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Toimintalinjaukset 2023 
 

 
 
 

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä! 

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta on ihmisoikeusperustaista. Kriisit ovat viime vuosina koetelleet 
suomalaisen yhteiskunnan vakautta ja tarjonneet otollisen maaperän tasa-arvon vastaisten äänenpainojen 
vahvistumiselle. Järjestäytynyt anti-gender-liike uhkaa naisten ja tyttöjen oikeuksia, demokratiaa, 
seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia sekä muita ihmisoikeuksia Suomessa ja maailmalla. Naisjärjestöjen 
Keskusliitto edellyttää Suomelta vahvaa sitoutumista systemaattiseen tasa-arvon ja naisten oikeuksien 
edistämiseen feministisen ulkopolitiikan muodossa 

Anti-gender-liike on uhka myös ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle ja kestävän kehityksen edistämiselle, 
sillä naisten ja tyttöjen oikeuksien vastustaminen ja ilmastonmuutoksen kieltäminen kulkevat usein käsi 
kädessä. Tasa-arvo on ihmisoikeus, ei vain taloudellisen menestyksen välinearvo. Tilastot osoittavat, että 
tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat demokraattisen yhteiskunnan ja kestävän rauhan perusta. Tasa-arvo ei saa 
jäädä takasijalle turvallisuus- ja energiapoliittisen keskustelun varjoon. Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii 
rohkeasti tasa-arvon takapakin pysäyttämiseksi ja naisten ja tyttöjen oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja 
ihmisoikeuksien puolesta.  
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Tasa-arvo vaatii tekoja! 

Vaikeina aikoina tasa-arvon merkitys korostuu. Juuri nyt tarvitaan vahvaa tukea tasa-arvotyölle. Tasa-arvon 
edistäminen ja hallitusohjelman tavoite tehdä Suomesta tasa-arvon kärkimaa vaativat tahtoa, tekoja sekä 
riittäviä resursseja. Naisiin kohdistuva väkivalta, kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän tasa-arvo, ja useat 
ajankohtaiset globaalit ja kansalliset kehityskulut, kuten naisten oikeuksien kyseenalaistaminen, 
pandemian jälkeinen aika, sodan uhka ja sen vaikutukset Euroopassa sekä ilmastonmuutos ja kestävän 
kehityksen tavoitteet edellyttävät tekoja, jotka konkreettisesti edistävät tasa-arvoa. Tasa-arvo vaatii 
tekoja! -hankkeessa tehdään konkreettisia tasa-arvotekoja yhteistyössä yhteiskunnan eri sektoreiden 
kanssa, mm. urheilu, yritykset, media, kuntasektori ja ev. lut. kirkko.  

 

Naiset vapaiksi – väkivalta ja häirintä on lopetettava! 

Maailma ei ole turvallinen naisille ja Suomessakin on paljon työtä. Naiset kohtaavat paljon väkivaltaa ja 
sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta. Erityisen alttiita seksistiselle vihapuheelle, häirinnälle ja väkivallalle 
ovat nuoret ja maahan muuttaneet- ja muut vähemmistötaustaiset sekä julkisuudessa esiintyvät naiset. 
Väkivalta, häirintä ja vihapuhe linkittyvät laajemmin pyrkimyksiin kaventaa ja kontrolloida naisten 
ihmisoikeuksia globaalisti. Naisjärjestöjen Keskusliitto puuttuu naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumoon 
sen kaikissa muodoissa ja toimii naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen 
täysimääräiseksi toimeenpanemiseksi Suomessa ja globaalisti. Tehdään Suomesta naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaisen työn edelläkävijä. 

 

Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus! 

Naisten moninaisuus on läsnä sekä yhteiskunnan joka osa-alueella että Naisjärjestöjen Keskusliitossa, missä 
ovat edustettuina naiset laajasti, esim. vammaiset naiset, maahan muuttaneet naiset, eri kieli- ja ikäryhmiin 
ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset sekä naiset eri koulutus-, työ- ja 
kokemustaustoista. 

Keskusliitto pitää tärkeänä, että moninaiset naiset edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja haluaa vahvistaa 
naisten moninaisuuden esiin nostamista. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on yhteiskunta, jossa 
jokainen voi hyödyntää potentiaaliaan ilman ennakkoluuloja ja rajoittavia rakenteita. Siksi liitto toimii 
feministisesti. Naissukupuoli on yhä yleinen syrjintäperuste, ja tämän vuoksi tarvitaan erityistä naisten 
oikeuksiin keskittyvää työtä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

Sukupuolen kanssa risteävien erojen eli intersektionaalisuuden huomioiminen kaikessa liiton toiminnassa 
on keskeistä. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien naisten 
oikeuksien turvaamista, toimii antirasistisesti ja kaikkea syrjintää vastaan. Liitto tukee jäsenjärjestöjen 
välistä yhteistyötä sekä moninaisten naisten kuulemista ja osaamisen hyödyntämistä kaikessa poliittisessa 
päätöksenteossa. Yhteistyössä on voimaa! 
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Naiset ratkaisevat vaalit! 
 
Naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon sen eri tasoilla on keskeinen kysymys 
sukupuolten tasa-arvon toteutumisen ja demokratian hyväksyttävyyden kannalta. Viime 
eduskuntavaaleissa naisia valittiin eduskuntaan ennätysmäärä, ja myös kunta- ja aluevaaleissa 
tehtiin tasa-arvon kannalta historialliset vaalitulokset. Tästä huolimatta on vielä paljon tehtävää, 
jotta valta ja tehtävät poliittisessa päätöksenteossa jakautuvat tasa-arvoisesti. Naisten poliittinen 
toimijuus kohtaa myös vastustusta, mistä vihapuhe on yksi konkreettinen esimerkki. 
Sukupuolittuneena ja sukupuolistuneena ilmiönä vihapuhe heikentää erityisesti naisten 
osallistumismahdollisuuksia ja muodostaa vakavan uhkan demokratialle ja sukupuolten tasa-
arvolle. Demokratia ja tasa-arvo kulkevat käsi kädessä. Naisjärjestöjen Keskusliitto korostaa, että 
poliittinen osallistuminen on ihmisoikeus ja että eri taustoista tulevilla naisilla ja vähemmistöjen 
edustajilla on oltava mahdollisuus osallistua yhteisistä asioista päättämiseen. 
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1. TASA-ARVOVAIKUTTAMINEN 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamistyön tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-

arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä sen jäsenjärjestöjen ja keskeisten 

sidosryhmien kanssa. Liiton vaikuttamistyö pohjautuu strategisiin toimintalinjauksiin, liiton 

hallitusohjelmatavoitteisiin kaudelle 2023–2027 sekä tutkittuun ja ajankohtaiseen tietoon. 

Vaikuttamistyö on laaja-alaista ja monikanavaista. Liitto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja 

kannanottoja ja on kuultavana ajankohtaisista sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä 

niin ministeriöissä kuin eduskunnan valiokunnissa. Liitto järjestää tilaisuuksia sekä 

jäsenjärjestöilleen että laajemmalle yleisölle ja on mukana useissa sukupuolten tasa-arvoa 

edistävissä kokoonpanoissa, työryhmissä ja verkostoissa. Liitto kampanjoi ajankohtaisista tasa-

arvoteemoista ja osallistuu sidosryhmien kampanjoihin ja aloitteisiin. Naisjärjestöjen Keskusliitto 

seuraa kansainvälistä naisten oikeuksien tilaa ja vaikuttaa siihen itsenäisesti ja yhteistyössä 

kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa. 

1.1 Kansallinen lainsäädäntöön ja tasa-arvopolitiikkaan vaikuttaminen  

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikuttaa keskeisiin tasa-arvoon, naisten oikeuksiin sekä 

ihmisoikeuksiin vaikuttaviin lakihankkeisiin valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa. 

Vaikuttamistyön tavoitteena on Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan CEDAW-

yleissopimuksen, naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen sekä 

Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täysimääräisen toimeenpanon varmistaminen sekä 

sopimusten seurantaa valvovien komiteoiden ja liiton koordinoiman Peking +25-

kansalaisjärjestöraportin esiin nostamien epäkohtien korjaaminen. 

Liitto pyrkii vahvistamaan sukupuolivaikutusten arviointia lainvalmistelun ja talousarvioprosessin 

yhteydessä sekä kaikissa isoissa uudistuksissa. Liitto haluaa varmistaa, että naisjärjestöjä ja muita 

naisten oikeuksien asiantuntijoita kuullaan jo lakien valmisteluvaiheessa. Liitto vaikuttaa 

päätöksentekijöihin ja valmistelijoihin eduskunnassa, valtioneuvostossa ja ministeriöissä 

antamalla lausuntoja, osallistumalla kuulemisiin sekä tapaamalla päättäjiä. Erilaisia verkostoja, 

kuten eduskunnan naisverkostoa, hyödynnetään keskinäisenä voimavarana. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja erilaisia kansalaisliikkeitä. Liitto 

jatkaa kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden kansalliseen toteutumiseen vaikuttamista.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa sosiaaliturvauudistuksen etenemistä ja tekee vaikuttamistyötä 

sukupuolten tasa-arvon ja eri naisryhmien tarpeiden huomioimiseksi uudistuksen valmistelussa ja 

toteuttamisessa. Liitolla on jäsenyys tasa-arvoasiain neuvottelukunnan työryhmässä, joka seuraa 

sosiaaliturvauudistusta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 
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1.1.1 Eduskuntavaalikampanjointi ja hallitusohjelmavaikuttaminen 

Naisjärjestöjen Keskusliitto nostaa esiin naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa vuonna 2023 

järjestettävissä eduskuntavaaleissa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on yhteistyössä jäsenjärjestöjensä 

kanssa laatinut hallitusohjelmatavoitteet, joissa on konkreettisia suosituksia sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi hallitusohjelmassa yleisesti sekä kuudessa sisällöllisessä teemassa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkaa vuonna 2022 aloitettua kattavaa vaikuttamistyötä puolueisiin, 

eduskuntaryhmiin ja eduskuntavaaliehdokkaisiin keväällä 2023 saadakseen mahdollisimman 

laajaa tukea hallitusohjelmatavoitteilleen. Lisäksi liitto toteuttaa eduskuntavaalikampanjan 

hallitusohjelmatavoitteiden 2023–2027 pohjalta. Kampanja nostaa esiin liiton 

hallitusohjelmatavoitteita niin suuren yleisön kuin ehdokkaiden keskuudessa. Vaikuttamistyön 

pääteemat ovat naisiin kohdistuva väkivalta, työelämän ja talouden tasa-arvo sekä sukupuolten 

tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni eduskuntavaaleissa 

ehdolle asettuneista sitoutuu tukemaan liiton tavoitteita. 

Lisäksi eduskuntavaalien alla Naisjärjestöjen Keskusliitto pyrkii vaikuttamistyöllään siihen, että 

naisia asettuisi ehdolle vaaleissa ja naisia äänestettäisiin kansanedustajaksi. Tavoitteena on, että 

vähintään puolet valituista kansanedustajista on naisia. Kampanjaa tehdään naisten moninaisuutta 

korostavalla kampanjailmeellä ja aihetunnisteella #100NaistaEduskuntaan. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa aktiivisesti hallitusohjelmaneuvotteluja ja tarjoaa 

asiantuntemustaan neuvottelijoille. Hallitusohjelmatavoitteiden taustaksi laaditaan materiaali, 

joka on hyödynnettävissä niin hallitusohjelmaneuvotteluiden tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä 

kuin ehdokkaiden tukena kampanjoinnissa. Hallituksen muodostamisen jälkeen Naisjärjestöjen 

Keskusliitto rakentaa aktiivisesti suhteita uuteen eduskuntaan ja hallitukseen sekä tukee 

hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelua ja toteutusta. 

1.1.2 Vaikuttaminen alue- ja kuntatasolla 

Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkaa kuntavaikuttamista vuoden 2021 kuntavaalitavoitteiden 

pohjalta. Liitto jatkaa kunnanjohtajien naisverkoston koordinoimista yhteistyössä Kuntaliiton 

kanssa. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa hyvinvointialueiden aluevaltuustojen sukupuolten tasa-arvoon 

liittyviä kysymyksiä. Liitto vaikuttaa sen puolesta, että hyvinvointialueiden lakisääteisissä 

tehtävissä eli sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisessä ja toteuttamisessa, 

mukaan lukien väkivallan vastaiset rakenteet ja työ, sekä niitä tukevissa tehtävissä toteutuu tasa-

arvo ja huomioidaan naisten ja tyttöjen oikeudet ja tarpeet. 

https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/hallitusohjelmatavoitteet-2023-2027/
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1.2. Kansainvälinen työ naisten ihmisoikeuksien puolesta 
Kansainvälinen vaikuttaminen osa keskeinen osa Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamistyötä ja 
se liittyy laajasti myös kansalliseen vaikuttamiseen. Globaalissa maailmassa tasa-arvoa 
heikentävät ja vahvistavat asiat vaikuttavat toinen toisiinsa ja ympäri maailmaa.  
 

Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa tarkoin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Istanbulin, CEDAW-sopimus ja Pekingin naisten oikeuksien julistus ja toimintaohjelma. Liitto 

osallistuu naisjärjestöjen CEDAW-rinnakkaisraportointiin. 
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1.3 Tasa-arvoa hankkeista 
 

1.3.1 Tasa-arvo vaatii tekoja! Naisjärjestöjen Keskusliiton tasa-arvohanke vuosille 2023–2025 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -
hanke on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa lisäävien tasa-arvotekojen tekemistä ja on ollut 
tavoitteellinen uusien avausten tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa jo vuodesta 2016 alkaen. 
Edeltävät 100 tasa-arvotekoa (2016–2017) ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta (2018–2019) -
hankkeet ovat vakiinnuttaneet tasa-arvoteot osaksi julkista keskustelua ja tasa-arvotyötä.  
 
Tasa-arvo vaatii tekoja! -hanke rakentuu aiempien hankkeiden suunnassa, mutta toimii omana 
itsenäisenä kokonaisuutenaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa 
kannustamalla monenlaisia toimijoita konkreettisiin tasa-arvotekoihin. Hanke toimii luomalla ja 
ylläpitämällä yhteistyöverkostoja, järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia sekä viestimällä 
vaikuttavasti tasa-arvoteemoista yhteistyössä eri kumppanitahojen kanssa. Hankkeen 
toteutuksessa huomioidaan ajankohtainen keskustelu sukupuolten tasa-arvon haasteista 
yhteiskunnan eri aloilla. 
 
Tasa-arvo vaatii tekoja! -hanke keskittyy hankekaudella 2023–2025 kolmeen pääteemaan: naisten 
johtajuus, sukupuolten tasa-arvo mediassa ja turvallisuus. Koemme tärkeäksi, että pitkäjänteinen 
työ johtajuuden ja median tasa-arvon kehittämiseksi jatkuu tulevaisuudessa. Tasa-arvo vaatii 
tekoja! -hankkeessa painotetaan lisäksi turvallisuutta, joka on maailmantilanteen muuttuessa 
noussut entistä ajankohtaisemmaksi. Seksuaalihäirintä ja sen ehkäiseminen ovat merkittävässä 
roolissa kaikissa yllä mainituissa painopisteissä.  
 
Tasa-arvo vaatii tekoja! -hankkeessa kannustetaan eri toimijoita (kirkko, liikunta ja urheilu, koulu, 
nuoriso, työelämä, tiede, kulttuuri, taide, teknologia ja pelastusala) konkreettisiin tasa-
arvotekoihin, luodaan uusia verkostoja, järjestetään keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä 
nostetaan epäkohtia esille tehokkaan ja laajan vaikuttamisviestinnän keinoin. Hankkeessa 
pilotoidaan myös uusia tapoja vaikuttaa tasa-arvoa hidastaviin rakenteisiin ja asenteisiin. Hanke 
tukee osaltaan myös hallituksen tasa-arvo-ohjelman toteutumista. 
 
Hankkeen tasa-arvofoorumi kokoaa yhteen vaikutusvaltaisen joukon johtajia, yhteiskunnallisia 
vaikuttajia ja tasa-arvoasiantuntijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Foorumi 
edustaa ja edistää hanketta omalla arvovallallaan sekä seuraa hankkeen etenemistä. Foorumi 
myös kuulee asiantuntijoita tasa-arvotyön ja naisten oikeuksien kehityksestä. Foorumin 
puheenjohtajana toimii presidentti Tarja Halonen. 
 
Hankkeessa säilytetään valmius reagoida ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin. Suunnitteilla on 
myös tasa-arvopalkinnon myöntäminen vuosittain yhteisölle/toimijalle/yritykselle konkreettisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistävästä toimenpiteestä/onnistumisesta/esimerkistä. 
 
Hankkeen konkreettisena toimintana vuonna 2023 jatkuu pitkäjänteiseen tasa-arvotyöhön ja tasa- 
arvotekoihin kannustaminen, verkostojen luonti, keskustelutilaisuuksien järjestäminen sekä muu 
vaikuttamis- ja viestintätyö. Läpileikkaavana tavoitteena on tasa-arvotyön konkretisoiminen 
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sanoista 
teoiksi. 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea kolmivuotisen 
hankkeen toteuttamiseksi vuosina 2023–2025. 
 

1.3.2 Suomi tasa-arvon kärkimaaksi feministisellä ulkopolitiikalla -hanke 

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuonna 2023 toteutettava Suomi tasa-arvon kärkimaaksi feministisellä 

ulkopolitiikalla -hanke käsittelee kokonaisvaltaista turvallisuuspolitiikkaa moninaisesta ihmisoikeus- ja 

kansalaisjärjestönäkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa naisten, sukupuolten tasa-arvon ja 

kansalaisyhteiskunnan ääntä Suomen turvallispolitiikassa. Turvallisuus tulee olemaan polttava kysymys 

ennen ja jälkeen huhtikuussa 2023 järjestettävien eduskuntavaalien. Hankkeen avulla varmistamme, että 

ääneen pääsevät myös ruohonjuuritason toimijat, turvallisuuspolitiikan vähemmistöt ja eri turvallisuuden 

muodot. 

Hankkeessa järjestetään keväällä 2023 kansalaisjärjestöfoorumi, jossa syvennetään feministisen 

ulkopolitiikan sisältöjä turvallisuusnäkökulmasta ja luodaan tilannekatsaus feministiseen ulkopolitiikkaan 

sitoutuneisiin maihin. Tilaisuuden tavoitteena on syventää keskustelua siitä, mitä feministinen 

ulkopolitiikka voisi sisällöllisesti tarkoittaa, sekä vaikuttaa hallitusohjelmaneuvotteluihin feministisen 

ulkopolitiikan käyttöön ottamiseksi Suomessa tulevalla hallituskaudella. Eurooppa-salissa Helsingissä 

järjestettävässä tapahtumassa ääneen pääsee muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjä ja 

ulko- ja turvallisuuspoliittisia asiantuntijoita. 

Hankkeessa järjestetään feministisestä ulkopolitiikasta viestintäkampanja, joka tuo esiin 

turvallisuuspolitiikalle tärkeitä näkökulmia ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestönäkökulmasta. Miltä 

feministinen ulkopolitiikka voisi Suomessa näyttää? Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja kehittämiskohteet 

tasa-arvon edistämisessä ulkopolitiikassa? Miten kansalaisjärjestöt voivat olla mukana rakentamassa 

Suomen feminististä ulkopolitiikkaa? Näihin kysymyksiin vastaavat eri alojen asiantuntijat ja Naisjärjestöjen 

Keskusliiton jäsenjärjestöt. 

Hankkeesta vastaa Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen toimiston ja 

liiton jäsenjärjestöjen kanssa. 

1.3.3 Afganistanin naisten ääni  

Naisjärjestöjen Keskusliitto työstää syksyllä ja alkuvuodesta 2023 Afganistanin naisten ääni – 

Suomi afgaaninaisten tasa-arvon ja oikeuksien edistäjänä  -katsaushanketta. Ulkoministeriön 

rahoittamassa katsauksessa tuodaan ensimmäistä kertaa esille Afganistanin 

naistenoikeusaktivistien kokemuksia Suomen kriisinhallinnasta viimeisten 20 vuoden ajalta, 

mukaan lukien siviilikriisinhallinta sekä tuki humanitaaristen ja kehitysjärjestöjen toiminnalle. 

Katsaus selvittää samalla, miten naisten oikeuksia rajoitetaan nyt kun Taliban on ollut vallassa 

vuoden. 

https://naisjarjestot.fi/suomen-kriisinhallinta-afgaaninaisten-silmin-naisjarjestojen-keskusliiton-selvitys-antaa-naisten-itse-kertoa-miten-suomi-on-onnistunut-tasa-arvon-vahvistamisessa/
https://naisjarjestot.fi/suomen-kriisinhallinta-afgaaninaisten-silmin-naisjarjestojen-keskusliiton-selvitys-antaa-naisten-itse-kertoa-miten-suomi-on-onnistunut-tasa-arvon-vahvistamisessa/
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Raporttia varten haastatellaan afgaaninaisvaikuttajia, jotka ovat toimineet yhdessä suomalaisten 

ja muiden pohjoismaalaisten kanssa. Haastateltavien joukossa on poliitikkoja, järjestö- ja 

ihmisoikeusaktiiveja, naispoliiseja, naistoimittajia sekä naistuomareita ja -syyttäjiä. Osa 

haastateltavista on paennut maasta ja osa on jäänyt kotimaahansa. Katsauksessa kuullaan myös 

afgaaninaisten toiveet EU:lle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle, jonka jäsen Suomi on. 

Afganistanin naisten ääni -katsaus julkaistaan ja luovutetaan ulkoministeri Pekka Haavistolle 

tammikuussa 2023. Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää katsauksesta pyöreän pöydän 

keskustelutilaisuuden tammikuussa. Katsauksen kirjoittaa toimittaja ja tietokirjailija Katri 

Merikallio. Hanketta tukee ulkoministeriö.  

 

1.3.4 Muut hankkeet 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto toteuttaa eri teemoihin liittyviä tasa-arvohankkeita eri sidosryhmien 
kanssa.  
 
Vuodelle 2023 on suunnitteilla mm. iso kansainvälinen liikunnan ja urheilun tasa-arvoa käsittelevä 
seminaariyhteistyö yhdessä Finlands Svenska Idrottin kanssa. Kyseessä on laajan toimijajoukon 
kanssa toteutettava urheilun johtamiseen, seksuaalihäirinnän ehkäisemiseen sekä urheilun 
moninaisuuden tukemiseen keskittyvä tapahtumakokonaisuus syyskuussa 2023. 
 
Finlands Svenska Idrottin kanssa toteutetaan lisäksi yhteishanketta ”Hållbar idrott” 
urheiluseuratoimijoiden tasa-arvo-osaamisen lisäämiseksi. 
 
 

2. Yhteistyössä on voimaa! 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti liiton hankkeisiin, 
tapahtumiin ja vaikuttamistyöhön. Liiton jäsenjärjestöjen määrä on kasvanut viime vuosina, ja 
vuoden 2023 toiminta käynnistyy 72 jäsenjärjestön voimin. 
 
Vuonna 2023 tavoitteena on jatkaa yhteistyön ja jäsenjärjestöjen tapaamisten tiivistämistä ja 
systematisointia olemassa olevia rakenteita hyödyntäen ja edelleen kehittäen. Yhteistyötä ja 
vaikuttamista sidosryhmien, yhteistyökumppanien ja verkostojen kanssa jatketaan. Isoimpana 
yhteisenä prosessina toimii Naisjärjestöjen Keskusliiton strategiatyö, johon osallistetaan laajasti 
niin jäsenjärjestöjä, sidosryhmiä kuin hallitusta ja liiton toimistoa. 
 

2.1. Jäsenjärjestöt 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii tiiviisti yhteydessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjen 
asiantuntemus ja osaaminen nähdään tärkeänä liiton tapahtumien, viestinnän ja ulostulojen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Naisjärjestöjen Keskusliitto pyrkii tuomaan jäsenjärjestöjensä 
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ääntä ja asiantuntemusta esille tilaisuuksien, kuten seminaarien, sisällöllisissä osuuksissa. 
Jäsenjärjestöt ja niiden asiantuntemus on tärkeä voimavara myös liiton kantojen valmistelussa. 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto tapaa ja kuulee jäsenjärjestöjään kaikkien jäsenjärjestöjen yhteisissä 
sekä yksittäisten jäsenjärjestöjen kanssa pidettävissä tapaamisissa ja kokoontumisissa. Uudet 
jäsenjärjestöt tavataan systemaattisesti, kun liittyminen on virallisesti hyväksytty. Jäsenjärjestöjen 
johdon foorumi on perinteinen kaikkien jäsenjärjestöjen johdon tapahtuma alkuvuodesta 2023 ja 
jäsenjärjestöistä koostuva viestintäverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, minkä lisäksi 
vuosikokous kokoaa jäsenjärjestöt yhteen marraskuussa. Kokoontumiset toimivat areenana 
tiedon vaihdolle, liiton toiminnan ja tavoitteiden tunnetuksi tekemiselle sekä mahdollistavat myös 
jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteydenpitoa. 
 
Vuonna 2023 jäsenjärjestöt osallistetaan erityisesti mukaan strategiaprosessiin sekä 
eduskuntavaalivaikuttamiseen 
 

2.2 Sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja verkostot 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkaa jo tehtyä tiivistä yhteistyötä järjestöjen, verkostojen, tasa-
arvoviranomaisten, eri ministeriöiden, neuvottelukuntien, kuntien ja oppilaitosten kanssa. 
Keskusliitto jatkaa jäsenenä seuraavissa järjestöissä: 
 

• Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry 
• Suomen UN Women ry 
• Suomen YK-liitto ry 
• Fingo ry ja 
• Väestöliitto ry 

 
Liitolla on edustaja mm. NYTKIS ry:n hallituksessa, oikeusministeriön naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaohjelman työryhmässä, ulkoministeriön kansainvälisessä ihmisoikeusasiain 
neuvottelukunnassa (IONK; puheenjohtaja), Maanpuolustusopetuksen (MONK) 
neuvottelukunnassa, laajennetussa EU25- sosiaalijaostossa ja ulkoministeriön Generation Equality 
-sparrausryhmässä. 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii asiantuntijajäsenenä tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa (Tane) 
ja Tasa-arvotiedonkeskuksen (THL) asiantuntijaryhmässä, joka vastaa mm. Tasa-arvopäivien 
suunnittelusta. Naisjärjestön Keskusliiton pääsihteeri jatkaa mm. Tanen pysyvänä 
asiantuntijajäsenenä, kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan (IONK) puheenjohtajan 
varajäsenenä, sukupuolten tasa-arvotyöryhmän puheenjohtajana ja ihmisoikeustyöryhmän 
jäsenenä sekä Nytkis ry:n hallituksen jäsenenä. Liitolla on lisäksi edustaja sisäministeriön 
konsernistrategian tukiverkostossa. 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa eduskunnan naisverkoston toimintaa ja vaikuttaa aktiivisesti 
monissa kansalaisyhteiskunnan verkostoissa, mm. 
 

• Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, 
• Suomen 1325-verkosto, 
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• Amnestyn Joku raja! -verkosto, 
• ihmiskaupan vastainen verkosto (IKV-verkosto), 
• urheilun tasa-arvon verkosto, 
• kunnanjohtajien naisverkosto, 
• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi (vuonna 2023 Tasa-arvo vaatii tekoja! -tasa-arvofoorumi) 
• Helvi Sipilä -seminaarin valmisteluryhmä, 
• Vammaisten naisten valtakunnallisen yhdistyksen Rusetin Veera-hankkeen ohjausryhmä, 
• lisääntymisterveys- ja seksuaalioikeudet-työryhmä, 
• seksuaalisoikeusverkosto 
• väkivaltaobservatorio ja 
• vihapuheen vastainen verkosto. 

 
Sidosryhmät ja verkostot mahdollistavat laaja-alaisen vaikuttamistyön. Naisjärjestöjen 
Keskusliitto jatkaa yhteistyötä ministeriöiden, eduskunnan, järjestöjen, kaupunkien, kuntien, 
yliopistojen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. 
 

 

2.3. Strategiatyö 2023 

Naisjärjestöjen Keskusliiton strategiaprosessi käynnistettiin syksyllä 2022 ja se viedään loppuun 

vuoden 2023 aikana. Strategiatyön tavoitteena on kirkastaa liiton strategista suuntaa ja sisällöllisiä 

painopisteitä sekä kehittää liiton toimintatapoja sekä luoda näistä yhteinen näkemys liiton sisällä 

yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Strategiaprosessia ohjaa ydinryhmä, jonka tehtävänä on 

suunnitella strategiaprosessin aikataulu ja luotsata strategiatyön käytännön toteutusta hallituksen 

ohjauksessa. Strategiaprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään lisäksi ulkopuolista 

asiantuntijaa. 

Strategiaprosessin onnistumisen edellytyksenä on onnistunut liiton jäsenjärjestöjen, niiden 

jäsenten sekä muiden sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen. Tämän varmistamiseksi 

toteutetaan jäsenkysely sekä järjestetään ”Tulevaisuusfoorumi” jäsenjärjestöille keväällä 2023. 

Pääpaino strategiatyössä on kesä- ja syyskaudella 2023 eduskuntavaalien ja 

hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen, jolloin strategian elementtejä työstetään eri menetelmillä 

liiton hallituksen, jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Prosessissa hyödynnetään 

tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Naisjärjestöjen Keskusliiton valmis strategia hyväksytään 

liiton syyskokouksessa 2023. 

3. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ 
 

3.1 Tavoitteet 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto on tunnettu ja näkyvä asiantuntijaorganisaatio sukupuolten tasa- 

arvon ja naisten sekä tyttöjen oikeuksien kysymyksissä. Liitto on haluttu yhteistyökumppani ja 

keskeinen vaikuttaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto tavoittaa viestinnällään laajasti suomalaiset 
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poliittiset päättäjät, jäsenjärjestöt, median edustajat, kansalaisyhteiskunnan jäsenet ja myös tasa-

arvokysymyksistä kiinnostuneet tavalliset kansalaiset. 

 

Viestinnän avulla Naisjärjestöjen Keskusliitto tuo tietoisuuteen epäkohtia naisten asemassa, 

nostaa esiin arvojaan sekä esittelee jäsenjärjestöjensä toimintaa. Viestinnällä Keskusliiton 

luotettava, oikeudenmukainen ja vaikutusvaltainen imago vahvistuu. Viestinnän tavoitteena on 

kohderyhmien tietoisuuden lisääminen, toiminnan merkityksen ja tarpeellisuuden osoittaminen 

sekä päätöksentekijöiden ja yhteiskunnan yleisten asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen. 

Etenkin viime vuosina vastakkainasettelu ja naisjärjestötyön tarkoituksen vähättely ovat nostaneet 

päätään ja liiton viestinnässä kiinnitetäänkin vuonna 2023 erityistä huomiota liiton toiminnan 

tarkoituksenmukaisuuden osoittamiseen sekä faktatiedon ja väärien  

 

Jäsenjärjestöjen kanssa yhteisiä vaikuttamisviestejä ovat toimintalinjauksien mukaisesti: 

 

•Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!  

•Tasa-arvo vaatii tekoja! 

•Naiset vapaiksi – väkivalta ja häirintä on lopetettava!  

•Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus!  

•Naiset ratkaisevat vaalit! 

 

3.2 Kohdennus 
 
Liiton viestit kohdistetaan kanavakohtaisesti ja priorisoidaan kohderyhmittäin. Tätä päivitetään 
toimintaympäristön nopeiden muutosten myötä. Julkaisujen – myös fyysisen painomateriaalin ja 
tapahtumien – kohderyhmät jaetaan ensisijaisiin ja sekundäärisiin. Viestejä painotetaan eri tavoin 
eri kohderyhmille. Kanavan valinta perustuu siihen, minkä yleisön tai kohderyhmän kanssa on 
tehokasta työskennellä tavoitteen saavuttamiseksi. 
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3.3 Arviointi 
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto seuraa ja arvioi viestintänsä onnistumista jatkuvasti peilaten 
viestinnän 

tavoitteisiin. Arvioinnin avulla edistetään viestinnän strategiatyötä vuoden 2023 aikana.  
 

•uusien jäsenhakemusten määrää 

• kannanottojen ja lausuntojen määrää ja vaikuttavuutta 

• 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 

• tunnuslauseiden ja sosiaalisen median hashtagien leviämistä 

• tapahtumien määrää, niiden osallistujamääriä ja tapahtumista kerättyä palautetta 
 
Resurssien puitteissa arviointia kehitetään vastaamaan enemmän kasvavaan sosiaalisen median 
kanaviin. 

4. RESURSSIT 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton valtionavustus perustuu lakiin (663/2007) eräiden naisjärjestöjen 
valtionavusta. Vastuuministeriönä on opetus- ja kulttuuriministeriö. Naisjärjestöjen Keskusliiton 
jäsenjärjestöjen määrä on viime vuosina jatkuvasti kasvanut ja laajentunut monimuotoiseksi 
kokonaisuudeksi. Keskusliitolla on laaja ja aktiivinen järjestökenttä ja sen toiminta on voimakkaasti 
uudistunut ja lisääntynyt ja kattaa myös suuren joukon yhteiskunnallisia toimijoita sidosryhminä 

Viestinnän kohderyhmät / målgruppen för kommunikation

• Jäsenjärjestöt / medlemsorganisationer

• Media

• Yhteiskunnalliset päättäjät / samhällsbeslutsfattare

• Suuri yleisö / publik

• Muut sidosryhmät (kolmas sektori, yritykset, vaikuttat) / övriga intressegrupper 
(tredje sektorn, företag och influenser)

Viestintäkanavat / kommunikationskanaler

• Uutiskirje / nyhetsbrev

• Sosiaalisen median kanavat / sociala medier

• Verkkosivut ja blogi / webbsidor och blogg

• Kannanotot, lausunnot ja tiedotteet / ställningstaganden, utlåtanden och 
pressmeddelanden

• Sähköposti / e-post
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4.1 Toiminnan turvaaminen ja talouden varmistaminen 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton rahoitus ja yli 110-vuotiaan toiminnan jatkuminen on vuosittain 
vaihdellut ennakoimattomasti ja vaarantanut toiminnan jatkumisen. Tuen ennustamattomuus on 
vaikeuttanut toiminnan suunnittelua ja useina vuosina minimoinut voimavarat. Keskusliitto on 
joutunut joka vuotiseen rahoituksen varmistamisen kierteeseen, kun tulevien vuosien rahoitus ja 
toiminta ovat olleet epävarmoja.  
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto on vaikuttanut vuosien ajan aktiivisesti kaikkien kolmen lakiin kirjatun 
naisjärjestöjen valtionavun määrään: Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä - 
NYTKIS ry sekä Monika-Naiset Liitto ry.  
 
Valtionavun nykyinen taso on välttämätöntä naisjärjestöjen toiminnan jatkumiselle. Se merkitsee 
vahvaa yhteiskunnallista ja poliittista tukea naisjärjestöjen tekemälle työlle. Pysyvän 
tasokorotuksen tekeminen valtionapuun takaa sen, että naisjärjestöt voivat jatkaa sitkeää työtään 
tasa-arvoisen Suomen saavuttamiseksi. Tasa-arvon saavuttaminen on hidasta ja kohtaa jatkuvaa 
lisääntyvää vastarintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vahvat naisjärjestöt antavat turvaa naisten 
oikeuksien säilymiselle ja vahvistumiselle hallituskaudesta toiseen. Naisjärjestöjen tekemä työ 
tukee hallitusohjelman tavoitteita tasa-arvon toteutumiseksi. 
 
Naisjärjestöjen nykytasoinen valtionapu mahdollistaa myös sen, että yhteiskunnan matalan 
kynnyksen apu säilyy haavoittuvassa asemassa oleville. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaikuttaa 
siihen, että liiton toiminta-avustus nostetaan pysyvästi olemassa olevalle tasolle. Näin toiminnan 
pitkäjänteinen suunnittelu, kehittäminen ja vaikuttavuus sekä pysyvien työsuhteiden jatkuminen 
mahdollistuu. Jatkuvissa työsuhteissa toimivien tasa-arvotyön ammattilaisten panos on liitolle 
välttämätön, jotta liiton työn ylläpitäminen ja kehittäminen on mahdollista. Siten Naisjärjestöjen 
Keskusliitto osaltaan voi tukea hallituksen kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman toteutumista. 
 
Tämän vuoksi on erityisen tärkeää turvata naisjärjestöjen toiminta ja saada valtioneuvoston 
kehysriihessä naisjärjestöjen tuki pysyvästi vuoden 2020–2022 tasolle.  
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto hakee erillisiä hanketukia, kerää jäsenmaksuja ja saa vuokra- ja 
osinkotuottoja. Naisjärjestöjen Keskusliitto on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriön 
erillismäärärahaa Tasa-arvo vaatii tekoja! -hankkeelle vuosille 2023–2025.  

 
4.2 Henkilöstö 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton henkilöstö on sukupuolten tasa-arvotyön asiantuntijoiden keskus, 
jossa työtä tehdään ammattimaisella otteella hyödyntäen uusimpiin tutkimustietoihin perustuvia 
taustoja työn tukena. Liiton henkilöstö toimii vaikuttamis- ja lainsäädäntö-, viestintä -, hanke- ja 
hallintotiimeissä. Liitto onkin kasvattanut asemaansa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon asiantuntijana niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
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Naisjärjestöjen Keskusliitolla on syksyllä 2022 työsuhteessa 10 työntekijää: pääsihteeri, 
järjestöpäällikkö (perhevapaalla), kehittämispäällikkö, viestinnän asiantuntija, kaksi 
vaikuttamisviestinnän asiantuntijaa, vaikuttamisen asiantuntija, vaikuttamisen ja kansainvälisten 
asioiden asiantuntija, hanke- ja projektityön asiantuntija ja hallinnon assistentti. Lisäksi toimittaja, 
tietokirjailija Katri Merikallio on tehnyt syksyllä 2022 Afganistanin naisten ääni - Suomi 
afgaaninaisten tasa-arvon ja oikeuksien edistäjänä -katsausta liiton työntekijänä.  
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton työntekijät ovat korkeakoulutettuja, mm. sukupuolentutkimukseen 
erikoistuneita ammattilaisia. Naisjärjestöjen Keskusliiton 72 jäsenjärjestön ja laajan 
sidosryhmäverkoston kanssa toimiessa on myös paljon käytännön toimisto- ja 
organisointitehtäviä, joissa hallinnon, hanketyön, järjestökentän ja tasa-arvo-teemojen tuntemus 
on tärkeää.  
 
Liitto panostaa systemaattisesti henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Syksyllä 2022 toteutettiin 
yhteisen kehittämisprosessin myötä laaja organisaatiouudistus, jossa henkilöstön nimikkeet 
muutettiin yhdenmukaisesti asiantuntijoiksi ja päälliköiksi. Samalla toimistolle luotiin 
palkkataulukko, päivitettiin henkilöstölinjaukset ja laadittiin kaikille selkeät toimenkuvat.  
Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi on toteutettu työterveyden järjestämänä työnohjausta 
kaksi kertaa vuodessa ja erillisen asiantuntijaorganisaation tukemana tiimitoiminnan ja yhteistyön 
tukemiseen suunnattua työyhteisövalmennusta.  
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton henkilöstön työnkuvat ovat laajat ja vastuulliset. Liiton 
asiantuntijatyössä jokainen työntekijä voi vaikuttaa työn sisältöön, liitossa tuetaan 
kouluttautumista ja asiantuntemuksen syventämistä, tarjotaan kehittymismahdollisuuksia sekä 
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Työaikojen ja työntekemisen 
paikan suhteen on joustoa (hybridityö) ja lisäksi kaikille tarjotaan täysi virkistysetuus ja lounas-
/työmatkaetu. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan myös yhteisten virkistyspäivien muodossa. 
Vuodelle 2023 on suunniteltu erillisen osaamiskartoituksen laatimista koko henkilöstölle. 
 

4.3 Toimisto, talous, hallinto ja rahankeruulupa 
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton toimisto sijaitsee Kalevankadulla Helsingissä, Väestöliiton 
omistamassa kiinteistössä. Taloushallintopalveluita jatketaan vuoden 2022 mukaisesti. 
Kirjanpidosta vastaa Necarex Oy. Rahankeruulupa on uusittu vuodelle 2023. 
 
 
LIITTEET 
 
Jäsenjärjestöjen juhlavuodet 
 
Exit – Pois prostituutiosta ry 15 v. 
Kuluttajaekonomistit ja Teknologit Cotes ry  70 v. 
Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry 90 v. 
Monika-Naiset liitto ry  25 v. 
Naisopiston Ystävät ry  70 v. 
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Plan International Suomi 25 v.  
Soroptimist International Finland ry 70 v. 
Suomen Kosmetologien Yhdistys – Kosmetologföreningen i Finland ry 85 v. 
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry – Finlands Kristdemokratiska Kvinnor r.f. (KD) 50 
v. 
Suomen Naishammaslääkärit ry 80 v. 
Vaikuttajaverkosto WoMan ry 35 v. 
Vihreät Naiset ry – Gröna Kvinnor r.f. 30 v. 
Women in Mining Suomi ry  5 v.  
 
 
Tulevat tapahtumat NJKL 2023 

• Naisjärjestöjen johdon foorumi, tammi-helmikuu 2023 

• Viestintävastaavien verkosto, kevät 2023 

• 17. kansainvälinen Helvi Sipilä -seminaari, maaliskuu 2023 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton kevättapahtuma huhtikuussa 2023 

• Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous, marraskuu 2023 
 

• Tasa-arvo vaatii tekoja! - tilaisuudet 

• Urheilun tasa-arvoseminaari syksyllä 2023 
 
 
Yleiset merkkipäivät 2023 

• Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2023 

• Minna Canthin päivä 19.3.2023 

• YK:n Rasismin vastainen päivä 21.3.2023 

• Helsinki Pride kesä 2023  

• SuomiAreena Porissa 27.-30.6.2023 

• Tasa-arvopäivät, THL ja yhteistyökumppanit, lokakuu 2023 

• Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10.2023  

• Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.2023 

• Kansainvälinen maaseudun naisten päivä 15.10.2023  

• YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä 25.11.2023 
 

 
 


