivätkä ne ole kaikilta osin kovin tarkkoja. Tämä hankaloittaa toimeenpanon raportointia ja seurantaa. Toimeenpanon seurannassa olisi myös erityisen tärkeää
keskittyä vaikutusten mittaamiseen eikä yksittäisten toi-

mintojen mittaamiseen. Suomen kansallisesta 1325-toimeenpanosta ei ole toteutettu kattavaa ulkopuolista
toimeenpanon ja vaikuttavuuden arviointia. 1325-tematiikkaan liittyvän tutkimuksen rahoitus on Suomessa vähäistä. Vaikuttavuuden kannalta olisi tärkeää, että suunnitelmat ja toiminta perustuisivat tutkittuun tietoon.
Kansallisen 1325-seurantaryhmän aktiivisuus ja erityisesti siihen kuuluvien vastuutahojen jäsenten osallistumisaktiivisuus on ollut vähäistä ja vaihtelevaa. Ulkoasiainministeriöllä, joka on vastuussa seurantaryhmän
vetämisestä, on ollut vähäiset henkilöresurssit käytössään 1325-työhön ja erityishaasteena on ollut institutionaalisen muistin säilyvyys ministeriön sisäisestä
rotaatiosta johtuen. Kansallinen gender- ja 1325-koulutus kriisinhallinnan asiantuntijoille on kehittynyt viime
vuosien aikana, mutta koulutuksen valtavirtaistamista ja
validointia tulisi kehittää edelleen sekä panostaa systemaattisen palautteen keräämiseen koulutuksesta. Kriisinhallinnan laadullisen puolen kehittämisen lisäksi Suomen haasteena on erityisesti naispoliisien ja -sotilaiden
määrän kasvattaminen kriisinhallintaoperaatioissa sekä
naispuolisten asiantuntijoiden määrän kasvattaminen
alan johtotehtävissä.

Vaatimukset
*1325-toimintaohjelman toteutumista on voitava seurata eri vastuuministeriöissä systemaattisesti.
*Kansallisella 1325-toimintaohjelmalla tulee olla varattuna riittävät resurssit ja resurssien käyttöä tulee seurata.
*Kaikilla sotilas- ja siviilikriisinhallinnan tehtäviin lähteville on annettava tehtäväänsä nähden riittävä
gender- ja 1325-koulutus ja koulutuksen laatua on seurattava ja kehitettävä.

Tekijät: Suomen UNWomen, 1325-verkosto /
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F. Naiset
ja talous
Tavoitteet
1. Edistää naisten taloudellisia oikeuksia ja riippumattomuutta, mikä merkitsee oikeutta ansiotyöhön ja asianmukaisiin työoloihin sekä oikeutta taloudellisten voimavarojen
hallintaan.
2. Helpottaa naisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada
taloudellisia voimavaroja ja työpaikkoja sekä harjoittaa
kauppaa.
3. Tarjota etenkin pienituloisille naisille liiketoimintaan liittyviä palveluja, koulutusta, tietoa, teknologiaa ja mahdollisuuksia päästä markkinoille.
4. Vahvistaa naisten taloudellista toimintakykyä ja kaupallisia verkostoja.
5. Poistaa ammatillinen eriytyminen ja kaikenlainen syrjintä
työelämässä.
6. Edistää naisten ja miesten työ- ja perhevelvollisuuksien
yhteensovittamista.

Keskiansioita tarkasteltaessa naisten palkkojen osuus
miesten palkoista on Suomessa noin 83,1%. Palkkaero
samasta työstä on noin 10%. Sukupuolten väliset erot
säännöllisen työajan keskiansioissa ovat olleet jokseenkin samat 1990-luvulta alkaen. Palkkaeroa on selitetty
muun muassa työmarkkinoiden horisontaalisella ja vertikaalisella segregaatiolla, naisten käyttämillä perhevapailla sekä miesten ja naisten sijoittumisella eri työehtosopimuksiin.
Naisen euro on keskimäärin 83 senttiä, mutta tiettyjen
ryhmien kohdalla se on vieläkin vähemmän: Näkövammaisten keskusliiton tutkimusten mukaan työssäkäyvän
näkövammaisen naisen ja miehen euro on 65 senttiä.
Palkkatyössä olevan maahanmuuttajataustaisen naisen
euro on 62 senttiä. Maahanmuuttajataustaiset naiset
kokevat syrjintää suomalaisilla työmarkkinoilla kielitaidon puutteen, alhaisen koulutustason, rasismin ja ennakkoluulojen vuoksi. Maahanmuuttajataustaisten naisten työttömyysprosentti onkin nk. kantasuomalaiseen
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väestöön verrattuna lähes nelinkertainen.
Suomessa työlliset naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin työlliset miehet, mutta he työskentelevät miehiä
useammin epätyypillisissä (so. määräaikaisissa ja osa-aikaisissa) työsuhteissa. Sukupuolten palkkaero on lisäksi
sitä suurempi, mitä korkeampi koulutus on. Suomalainen työelämä on myös voimakkaasti segregoitunutta sukupuoli ohjaa usein yksilöitä niin sanotuille miesten
ja naisten aloille. Perinteiset asenteet määrittävät yhä
usein naisten uravalintoja ja uralla etenemistä. Naisten
palkat ovat kaikkein alhaisimmat naisvaltaisilla aloilla
ja korkeimmat miesvaltaisilla aloilla. Myös työtehtävät
saman alan sisällä ovat usein jakautuneet sukupuolen
perusteella. Tilastot osoittavat, että ero mies- ja naisvaltaisten alojen palkkauksessa on merkittävä. Tätä eroa ei
voida nykypäivänä selittää alojen erilaisella vaativuustasolla tai koulutuksella, sillä esimerkiksi naisvaltaiset
hoiva- ja hoitoalat ovat vaativia korkean osaamisen ja
koulutustason aloja.

Vuonna 2006 käynnistetty ja sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Samapalkkaisuusohjelma päättyy
keväällä 2015, mutta saa vielä jatkoa. Ohjelman tavoitteena on ollut kaventaa sukupuolten palkkaero 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä, mutta tulokset ovat
olleet laihoja: palkkaero on kaventunut keskimäärin 20
prosentista 17 prosenttiin. Miesten ja naisten väliset
palkkaerot heijastuvat myös naisten työeläkkeiden tasoon: miesten keskieläke oli 1 760 euroa kuukaudessa,
naisten 1 376 euroa. Naisjärjestöt ovatkin vaatineet tasa-arvoisen eläkejärjestelmän luomista ja vuoden 2017
eläkeuudistuksen sukupuolivaikutusten perusteellista
arviointia.
Sukupuolivaikutukset tulee arvioida huolellisesti myös
päätettäessä talouskriisin nimissä leikattavista sosiaalietuuksista ja hyvinvointipalveluista. Esimerkiksi sosiaalietuuksien, toimeentulon vähimmäistason ja terveyspalvelujen osalta on mahdollista, että tehdyt toimenpiteet
vaikuttavat negatiivisesti tai eri tavoin eri ryhmiin. Toimenpiteiden riittävää perus- ja ihmisoikeus- tai sukupuolivaikutusten arviointia tehdään harvoin sen enempää valtion kuin kunnankaan tasolla.

Suomen perhevapaajärjestelmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden jäädä rahallisen korvauksen varassa kotiin hoitamaan pientä lasta siihen saakka, kunnes
tämä täyttää kolme vuotta. Tällä hetkellä naiset pitävät
yli 90% perhevapaista ja vanhemmuuden kustannukset
maksaa suurimmalta osalta äidin työnantaja, mikä heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla. Hoivavastuiden
tasapuolisemmalla jakamisella äidit palaisivat aiempaa
nopeammin töihin, mikä tukisi heidän ura- ja palkkakehitystä. Hallitus ehdottikin syksyllä 2013 kotihoidontukijärjestelmään uudistusta, jossa tukikaudet kiintiöitäisiin puoliksi äidille ja isälle. Naisjärjestöt ovat ajaneet
vanhempainvapaan 6+6+6–mallia, jossa molemmat
vanhemmat saisivat kuusi kuukautta, ja kolmas kuuden
kuukauden jakso voitaisiin jakaa halutulla tavalla.
Hyvät käytännöt: *Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
muistuttaa palkkaerosta viettämällä Naisten palkkapäivää, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Tempauksia
järjestetään eri puolilla Suomea ja vuonna 2014 kampanjaan osallistui myös Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry.

Vaatimukset
*Hallituksen on purettava työn sukupuolittuneisuutta ylläpitäviä rakenteita tasa-arvotavoitteet
huomioon ottavan talous-, työllisyys - ja koulutuspolitiikan sekä lainsäädännön avulla.
*Vanhempainvapaajärjestelmä on uudistettava 6+6+6-mallin mukaiseksi ja sen kustannukset on
tasattava työnantajien kesken.
*Vanhustenhoidossa on huomioitava sukupuolten tasa-arvo.
*Tasa-arvovaltuutetun on pystyttävä valvomaan kattavasti tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia.
*Vuoden 2017 eläkeuudistuksen sukupuolivaikutukset on arvioitava perusteellisesti ja eläkejärjestelmästä on luotava tasa-arvoinen.

Tekijät: Naisjärjestöjen Keskusliitto /
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G. Naiset
vallankäytössä ja
päätöksenteossa

Tavoitteet
1. Taata naisten tasavertaiset mahdollisuudet päästä mukaan sekä osallistua täysimittaisesti valtarakenteiden toimintaan ja päätöksentekoon.
2. Parantaa naisten valmiutta osallistua päätöksentekoon ja johtamiseen.

Tarkasteltaessa vallankäytön ja päätöksenteon tasa-arvoisuutta Suomessa vallitsee kaksijakoinen tilanne.
Naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä, kansanedustajista ja hallituksen ministereistä on jo keskimäärin
40%. Toisaalta Suomi on yksi harvoista EU:n jäsenmaista, joilla ei ole vielä ollut naiskomissaaria. Suomessa ei
myöskään ole ollut vielä yhtään naispääministeriä, joka
olisi noussut asemaansa vaalien kautta ja pysynyt tehtävässään koko vaalikauden. Hidasta kehitystä kuitenkin
tapahtuu: kun vuoden 1970 eduskuntavaaleissa 93%
miesäänestäjistä äänesti miesehdokasta, vuoden 2011
eduskuntavaaleissa jo 32% miehistä äänesti naista.
Naisten osuus poliittisessa päätöksenteossa on ollut
nousussa jo 1990-luvun alusta alkaen, mikä on johtunut
painotetuista toimista niin puolueiden ehdokasasettelussa kuin yleisestä tasa-arvotietoisuuden kasvusta.
Keväällä 2015 päättyvällä vaalikaudella naisten osuus
kansanedustajista on ollut reippaasti yli 40%. Sen sijaan
kansanedustajissa ei ole maahanmuuttajataustaisia naisia ja kunnallisessa päätöksenteossakin heitä on valtakunnallisesti mukana vain muutamia.
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Suomen saamelaisia käsittelevä tutkimustieto on sukupuolineutraalia ja heidän kokemastaan syrjinnästä
tiedetään hyvin vähän. Saamelaisnaiset tavoittelevat ja
saavuttavat vain harvoin korkeita ja arvostettuja paikkoja saamelaisyhteisössä, vaikka he ovat korkeammin koulutettuja kuin saamelaismiehet. Saamelaisten poliittinen yhteisö on ollut perinteisesti hyvin miesvaltainen ja
saamelaiskäräjiä tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon
myös naisten osallistuminen.
Tällä hetkellä eduskunnan puhemiehistössä ei ole
yhtään naista, ja parlamentaarisessa päätöksenteossa
tärkeissä eduskunnan valiokunnissa jäsenyys on sukupuolittunutta. Esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan jäsenistä naisia on vain 19%, talousvaliokunnan jäsenistä
naisia on 29%, puolustusvaliokunnan jäsenistä 19% ja
ulkoasianvaliokunnan jäsenistä 35% on naisia. Vastaavasti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä vain 29%
on miehiä. Valiokunnan puheenjohtajuudet on jaettu
tasan naisten ja miesten kesken, mutta ulkopolitiikkaa,
puolustusta ja taloutta käsittelevissä valiokunnissa on
kaikissa puheenjohtajana mies. Valtionhallinnon ylim-

missä johtotehtävissä, joihin kuuluvat niin poliittiset
kuin virkamiestehtävät, naisten osuus on edelleen alle
30%, vaikka naisten määrä onkin hitaasti kasvanut. Lisäksi valiokuntien kuulemisessa käytetyistä asiantuntijoista vain kolmannes on ollut naisia.
Kunnallisessa päätöksenteossa naisten määrä ehdokkaina kääntyi laskuun kunnallisvaaleissa vuonna 2012
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1953. Myös valtuutetuksi valittujen naisten määrä hieman laski. Tasa-arvolain kiintiösäännös on korjannut kunnan hallitusten ja
lautakuntien jäsenten epätasaista sukupuolijakaumaa,
mutta tasa-arvo ei vieläkään yllä korkeimpaan päätöksentekoon saakka. Vaalikaudella 2008-2012 kunnanvaltuustojen puheenjohtajista alle 30% oli naisia ja hallitusten puheenjohtajista vain hieman yli 20%.
Naisten määrä talouselämän johtotehtävissä on edelleen 10-20% luokkaa. Määrä on hieman kasvanut, mutta
on edelleen hälyttävän alhainen, kun huomioidaan suomalaisten naisten korkea koulutustaso. Vähiten naisia
vallankäytön huipulla on yritysten johtopaikoilla hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina. Vain yhden pörs-

siyhtiön toimitusjohtajana on nainen. Naiset puuttuvat
lähes kokonaan kaikkien ammatti- ja työnantajajärjestöjen johtopaikoilta, työmarkkinakeskusjärjestöjen johdosta puhumattakaan.
Suomessa on kaksi kansankirkkoa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko, joilla on
julkisia tehtäviä ja verotusoikeus. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on naisia vihitty papeiksi vuodesta
1988. Tällä hetkellä evankelis-luterilaisen kirkon papeista noin 43% on naisia, mutta kirkkoherroista naisia on
vain 12%. Kirkon ja hiippakuntien johdossa toimii arkkipiispa ja 10 piispaa, joista vain yksi on nainen. Suomessa ei ole vielä koskaan valittu naista arkkipiispaksi.
Ortodoksinen kirkko ei vihi naisia papeiksi lainkaan.
Hyvät käytännöt: Naiset toimivat erittäin aktiivisesti
kansalaisjärjestöissä ja kansalaisjärjestöjen pääsihteereinä sekä toiminnanjohtajina. * Vaikka romaninaisten
yhteiskunnallinen osallistuminen on jäänyt suppeaksi,
he ovat hyvin edustettuina omaa kulttuuriaan käsittelevässä ja kehittävässä yhteiskunnallisessa- ja järjestötoiminnassa.

Vaatimukset
*Naisten osuutta päätöksenteossa on lisättävä.
*Tasa-arvolain periaatteita tulee noudattaa valtioneuvoston lisäksi mm. puhemiehistön kokoonpanossa.
*Erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon tulee
vahvistaa.
*Naisten vaikuttamismahdollisuuksia tukeva 40-60 prosentin kiintiösääntö on saavutettava taloudellisesti merkittävillä vaikutuspaikoilla ja ylimmissä johtotehtävissä.
*Pörssiyhtiöissä on otettava käyttöön kiintiösääntö.

Tekijät: Kokoomuksen Naisten Liitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto /
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H. Institutionaaliset
mekanismit
naisten
aseman
edistämiseksi

Tavoitteet
1. Luoda tai vahvistaa kansallisia toimielimiä ja
muita naisten aseman edistämisestä vastaavia
toimielimiä.
2. Sisällyttää sukupuolinäkökulma lainsäädäntöön sekä julkishallinnon toimintaan, ohjelmiin ja
hankkeisiin.
3. Tuottaa ja levittää sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa suunnitteluun ja arvioinnin tarpeisiin.

Kansalliset tasa-arvoelimet
Suomessa tasa-arvopolitiikan organisointi valtionhallinnossa jakautuu neljään osaan: sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen tasa-arvoyksikköön, parlamentaariseen tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan, itsenäisenä
laillisuusvalvojana toimivaan tasa-arvovaltuutetun toimistoon sekä riippumattomaan tasa-arvolautakuntaan.
Tasa-arvoyksikkö valmistelee ja toteuttaa hallituksen
tasa-arvopolitiikkaa ja -lainsäädäntöä, tasa-arvoasiain
neuvottelukunta tekee parlamentaarisena neuvonantajana aloitteita ja edistää käynnissä olevien tasa-arvopoliittisten kysymysten käsittelyä, tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista itsenäisenä
lainvalvontaviranomaisena ja tasa-arvolautakunta käsittelee ja ratkaisee tasa-arvolain noudattamiseen liittyviä asioita.
Sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään perustuslaissa sekä laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Perustuslain mukaan ihmis- ja perusoikeudet on
taattava kaikille tasa-arvoisesti ilman henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaki puolestaan kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Kansallisten tasa-arvoelimien resurssit ovat liian pienet
työmäärään nähden. Esimerkiksi tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa on vain yksi kokoaikainen työntekijä.
Myös tasa-arvovaltuutetun resurssit on alimitoitettu
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tehtäviin nähden kun tasa-arvolakiin on toistuvasti otettu uusia, valtuutetun tehtäviä lisääviä säännöksiä ilman,
että valtuutetun toimiston kapasiteettia olisi vastaavasti
lisätty. Tämä hankaloittaa mahdollisuuksia valvoa uusien säännöksien toteutumista, mikä osaltaan heikentää
lain implementointia. Myös CEDAW-komitea on kiinnittänyt huomiota resurssien vähäisyyteen ja suosittelee
myös korkean tason koordinaatiomekanismia tukemaan
tasa-arvotyön institutionaalisia mekanismeja.
Tasa-arvoyksikön toimintaa hankaloittaa myös hallituksen tasa-arvotyön lyhytjänteisyys ja riippuvaisuus
määräaikaisista projekteista. Jokainen hallitus vuodesta
1997 lähtien on laatinut tasa-arvo-ohjelman, mutta niiden lisäksi ei ole olemassa pidemmän aikavälin strategiaa. Tasa-arvoyksikön työtä vaikeuttaa myös se, ettei
sillä ole kunnollisia keinoja puuttua muiden hallinnonalojen toimintaan. Tasa-arvoyksikkö sijaitsee sosiaali- ja
terveysministeriössä omana yksikkönään osana talousja suunnitteluosastoa, mikä asettaa sen alhaalle ministeriön hierarkiassa. Tämän vuoksi tasa-arvoyksiköllä on
vain vähän todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa muiden
osastojen ja yksikköjen toimintaan.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja uudistetiin vuonna
2014. Tasa-arvolakiin lisättiin sukupuoli-identiteettiin ja
sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kielto sekä
mm. ulotettiin toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisen velvoite myös peruskouluihin. Yhdenvertaisuus-

lain syrjinnän kielto laajeni koskemaan tasapuolisesti eri
syrjintäperusteita niin että lähtökohtaisesti kaikille on
jatkossa sama suoja riippumatta syrjinnän perusteesta. Lainmuutosten myötä yhdenvertaisuusvaltuutettu
sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuuskunta tulevat
toimimaan oikeusministeriön yhteydessä. Uuden yhteisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan perustaminen voi auttaa puuttumaan nykyistä tehokkaammin
moniperustaiseen syrjintään. Muutosten yhteydessä
pitää kuitenkin seurata sitä, että toiminta resursoidaan
riittävän hyvin.
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa
sitä, että kaikkien päätösten ja toimenpiteiden suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa
huomioidaan erikseen niiden vaikutukset naisiin ja miehiin ja tasa-arvon toteutumiseen. Suomessa hallitukset
ovat yrittäneet valtavirtaistaa sukupuolinäkökulmaa
eri tavoin 2000-luvun alusta asti. Tätä varten on mm.
perustettu ministeriöihin toiminnalliset tasa-arvotyöryhmät, joiden tarkoituksena on tukea ministeriöissä
tehtävää valtavirtaistamistyötä. Nykyisessä hallituksen
tasa-arvo-ohjelmassa (2012-2015) tavoitteena on valtavirtaistaa sukupuoli hallinnon avainprosesseihin. Käytännössä valtavirtaistamispyrkimykset ovat edenneet
hitaasti.
Valtavirtaistamiseen liittyvään työhön on ohjattu liian
vähän resursseja. Esimerkiksi tasa-arvoyksikössä, jonka
vastuulla on suunnitella, koordinoida ja seurata valtavirtaistamisen etenemistä, valtavirtaistamiseen on varattu
vain alle yhtä henkilötyövuotta vastaava työpanos. Tarkoituksena on, että kaikki ministeriöt toteuttaisivat valtavirtaistamista itsenäisesti, mutta käytännössä tietoa,
osaamista ja resursseja ei ole riittävästi, jotta tavoite
voisi toteutua. Esimerkiksi vuonna 2012 annetuista 199
lakiesityksestä vain 28 esityksessä oli mainittu niiden

vaikutuksia naisten ja miesten kannalta. Lisäksi maininnat voivat olla eritasoisia, eivätkä ne välttämättä tarkoita
sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten syvempää analyysiä.
Sukupuolen mukaan eriteltyjen
tietojen tuottaminen
Sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja on melko hyvin
saatavilla koko väestön tasolla esimerkiksi Tilastokeskuksen kokoamina. Puutteita on erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten asemaan liittyvien tietojen
keräämisessä. Myös CEDAW-komitea on kiinnittänyt
tähän huomiota viimeisimmässä Suomea koskevassa
raportissaan. Esimerkiksi vammaisten naisten, etnisiin
vähemmistöihin kuuluvien naisten, romaninaisten ja
maahanmuuttajanaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta, työllisyydestä, koulutuksesta,
terveydestä ja poliittisesta osallistumisesta ei ole tilastotietoja saatavilla. Lisäksi tarvittaisiin lisää tietoa mm.
eri etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten
kokemasta väkivallasta. Olisi tärkeää saada tietoa myös
vähemmistöihin kuuluvien tyttöjen asemasta. Tietojen puuttuminen vaikeuttaa vähemmistöihin kuuluvien
naisten ja tyttöjen syrjintään puuttumista.
Tasa-arvotiedon kokoamiseen ja välittämiseen keskittynyt valtakunnallinen tietopalvelu Tasa-arvotiedon keskus Minna on siirretty vuoden 2013 alusta Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen. Järjestöt ja muut
tasa-arvotoimijat ovat ajaneet tietopalvelun toiminnan
vakiinnuttamista pitkään, ja siirto on nähty hyvänä askeleena toiminnan jatkuvuuden kannalta. Riittävistä
resursseista huolehtiminen on jatkossa tärkeää, jotta
toiminnan riittävä laajuus ja jatkuvuus voidaan turvata.
Nykyisin tasa-arvotiedon keskus Minnalla ei ole juurikaan toimintamäärärahoja, mikä vaikeuttaa erityisesti
toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä.

Vaatimukset
*Valtion tasa-arvoelimille on järjestettävä riittävät resurssit.
*Tasa-arvoyksikön asemaa pitää vahvistaa.
*Ministeriöiden valtavirtaistamistyöhön tulee osoittaa lisää resursseja ja koulutusta.
*Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten asemaan liittyvien tietojen keräämistä on parannettava.

Tekijät: Nytkis /
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I. Naisten
ihmisoikeudet
Tavoitteet
1. Turvata naisten ihmisoikeudet panemalle täytäntöön täysimittaisesti kaikki ihmisoikeusasiakirjat, erityisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW), sekä edistää niitä.
2. Varmistettava tasa-arvo ja syrjimättömyys sekä
lain tasolla että käytännössä.
3. Oikeudellisen lukutaidon saavuttaminen

Hallituksen tämän hetkiset ihmisoikeuspolitiikkaa ohjaavat kansalliset linjaukset ovat yleisesti ottaen analysoineet TSS-oikeuksien toteutumisen ongelmia melko
ohuesti. Niistä puuttuu myös Suomen ja EU:n tämänhetkisen talous- ja työllisyys- sekä sosiaalipolitiikan sukupuolivaikutusten arviointi. YK:n kaikkinaisen naisten
syrjinnän kieltävä CEDAW-sopimus on oikeudellisesti
sitova kansainvälinen ihmisoikeussopimus, jonka täytäntöönpanoa seurataan ihmisoikeussopimuksille tyypillisessä sopimusvaltioiden raportointimenettelyssä.
CEDAW-sopimus on valitettavan huonosti tunnettu
Suomessa, myös vastuuministeriön sisällä.
CEDAW-komitea tutki Suomen määräaikaisraportin
keväällä 2014 ja kokoukseen osallistui myös Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS. CEDAW-komitea oli erityisen
huolissaan siitä, että Suomen valtio saa kerta toisensa
jälkeen huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan
yleisyydestä sekä uhrien puutteellisesta palvelujärjestelmästä. Komitea esitti huolensa lähisuhde- ja perheväkivallan sovittelun riskeistä uhreille ja antoi suosituksia raiskauksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.
Myös väkivaltatyön koordinaation puuttuminen Suomesta kiinnitti komitean huomion. Komitea suositteli
toimenpiteitä prostituution kysynnän kriminalisoimiseksi ja ihmiskauppaa koskevaa lainsäädännön tarkistamista sekä kehotti ratifioimaan Euroopan neuvoston
yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (nk. Istanbulin
sopimus). Komitea suositteli tehokkaita toimia sekä romani-, saamelais- ja maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi ja aseman parantamiseksi
sekä translain (translaki = laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta) pikaista uudistamista. Komitea kehotti myös purkamaan koulutuksen ja työelämän
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segregaatiota sekä varmistamaan naisten edustuksen
yksityisen sektorin johtavissa asemissa. Lisäksi komitea
kehotti tehostamaan pyrkimyksiä palkkatasa-arvoon
sekä tukemaan vähemmistönaisten, ikääntyvien naisten ja yksinhuoltajanaisten osallistumista työelämään.
Komitea kiinnitti huomiota nuorten naisten ja tyttöjen
heikkenevään mielenterveystilanteeseen, päihteiden
käyttöön ja itsemurhalukuihin sekä siihen, että tilanteeseen on pyrittävä puuttumaan tehokkain toimin.
Tasa-arvolaki tuli Suomessa voimaan vuonna 1987 ja
se uudistettiin 2014. Tasa-arvolain muutokset sisältävät
syrjintäsuojan laajentamisen sukupuolivähemmistöihin,
tasa-arvosuunnittelun ulottamisen peruskouluihin sekä
tarkennusta työpaikan tasa-arvosuunnitteluun.
Vaikka tasa-arvolain pitkän historian aikana on syntynyt
oikeuskäytäntöjä lain soveltamisesta ja pitkäjänteisestä
tasa-arvon edistämisestä, ovat monet tasa-arvon toteutumiseen liittyvät ongelmat edelleen ajankohtaisia. Tasa-arvovaltuutetulle tulevista yhteydenotoista suuri osa
työelämän syrjintää koskevista tapauksista on liittynyt
raskaussyrjintään. Ihmisoikeusliitto teki vuonna 2012
selvityksen tasa-arvolain ja muun tasa-arvoon liittyvän
lainsäädännön soveltamisesta oikeuskäytännössä. Tasa-arvolaki tunnetaan ja sitä hyödynnetään syrjintätapauksissa. Verrattuna rikosasioina oikeuteen vietyihin
tapauksiin, tasa-arvolain perusteella viedään huomattavasti enemmän tapauksia oikeuteen. Tasa-arvolakiin
liittyvissä riita-asioissa valta-osa kantajista oli naisia.
Ihmisoikeusliiton vuonna 2013 tekemässä syrjinnän uhrien oikeusturvaa koskevassa tutkimuksessa selvisi, että
oikean valitusreitin löytäminen ei ollut selvää. Se, kuinka moni syrjintää kokenut vie tapauksensa eteenpäin, ei
kerro koko kuvaa syrjinnästä. Naisten oikeuksien toteu-

tumisessa on kyse ennaltaehkäisystä ja kokonaisvaltaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta, ei vain syrjinnän
viemisestä tuomioistuimeen.
Ihmisoikeuskasvatus on tunnustettu ihmisoikeus. Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus
ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen, ja joka
siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia. Perusopetuslaissa säädetyt valtakunnalliset opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet velvoittavat ihmisoikeuskasvatukseen ja
-koulutukseen, mutta se on Suomessa hajanaista eikä
kata koko koulutusjärjestelmää. Lisäksi sisällöt ovat kapeita ja keskittyvät usein vain yhteen tai muutamaan
ihmisoikeuteen. Opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit
eivät tue riittävästi kokonaisvaltaista ihmisoikeuskäsitystä. Tällä hetkellä yhdessäkään kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa ei ole tarjolla kaikille pakollista opetusta
ihmisoikeuksista. Yliopistoissa opetusta ihmisoikeuksista on saatavilla lähinnä oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Suomi onkin saanut huomautuksia ihmisoikeusopintojen puuttumisesta opettajankoulutuslaitosten
opetussuunnitelmista.
Tietoisuus ihmisoikeuksista on maahanmuuttajataustaisten naisten parissa edelleen heikkoa. Myös CEDAW-komitea on ilmaissut huolensa tästä ja kehottanut
Suomea kehittämään ohjelmia ja strategioita ihmisoikeustietoisuuden lisäämiseksi maahanmuuttajataustaisten naisten keskuudessa.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanne on sopimusten näkökulmasta tarkastellen heikko.
Ns. Istanbulin sopimus on ensimmäinen ihmisoikeussopimus, jonka tekstissä mainitaan seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kiellettyinä syrjintäperusteina. YK:n ihmisoikeussopimuksia täydentävät
Yogyakartan periaatteet vuodelta 2007 on kansainvä-

listen ihmisoikeusjuristien muotoilema kokoelma periaatteita, joilla otetaan huomioon myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Periaatteet eivät ole
yleisesti tunnettuja eikä niiden tunnettavuus ole ajan
myötä lisääntynyt.
Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 sisältää
kansallista perus- ja ihmisoikeustilannetta käsitteleviä
asioita ja selonteossa nostetaan selkeästi esille velvoite toteuttaa hlbti-ihmisten oikeudet myös kotimaassa.
Keskeisiä alueita hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa ovat työelämä, koulutus ja terveyspalvelut.
Selonteossa nostetaan esiin myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun turvaamisen tärkeys perusopetuksessa, toisella asteella ja nuorten harrastustoiminnassa
sekä sukupuolen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tärkeys. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista on seurattava ja tietoa toteutumisesta on
levitettävä. Valtioneuvoston tulee arvioida lainvalmistelussa ja hallintotoiminnassa esitysten vaikutuksia seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuuden näkökulmasta sekä
varmistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön
toimeenpanon hlbti-ihmisten yhdenvertaisuutta turvaavalla tavalla. Tämä näkökulma tulee myös ottaa huomioon yleisessä perus- ja ihmisoikeus-kasvatuksessa ja
-koulutuksessa.
Hyvät käytännöt: *Kesäkuussa 2014 julkaistiin Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja
ihmisoikeudet Suomessa -selvitys, jonka laati eri ministeriöiden välinen työryhmä yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. *Keväällä 2014
YK-liitto ja Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry järjestivät Helsingissä paneelikeskustelun CEDAW-kokouksen
tuloksista. Syksyllä 2014 myös Ihmisoikeuskeskus järjesti
aiheesta seminaarin Helsingissä.

Vaatimukset
*CEDAW-päätelmät on otettava huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa
*Keskeisten talous-, sosiaali- ja työllisyyspoliittisten päätösten vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksiin
sekä sukupuolten tasa-arvoon on ennakkoarvioitava perusteellisesti.
*Suomessa tulisi olla itsemääräämisoikeus juridisen sukupuolen suhteen.
*Kaikissa lomakkeissa, joissa kysytään sukupuolta, tulee olla vaihtoehtona myös ”muu”, mahdollisesti lisäkysymyksen ”mikä?” kanssa.

Tekijät: Ihmisoikeusliitto, Nytkis, Seta, Suomen Akateemisten Naisten Liitto /
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J. Naiset ja
tiedotusvälineet

Tavoitteet
1. Lisätä naisten osallistumista viestimissä
ja uuden viestintäteknologian kehityksessä sekä niissä ja niiden kautta tapahtuvan
ilmaisuun ja päätöksentekoon.
2. Edistää tasapainoista ja stereotyypitöntä kuvaa naisista tiedotusvälineissä.

Pekingin toimintaohjelmassa tiedotusvälineiden ja naisten rooli on kahtalainen. Yhtäältä naiset nähdään toimittajan ammatin kautta potentiaalisina toimijoina ja
kehittäjinä viestimissä, toisaalta ohjelma puuttuu naisten esittämiseen sukupuoliroolijaon mukaisesti.
Suomalainen media on edelleen pääosin miesten johtamaa toimintaa, ja naisten eteneminen päätoimittajiksi
muissa kuin naistenlehdissä on edelleen haasteellista.
Suomalaisissa sanomalehdissä alkaa kuitenkin olla myös
naispäätoimittajia, esimerkkeinä Ilkka ja Länsi-Uusimaa.
Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa naispäätoimittajia on ollut jo pitkään, tosin vastaavat päätoimittajat
ovat miehiä. Näyttää siltä, että edistystä tapahtuu hitaasti tässäkin asiassa. Alan naisistuessa kasvaa myös
naisjohtajien määrä.
Journalistiliiton solmimien työehtosopimusten palkankorotuksia on käytetty palkkaerojen tasaamiseen
jo kauan. 1990-luvulla ja 2000- luvun alussa sovittiin
ns. naispalkkaeriä, sittemmin on sovittu ns. yrityskoh-
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taisista eristä. Niitä on käytetty usein juuri alimpien
palkkojen nostamiseen. Liitto kerää säännöllisesti alan
palkkatilastotietoa ja tämä tieto analysoidaan myös tasa-arvonäkökulmasta. Tilastot osoittavat, että journalistisella alalla naisten ja miesten välinen palkkaero on
pienempi kuin työmarkkinoilla yleensä. Miesten keskiarvopalkat ovat kuitenkin olleet lähes aina hieman naisia suuremmat. Satunnaisesti joissain tietyissä ryhmissä
(mm. freelancerit) on kuitenkin havaittu naisilla suurempia keskiansioita kuin miehillä. Naisen euro on viime
vuodet ollut alalla noin 93 senttiä. Alan palkkaero on
perustunut pitkään mm. henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteeseen: vanhimmissa ikäluokissa on enemmistö
miehiä, nuoremmat ikäluokat ovat voittopuolisesti naisia. Kun henkilökohtainen palkka on kehittynyt ja kehittyy edelleen työkokemuksen myötä, on ainakin osa
palkkaerosta perustunut tähän.
Tasa-arvon edistäminen ei kuulu Journalistiliiton virallisiin tavoitteisiin, mutta liittovaltuusto on hyväksynyt
liitolle tasa-arvo-ohjelman vuonna 1994. Liitossa on

toiminut hallituksen alainen tasa-arvotyöryhmä. Se yhdistettiin 2000-luvulla työelämävaliokuntaan, joka valmistelee ja seuraa tasa-arvoasioita osana työelämän
kokonaisuutta sekä tekee aihepiiriin liittyviä kyselyitä
ja selvityksiä. Edellinen tasa-arvokysely tehtiin vuonna
2013.
Haasteet: Median naiskuva 2010-luvulla on yhä hämmästyttävän perinteinen; uutisseurantatutkimusten mukaan mies puhuu mediassa asiaa politiikasta ja taloudesta, nainen ihmissuhteista ja kotiin liittyvistä asioista.
Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen median toimintaan liittyvään koulutukseen ei ole vielä mukana suomalaisessa journalistien peruskoulutuksessa Naistoimittajat ry:n ponnisteluista huolimatta. Myös opettajien
koulutuksessa medialukutaito pitäisi saada nopeasti
nykykehityksen tasalle, nythän tilanne on valitettavan
usein se, että lapset opettavat opettajiaan viestintäteknologien hienouksien ja uutuuksien käytössä.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 mukaisesti
tasa-arvoa loukkaavaa mainontaa koskevan sääntelyn
tarve arvioitiin vuoden 2014 lopulla, kun oli saatu kokemuksia vuoden 2008 kuluttajansuojalain ja Mainonnan
eettisen neuvoston roolin uudelleen muotoutumisesta.
Arviomuistion mukaan kuluttajansuojalain mukainen

hyvän tavan sääntely on riittävä ja kattava tasa-arvoa
loukkaavan mainonnan sääntelemiseksi, eikä sääntelyssä ole havaittavissa mitään korjausta vaativia epäkohtia
tai puutteita.
Hyvät käytännöt: Naistoimittajat ry oli mukana Suomessa 1990-luvulla Kenen kuva – kenen ääni? Kuka
näkyy ja puhuu viestimissä? -koulutuspaketin rakentamisessa ja levittämisessä. Naistoimittajat ry tarjosi toimittajille, järjestöille ja oppilaitoksille mahdollisuuden
tutustua tähän medialukutaitoa lisäävään koulutukseen. Sen sisältö oli räätälöitävissä kunkin tilaisuuden
ja tarpeen mukaan. Koulutusohjelman pohjana olivat
kansainväliset Screening Gender, Portraying Politics ja
Diversity Toolkit -paketit. Tätä koulutuskokonaisuutta
luomassa oli pohjoismaisia ja eurooppalaisia yleisradioyhtiöitä, Euroopan journalistiliitto EFJ, Euroopan
journalismikeskus EJC ja Euroopan yleisradioliitto.
Hanketta tukivat muun muassa Euroopan komissio ja
Euroopan sosiaalirahasto. Koulutusmenetelmissä on
esimerkkejä eri maiden televisio-ohjelmista menneiltä
vuosilta, mutta koulutuskokonaisuutta pitäisi päivittää,
jotta ne heijastaisivat paremmin nykymediaa. *Suomen
Journalistiliitto on valinnut ensimmäistä kertaa puheenjohtajakseen naisen. Hanne Ahon nelivuotinen puheenjohtajakausi alkoi vuoden 2015 alussa.

Vaatimukset
*Nais- ja miestoimittajien palkkaerot näkyviksi ja suunnitelmallisella työllä pois kokonaan.
*Sukupuolinäkökulman avaaminen journalistien peruskoulutuksessa.
*Median lukutaitokoulutusta opettajien peruskoulutukseen.
*Tyttöjen ja naisten moninaisuus näkyviin jokapäiväisissä uutisissa.
*Lisää naisia tietotekniikka- ja viestintäyritysten johtoon.

Tekijät: Naistoimittajat, Naisjärjestöjen Keskusliitto /
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K. Naiset ja
ympäristö

Tavoitteet
1. Saada naiset aktiivisesti mukaan ympäristöä koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla.
2. Sisällyttää sukupuolinäkökulma kestävän kehityksen politiikkaan ja ohjelmiin.
3. Vahvistaa tai luoda kansalliselle, alueelliselle ja
kansainväliselle tasolle tarvittavia mekanismeja arvioimaan kehitys- ja ympäristöpolitiikan vaikutuksia
naisiin.

Vuonna 1995 Euroopan neuvosto hyväksyi EU:n sitoutumisen Pekingin toimintaohjelmaan. Vuodesta 1999
alkaen on kehitetty muutosta mittaavia indikaattoreita,
mutta edelleen indikaattorit puuttuvat kolmelta alueelta, mukaan lukien K. Naiset ja ympäristö. Suomessa
Matti Vanhasen toinen hallitus hyväksyi tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta lokakuussa 2009.
Selonteon mukaan ilmasto ja sukupuoli liittyvät toisiinsa
ainakin neljällä tavalla. Päästöjen tuottaminen, lämpenemisen vaikutukset, osallistuminen ilmastopolitiikan
muotoiluun ja ilmastonsuojeluun ovat erilaisia miehillä
ja naisilla. Selonteon huomiot ovat oikeita, mutta varsin
suppeita eikä niitä ole sisällytetty selontekoon läpileikkaavasti. Nykyisessä hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa
2012–2015 ei ympäristöasioita käsitellä lainkaan.
Neuvoteltaessa kansainvälisistä ilmastosopimuksista
tulisi varmistaa, että neuvottelijoina ja päätöksentekijöinä on edustettuna tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Kuitenkin ilmastokokousten päättäjistä vain n. 25%
on naisia ja kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajista
26 / Kansalaisjärjestöjen Peking+20 -rinnakkaisraportti

heitä on 10%. Sopimuksia hyväksyttäessä olisi edellytettävä, että päätösvaltaa käyttävät edustavat molempia sukupuolia. EU-maiden nykyistä ilmastopolitiikka
pidetään yleisesti sukupuolisokeana, mikä voi osaltaan
olla syynä nykyisen ilmastopolitiikan laihoille tuloksille.
Päästövähennystavoitteiden onnistumisen kannalta on
välttämätöntä arvioida päätösten vaikutuksia erikseen
naisten ja miesten kannalta. EU-maista vain Luxemburg
on sisällyttänyt sukupuoliulottuvuuden ilmastonmuutosstrategiaansa. Kööpenhaminan ilmasto-kokouksessa
2009 Pohjoismainen ministerineuvosto suositteli jäsenmailleen viidentoista tavoitteen listaa tasa-arvon edistämiseksi kansallisessa ilmastopäätöksenteossa.
Suomen valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta eduskunnalle antamassaan lausunnossa tasa-arvoasiain
neuvottelukunta olisi toivonut selonteolta tarkempaa
arviointia siitä, miten miesten ja naisten kannanotot
valmisteluprosessin eri vaiheissa erosivat toisistaan ja
miten naiset otettiin mukaan selonteon valmistelussa.
Lausunnossa toivottiin teknologisen ongelmanratkai-

sun rinnalle tasa-arvoa edistäviä muutosprosesseja ja
huomautettiin, että kun ilmasto- ja energiapolitiikkaa
tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta, löydetään sekä
tehokkaammat että halvemmat ratkaisut ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.
Kansantalouksien panostukset materiaali- ja energiatehokkaaseen teknologiaan ja sen tutkimukseen sekä kestävien tuotanto- ja kulutustapojen muutoksiin, vähentävät sosiaalista eriarvoistumista. Eriarvoisuuden kasvua
hillitään huolehtimalla myös tasa-arvoisesta palkkakehityksestä. Kestävän talouden edistämisessä on muistettava, että naiset vastaavat suurelta osin mikrotalouksien
kestävistä ratkaisuista ja vaikuttavat myös asenteillaan
lähiyhteisön elämäntapaan. Suomessa hallitusohjelmiin
kirjattuja tavoitteita ei ole toimeenpantu myöskään
mikroyrittäjien osaamisen vahvistamiseksi, yrittäjyystaitojen kehittämiseksi ja kestävän talouden tietoisuuden
lisäämiseksi.
Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan sukupuoliulottuvuutta tulisi ilmastopolitiikassa arvioida kuudesta näkökulmasta. Sosio-psykologinen ulottuvuus arvioi naisten

ja miesten erilaista sukupuoli-identiteettiä ja käyttäytymistä sekä eroja mm. odotetussa eliniän pituudessa.
Sosio-ekonominen näkökulma etsii eroja ajankäytössä ja julkisten palvelujen käytössä, tuloissa sekä koulutuksessa. Käyttäytymisen eroja kotien ulkopuolella
tutkitaan sosio-kulttuurisesta näkökulmasta silloin, kun
tarkastellaan sosiaalisen elämän muita alueita, kuten
julkisten palvelujen käyttöä. Lainsäädäntö on EU-maissa sukupuolineutraalia, mutta se ei tarkoita, että lakien
toimeenpano olisi kuitenkaan tasapuolista – siksi tarvitaan myös lainsäädännön tarkastelua. Myös poliittisen
osallistumisen ja saavutetun vaikutusvallan erojen arvioiminen molempien sukupuolten kannalta on välttämätöntä. Kuudes tarkastelunäkökulma liittyy biologisten
erojen tarkasteluun esimerkiksi sukupuolten saasteidensietokyvyssä.
Sukupuolittuneet työmarkkinat, naisten vastuu kotona
tehtävästä hoivatyöstä ja alhaisemmat tulot vaikuttavat
naisten osaan myös ilmastonmuutoksessa. Ilmastonmuutos saattaa lisätä naisten työtaakkaa entisestään,
sillä väestön ikääntyminen ja luonnonkatastrofien yleistyminen kasvattavat myös hoivatyön tarpeita.

Vaatimukset
*Naisten on oltava mukana kaikilla tasoilla kaikessa ympäristöä koskevassa poliittisessa päätöksenteossa, niin valtion keskushallinnossa kuin alueellisella ja paikallisella tasolla sekä kansainvälisissä
ilmastoneuvotteluissa.
*Hallituksen on otettava naiset aktiivisesti mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kansallisen
energiapolitiikan muotoiluun.
*Hallituksen on tunnustettava sukupuolten tasa-arvo yhtenä kestävän kehityksen edellytyksenä.
*Hallituksen tasa-arvo-ohjelman tulee käsitellä myös ympäristö-, liikenne- sekä maa- ja metsätalouspolitiikkaa.

Tekijät: Vihreät Naiset, Zonta International Piiri 20 /
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L. Tytöt

Tavoitteet
1. Poistaa kaikki tyttöihin kohdistuva syrjintä.
2. Poistaa tyttöihin kohdistuvat kielteiset asenteet ja käytännöt.
3. Edistää tyttöjen oikeuksia ja turvata ne, sekä lisätä tietoisuutta heidän tarpeistaan ja valmiuksistaan.
4. Poistaa tyttöjen syrjintä koulutuksesta sekä taitojen kehittämisestä ja harjoittamisesta.
5. Poistaa tyttöjen terveyteen ja ravitsemukseen liittyvä syrjintä.
6. Eliminoida lapsityövoimaan taloudellinen hyväksikäyttö ja
suojella nuoria tyttöjä työpaikoilla.
7. Poistaa tyttöihin kohdistuva väkivalta.
8. Edistää tyttöjen tietoisuutta yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja poliittisesta elämästä sekä heidän osallistumistaan julkiseen elämään.
9. Vahvistaa perheen osuutta tyttöjen aseman parantamisessa.

Tyttöjen pahoinvointi on Suomessa moninaista. Teini-ikäisistä tytöistä 18% raportoi kouluterveyskyselyssä
masennusoireista, kun pojista vastaavia oireita raportoi
8%. Tytöillä on myös poikia selvästi enemmän koulu-uupumusta ja ahdistuneisuutta. Yläkoululaisista tytöistä
kiusatuksi joutuu 8%. Kiusattuna oleminen on yhteydessä mm. ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin
ja masentuneisuuteen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 6% 20–35-vuotiaista naisista on sairastanut joskus
syömishäiriön. Laihuushäiriön elämänaikainen esiintyvyys oli 2,3%, ahmimishäiriön 2,1% ja tarkemmin määrittämättömän syömishäiriön 2,0%. Perusteettomasti
koettu ylipaino oli tytöillä yhteydessä masennukseen,
sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, huonoon itsetuntoon
ja syömishäiriöihin. Transihmiset kuuluvat riskiryhmään
syömishäiriöissä. Kaikkiin syömishäiriöihin sairastuminen lisää kuolleisuutta. Itsemurhien lisäksi syömishäiriöpotilaiden kuolemat johtuvat sydän- ja verenkiertoelin28 / Kansalaisjärjestöjen Peking+20 -rinnakkaisraportti

sairauksista sekä diabetekseen liittyvistä sairauksista.
Viiltely on suomalaisten nuorten parissa yleistä, ja se
on merkittävästi yleisempää tytöillä (16,5%) kuin pojilla
(6,6%). Suomessa viiltelyn hoitomalli (Käypä hoito) on
olemassa epävakaille persoonallisuuksille, mutta ne
nuoret, joiden viiltelyn taustalta löytyy jokin trauma tai
muu mielenterveysongelma, eivät välttämättä saa hoitoa nykyjärjestelmässä. Osa traumoista kytkeytyy tyttöjen kokemaan seksuaaliseen väkivaltaan.
Naisten itsemurhakuolleisuus on Suomessa pysytellyt
melko samansuuruisena jo pitkään. Nuorten naisten
kohdalla tilanne on erityisen huolestuttava: suomalaiset
15–24-vuotiaat tytöt tekevät toiseksi eniten itsemurhia
maailmassa. Itsemurhayritykset ja -ajatukset ovat melko yleisiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla. Jo päättyneen kansallisen itsemurhien
ehkäisyohjelman kautta itsemurhakuolleisuudessa on
Suomessa saavutettu laskua, mutta se selittyy pääasiassa miesten itsemurhien vähenemisellä. Itsemur-

hien ehkäisyohjelman toimenpiteillä ei ole onnistuttu
tavoittamaan kuin osa kohderyhmistä. WHO suosittaa
jäsenmailleen kansallisen itsemurhaohjelman laatimista, sillä niillä on selkeä, itsemurhia ehkäisevä vaikutus.
Suomessa käydään paljon yhteiskunnallista keskustelua
poikien pahoinvoinnista ja koulupudokkuudesta, mutta
tyttöjen vaikeuksiin ei juuri ole kiinnitetty yhteiskunnallista huomiota.
Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen kaltoinkohtelu on
Suomessa kansainvälisestikin verrattain suurta. Suomessa niiden naisten osuus on korkein (53%), jotka ovat
kokeneet aikuisen tekemää fyysistä, seksuaalista tai
henkistä väkivaltaa jossakin muodossa alle 15-vuotiaina. EU:n keskiarvo on 35%. Vuonna 2013 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan 20% 8.-9. Luokkalaisista tytöistä, 14% lukiolaistytöistä ja 33% ammattiin opiskelevista
tytöistä on kokenut joskus tai toistuvasti seksuaalista
väkivaltaa.
Suomessa on vain vähän alaikäisille seksuaalirikosten
uhreille suunnattuja palveluita. Pääkaupunkiseudulla
palveluita on, mutta ne ovat hajallaan julkisen sektorin
ja järjestöjen tuottamina. Haja-asutusseuduilla palvelut
ovat täysin riittämättömät. Suomessa verkkopalvelujen
tuottaminen on lapsenkengissä, vaikka esimerkiksi alaikäisille seksuaalisen väkivallan uhreille ne olisivat ensisijaisen tärkeitä. Myös palveluiden laatu heittelee. Olisi
tärkeää, että seksuaalista väkivaltaa, sen seurauksia ja
puheeksi ottamista käsiteltäisiin kattavasti sosiaali-, terveys- ja opetusalan pakollisissa opinnoissa.
Tyttöjen julkisessa tilassa, arkipäiväisessä elämässä ja
verkossa kohtaama turvattomuus on suuri ongelma.
Fyysisesti turvallisen tilan lisäksi tärkeää on huomioida myös henkisesti turvallinen tila, jonka puutteen voi
päätellä mm. CEDAW-komitean lopputulemista koskien
tyttöjen masennusta, syömishäiriöitä sekä lisääntynyttä

alkoholin ja huumeiden käyttöä. Myös median luoma
kuva naisista vaikuttaa julkisen tilan turvallisuuteen. Tyttöihin sekä erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluviin
tyttöihin kohdistuva vihapuhe on lisääntynyt sosiaalisessa mediassa. Onkin tärkeää panostaa turvataitojen
oppimiseen: omia rajojen tunnistamiseen, itsetunnon
vahvistamiseen sekä itsensä kunnioittamiseen.
Suomessa asuvista 14–17-vuotiaista tytöistä ja pojista
1553 on mennyt avioliittoon vuosien 1987–2011 aikana. Avioliittolaissa avioliiton ikäraja on 18 vuotta, mutta
oikeusministeriö voi erityisistä syistä antaa alaikäisille
erikoisluvan. Alaikäisenä avioliittoon aikovan on toimitettava oikeusministeriölle osoitettu hakemus, jossa
on mainittava erityinen syy avioliiton solmimiselle alle
18-vuotiaana. Yleisimpiä erityisiä syitä ovat olleet muun
muassa raskaus, uskonnollinen vakaumus ja kulttuurilliset syyt. Ongelmana kuitenkin on, että ainoa takaus
osapuolten omasta suostumuksesta liittoon on heidän
kirjallinen hakemuksensa. Erikoisluvissa on pääasiassa
kyse siitä, että tyttö on alaikäinen. Lapsiasianvaltuutettu on joulukuussa 2014 vaatinut lainmuutosta, mutta
sellaista ei ole vielä tekeillä.
Hyvät käytännöt: *NNKY-liike on vuodesta 1855 lähtien tarjonnut paikallistasolla tytöille turvallisia tiloja. Tilasta on haluttu tehdä turvallinen myös maahanmuuttajataustaisille tytöille ja huomioida turvallisuus erilaisista
kulttuuritaustoista tulevien tyttöjen näkökulmasta *Seksuaaliseen häirintään on puututtu muun muassa järjestöjen ja sisäministeriön käynnistämällä ”Right to choose”-hankkeella. Myös tasa-arvovaltuutettu on haastanut
koulut puuttumaan seksuaaliseen häirintään. *Naistenkartanon Bella-ryhmätoiminta on suunnattu 14-17 -vuotiaille tytöille. Toiminnan lähtökohtana on päästä käsiksi
monenlaisten tyttöjen kokemuksiin ympäröivästä maailmasta ja antaa välineitä selviytyä arkisissa tilanteissa.

Vaatimukset
*Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevien selvitysten, hankkeiden ja toimenpiteiden on oltava sukupuolisensitiivisiä. *Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on osoitettava riittävästi resursseja ja
niiden on oltava sukupuolisensitiivisiä. *Masennuksesta ja syömishäiriöistä kärsiville tytöille on taattava nopea hoitoon pääsy koko Suomen alueella.*Päihdevalistuksessa on huomioitava sukupuoli
ja päihteidenkäytön syiden sukupuolierot. *Mainonnassa ja viestimien levittämässä naiskuvassa tulee huomioida kansainväliset eettiset periaatteet sekä lapsuuden suojelun tarpeet. Lasten ja nuorten medialukutaitoja on parannettava. *Seksuaalista väkivaltaa kokeneille tytöille tulee tarjota ryhmätoimintaa ja toiminnan on tapahduttava tiloissa, joihin tyttöjen on ikänsä puolesta luontevaa
mennä. *Lasten kanssa työskentelevien aikuisten valmiuksia tunnistaa lapsiin kohdistuva väkivalta
ja seksuaalinen hyväksikäyttö tulee parantaa. *Itsemurhien ehkäisyohjelman toimenpiteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ikään, sukupuoleen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
Tekijät: Exit, Naisasialiitto Unioni, NYTKIS, Suomen NNKY-Liitto, Zonta International Piiri 20 /
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Lähteet
A. Naiset ja köyhyys

nien-yhteiskunnallinen-asema/koulutus/
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www.monimuotoisetperheet.fi/wp-content/uploads/2014/07/KPS_selvitys_ammattilaiset_ja_opiskelijat_nettiin_final.pdf
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