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Johdanto 
 
Suomen hallitus on jättänyt (lokakuussa 07) YK:n CEDAW-komitealle kuudennen 
määräaikaisraporttinsa siitä, kuinka Suomessa on toteutettu kaikkinaista naisten syrjintää koskevaa 
yleissopimusta. Tämä kansalaisjärjestöraportti on hallituksen antaman selvityksen 
rinnakkaisraportti; tätä varten suomalaiset naisjärjestöt ja -yhdistykset ovat arvioineet ja 
kommentoineet kriittisesti hallituksen raporttia. Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i 
Samarbete ry (NYTKIS) kokoaa nyt nämä kommentit yhteen ja valmistelee yksimielisesti tämän 
rinnakkaisraportin esitettäväksi CEDAW-komitealle kesäkuussa 2008. Edellisen raportoinnin 
jälkeen Suomen hallitus on edennyt jonkin verran tasa-arvokysymyksissä, ja suomalaiset 
naisjärjestöt tunnustavat hallituksen ponnistelut tasa-arvon edistämiseksi. Tämän rinnakkaisraportin 
jättämisen yhteydessä on kuitenkin välttämätöntä keskittyä tutkimaan asioita kriittisesti ja tällä 
tavoin paljastaa suomalaisen tasa-arvotyön puutteita. 
  
Käsillä olevan raportin pohjana on käytetty 11 suomalaisen järjestön kommentteja. Nämä järjestöt 
ovat: Amnesty International Suomen osasto, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i 
Samarbete NYTKIS ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Monika-Naiset liitto ry, Naisasialiitto Unioni 
ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Invalidiliitto ry, Seksuaalinen tasavertaisuus - sexuellt 
likaberättingande SETA ry, Suomen YK-liitto, Suomen UNIFEM, Naistenkartano ry ja Nuorten 
Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY). Näiden järjestöjen lausunnoissa on selvästi keskitytty 
tiettyihin asioihin hallituksen raportissa. Useimmat järjestöt nostivat esiin samat ongelma-alueet 
lausunnoissaan. Siten tässä rinnakkaisraportissa ei käsitellä kaikkia niitä aiheita ja artikkeleita, jotka 
hallituksen raportti ottaa puheeksi. Tässä keskitytään määrättyihin aiheisiin, jotka näyttävät olevan 
suomalaisten järjestöjen mukaan keskeisiä ongelmia. 
 
Raportti rakentuu siten, että alussa käsitellään kuutta keskeistä ongelma-aluetta.  Nämä alueet on 
valittu järjestöjen kommenttien ja painotusten pohjalta. Seuraavaksi nostetaan esille ja käsitellään 
lyhyesti muita tärkeitä aiheita. Jokaisen kappaleen loppuun on liitetty järjestöjen suositukset siitä, 
kuinka parantaa tilannetta kunkin käsiteltävänä olevan aiheen kohdalla. Lopuksi esitetään lyhyt 
yhteenveto tärkeimmistä esille nostetuista kysymyksistä. 
 
Keskeisiä ongelma-alueita Suomessa 
 
Kuten yllä on mainittu, suomalaiset kansalaisjärjestöt näyttävät kiinnittävän jättämissään 
lausunnoissa keskeistä huomiota tiettyihin aiheisiin. Raportin kokoamiseen osallistuneet järjestöt 
painottavat kommenteissaan ja pitävät tärkeinä seuraavia ongelma-alueita: 
 

• lainsäädäntö ja erityisesti suunnitelmat yhdistää tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki  
• vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten oikeudet 



• naisiin kohdistuva väkivalta 
• naiskauppa ja prostituutio 
• tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa 
• epätasa-arvo työmarkkinoilla sekä poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä 
• sukupuolen huomioiva budjetointi 

 
Ongelma-alueet käsitellään aiheittain sopimuksen kunkin artiklan kohdalla. Aiheiden järjestys 
seuraa niiden järjestystä hallituksen raportissa. Ainoat poikkeukset tästä ovat sukupuolen huomioiva 
budjetointi ja yleiset tasa-arvoon liittyvä asenteet Suomessa; näitä käsitellään kaikkiin muihin 
aiheisiin ja olosuhteisiin vaikuttavina teemoina. 
 
2. artikla – lainsäädäntö 
 
Suomen tasa-arvolakia uudistettiin vuonna 2005. Uudistuksen tuloksena suoja lainrikkomuksia 
vastaan on parantunut. Suomalaiset järjestöt katsovat kuitenkin, että tämä parempi suuntaus on nyt 
unohtumassa. Kuten hallitus toteaa kuudennessa määräaikaisraportissaan, tasa-arvolain ja vuonna 
2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tulevaisuudesta on käyty keskustelua. Virallisella tasolla 
keskustelujen aihe on se, kuinka nämä lait saataisiin tehokkaammiksi ja, ennen kaikkea, kuinka 
yhdenvertaisuuslakia voitaisiin uudistaa. Suomalaiset kansalaisjärjestöt pelkäävät kuitenkin, että 
keskustelun tavoitteena on lopulta yhdistää nämä kaksi lakia. Tällä olisi vakavia seurauksia 
suomalaiselle tasa-arvotyölle. Tammikuussa 2007 oikeusministeriö asetti toimikunnan uudistamaan 
suomalaista syrjintälainsäädäntöä. Suomalaisten järjestöjen mielestä toimikunnan tähän mennessä 
ottama suunta on hälyttävä. 
 
Vaikka toimikunta ei olekaan virallisella tasolla puhunut lakien yhdistämisen puolesta ja väittää 
olevansa avoin kaikenlaisille syrjintälain uudistamisen vaihtoehdoille, näyttää kuitenkin siltä, että 
toimikunnan tekemä työ on ollut luoda pohjaa yhdistämiselle. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja 
suomalaiset kansalaisjärjestöt katsovat, että tämä olisi vakava taka-askel kaikelle Suomessa 
tehtävälle tasa-arvotyölle. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ensinnäkään ole yhteismitallista 
vähemmistöryhmien oikeuksiin liittyvien asioiden kanssa. Sukupuoli on osa jokaisen ihmisen 
elämää huolimatta hänen iästään, etnisestä ryhmästään, uskonnostaan jne. Lisäksi sukupuoleen 
perustuva syrjintä on usein rakenteellista, epäsuoraa ja piilevää sekä erityisen vaikeasti 
määritettävää. Siten olisi järjetöntä pitää sukupuolta esimerkiksi etnisen ryhmän kaltaisena 
syrjinnän perusteena. Yhdenvertaisuuslaissa, jota pidetään melko hajanaisena kokonaisuudessaan, 
on lisäksi useita puutteita. Olisi siten vakava virhe yhdistää tasa-arvolaki yhdenvertaisuuslakiin, 
koska tasa-arvolaki on paljon kehittyneempi ja tarjoaa paremman suojan tason. Kansainvälisen 
vertailun perusteella voidaan sanoa, että lakien yhdistäminen ja yhden neuvottelukunnan 
perustaminen johtaisi vähäisempään resursointiin. Tämä aiheuttaisi luonnollisesti tarpeen 
priorisoida syrjinnän perusteiden välillä, ja viime kädessä se johtaisi matalampaan suojan tasoon. 
 
 Toimikunnan työssä on joitakin keskeisiä ongelmia. Ensinnäkin toimikunta perustelee 
yhdistämisen ajatusta väittämällä, että siten olisi helpompaa taistella moniperusteista syrjintää 
vastaan. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta toteaa kuitenkin, että moniperusteinen syrjintä on ilmiö, 
joka toistaiseksi tunnetaan huonosti eikä ole olemassa riittävästi kokemuksia siitä, kuinka sitä 
vastaan voidaan taistella kokonaisuutena. Sen sijaan ainoa keino tarttua siihen on keskittyä kerralla 
yksittäiseen syrjinnän perusteeseen. Toiseksi, toimikunta valmistelee lainsäädännön uudistusta, joka 
vaikuttaisi suuresti tasa-arvotyötä tekevien työhön. Tästä huolimatta toimikunnassa ei ole jäsentä 
sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä. Tasa-arvokentän erilaisten toimijoiden 
näkökulmasta on vaikea ymmärtää, miksi heidät on suljettu ulos toimikunnan työstä.  
 



Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Sukupuolta ei pidä nähdä yhtenä syrjinnän perusteena muiden joukossa. Se on osa jokaisen 
ihmisen elämää riippumatta siitä, kuuluuko hän enemmistö- vai vähemmistöryhmään. Tästä 
syystä sukupuolta pitää kohdella erityistä huomiota kaipaavana syrjinnän perusteena. 

 
• Toimikunnan tulisi kuulla tasa-arvotyön kentän erilaisten toimijoiden mielipiteitä. On myös 

oleellisen tärkeää, että toimikunnan työskentelyyn osallistuu sukupuoleen liittyvien 
kysymysten asiantuntija. 

 
 
• Yhdenvertaisuuslakia pitäisi uudistaa ja parantaa siten, että se tarjoaisi parempaa suojaa 

erilaisille vähemmistöryhmille. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen mielestä tämä tulisi tehdä 
riippumattomana ja erillään tasa-arvolaista, koska lakien kietominen yhteen laskisi nykyisen 
tasa-arvotyön tasoa ja tehoa. 

 
  
2. artikla – vähemmistöryhmät 
 
Erilaiset naisten vähemmistöryhmät kohtaavat yhä kaksinkertaista syrjintää Suomessa. Heitä 
syrjitään sukupuolensa vuoksi, mutta heidän oikeuksiaan poljetaan myös siksi, että he kuuluvat 
johonkin tiettyyn vähemmistöryhmään. Tämä aiheuttaa kaksinkertaista syrjintää, joka on suuri 
ongelma näiden naisten ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.  Suurimmat tällaisia ongelmia 
kohtaavat vähemmistöryhmät Suomessa ovat perinteisiin vähemmistöihin, kuten romaneihin tai 
saamelaisiin, kuuluvat naiset, vammaiset naiset ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset. Olisi 
välttämätöntä kiinnittää huomiota näiden eri ryhmien naisten väliseen tasa-arvoon sekä heidän ja 
suomalaisten enemmistönaisten väliseen tasa-arvoon. Tällä hetkellä tasa-arvopolitiikka keskittyy 
liiaksi naisten oikeuksiin yleisellä tasolla ja ikävä kyllä niputtaa erilaiset naiset yhteen saman 
nimikkeen alle. Tätä yhdenmukaistamisen ongelmaa pitäisi käsitellä perusteellisemmin 
suomalaisessa tasa-arvotyössä. 
 
Romanit 
 
Romaninaiset ovat yksi niistä naisryhmistä, jotka kärsivät kaksinkertaisesta syrjinnästä. Heitä 
syrjitään sekä sukupuolensa että etnisen taustansa vuoksi. Heitä on syrjitty kauan, ja he ovat 
kokeneet syrjintää sekä laajemmalti suomalaisessa yhteiskunnassa että omassa romanien 
yhteisössään. Kuten hallituksen raportissa todetaan, romaninaiset ovat nykyään tietoisempia 
oikeuksistaan kuin aiemmin, mutta tästä huolimatta monet syrjinnän muodot säilyvät. He kohtaavat 
usein syrjintää työmarkkinoilla, ja romanien näyttää myös olevan vaikeampaa saada palveluja 
yksityisellä sektorilla. Hallituksen raportin mukaan romaninaisten työttömyys on myös korkeampaa 
kuin valtaväestön. Asumiseenkin liittyvät ongelmat heikentävät romaninaisten asemaa Suomessa. 
Romaniväestöllä on yleisesti ottaen epävakaat elinolot ja tämä vaikuttaa selvästi romaninaisten ja -
lasten asemaan yhteiskunnassa. Koska naisten asema on tiiviisti yhteydessä romanilasten asemaan, 
pitäisi lasten päivähoito- ja koulunkäyntimahdollisuuksiin kiinnittää enemmän huomiota. Sellaisen 
päivähoidon järjestäminen, jossa otetaan huomioon romanilasten oma kulttuurinen tausta, on 
avaintekijä romaninaisten itsenäisyyden lisäämiseksi ja työmarkkinoille pääsemiseksi. 
Romaniyhteisö itsessään syrjii naisiaan. Monet vahingolliset, perinteiset käytännöt heikentävät 
naisten asemaa. On syytä kysyä, ovatko nämä romaniyhteisön omat käytännöt alentavia 
romaninaisille. 
 



Ennakkoluulot romaninaisia kohtaan ovat vahvoja. Suomessa on yhä yleistä syrjiä perinnepukuja 
käyttäviä romaninaisia ja estää heidän pääsynsä julkisiin tiloihin.  Tilannetta ei paranna se, että 
viranomaiset eivät useinkaan ole saaneet riittävää koulutusta ratkaistakseen sellaisia tilanteita, joissa 
syrjintä perustuu sukupuoleen ja etniseen taustaan. 
 
Saamelaiset 
 
Saamelaiset naiset voidaan nähdä esimerkkinä ryhmästä alkuperäiskansoja, joiden keskuudessa 
naiset siirtävät kulttuuria ja perinteitä. He välittävät tietoa, arvoja ja tapoja, jotka ovat 
välttämättömiä tulevien sukupolvien alkuperäiskulttuureille. 
Saamelaisille naisille, kuten kaikille alkuperäiskansojen naisille, tulisi taata aito mahdollisuus 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen, palveluihin ja päätöksentekoon. Tämä tulisi tehdä hallituksen 
toimin esimerkiksi ottamalla käyttöön kiintiöt päättävissä elimissä. Aiempien huonojen kokemusten 
sekä kohtaamansa syrjinnän vuoksi saamelaiset naiset hakeutuvat harvoin johtaviin asemiin omassa 
yhteisössään tai yhteiskunnassa laajemmalti. On historiallinen tosiseikka, että saamelaisten 
poliittinen yhteisö on ollut voittopuolisesti miesten hallussa (Sukupuolen politiikka, 2006). Tämä 
seikka näyttää yhä pitävän paikkansa. Usein todetaan, että sukupuolella ei ole merkitystä 
saamelaisessa politiikassa tai yhteiskunnassa kokonaisuudessaan. Tämä on selkeä esimerkki siitä, 
että sukupuolen merkitys jää tunnistamatta saamelaisten yhteisössä. Alkuperäiskansan oikeudet 
elinkeinoonsa ja maahan ovat ensisijaisia kysymyksiä saamelaisten yhteisölle (ja Suomen 
hallitukselle asioissa, jotka liittyvät saamelaisiin). Tästä saamelaispolitiikan yksipuolisuudesta 
maksavat hintaa naiset ja lapset (Sukupuolen politiikka, 2006). Kaiken lisäksi suomalainen 
yhteiskunta näyttää vain vahvistavan tätä tapaa nähdä sukupuoleen liittyvät kysymykset. 
Tutkimukset saamelaisten sosiaalisesta elämästä, politiikasta sekä järjestö- ja työelämästä ovat 
jättäneet sukupuolen huomioimatta kokonaan (Sukupuolen politiikka, 2006). Siten suomalainen 
yhteiskunta vähättelee sukupuolten välisen tasa-arvon merkitystä saamelaisten keskuudessa. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Romaniyhteisön jatkuvien asunto-ongelmien ratkaisemisen tulisi olla yksi hallituksen 
painopistealueista. Tämä auttaisi nuoria ja naisia suuresti parantamaan asemaansa 
yhteiskunnassa ja hankkimaan koulutusta ja työtä. 

 
• Suomalaisen yhteiskunnan yleisten asenteiden romaneita kohtaan pitää muuttua. 

Negatiivisten stereotypioiden tilalle pitää saada uusia ja positiivisia käsityksiä 
romaniyhteisöstä kokonaisuudessaan. 

 
• Vaikkakin saamelaiset ryhmänä kohtaavat useita ongelmia siitä syystä, että he ovat 

suomalaisiin nähden alkuperäiskansa, ei hallitus eivätkä saamelaiset itse saisi jättää 
huomiotta sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Sukupuolikysymyksiä ei pitäisi työntää syrjään 
kun kyseessä ovat maa- ja elinkeino-oikeudet. Sekä saamelaisyhteisön että Suomen 
hallituksen tulisi huomioida se, että molempien sukupuolten saaminen mukaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon on edellytys saamelaisten hyvinvoinnin 
lisäämiselle (Sukupuolen politiikka, 2006). 

 
Maahanmuuttajanaiset 
 
Vaikuttaa siltä, että Suomeen muuttaville naisille on tarjolla sellaisia palveluita, joiden tavoitteena 
on saada heidät integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja saada heidät 
hyödyntämään perusoikeuksiaan uudessa ympäristössään. Näillä palveluilla ei kuitenkaan 



useinkaan onnistuta parantamaan maahanmuuttajanaisten tilannetta uudessa yhteiskunnassa. 
Ongelmia aiheuttaa usein se, että maahanmuuttajanaisten erityistä tilannetta ei täysin ymmärretä. 
On olemassa myös kulttuurisia esteitä, joiden vuoksi maahanmuuttajanaiset eivät täysin mitoin voi 
hyödyntää heille tarkoitettuja palveluita.  Perinteiset sukupuoliroolit rajoittavat usein 
maahanmuuttajanaisia enemmän kuin suomalaisia naisia (Friidu, 2004). Vaikuttaa selvältä, että 
Suomen hallituksen ja palveluiden laatijoiden tulisi tutkia tarkemmin keinot, joilla 
maahanmuuttajanaiset Suomessa saavutetaan. Tämä ongelma on erityisen ilmeinen niillä suomen 
kielen kursseilla, joita maahanmuuttajanaisille tarjotaan osana heidän sopeutumisohjelmaansa. 
Nämä kurssit eivät toimi niin hyvin kuin voisivat, koska ne eivät tavoita kaikkia aikuisia 
maahanmuuttajanaisia. Kaikkien aikuisten maahanmuuttajanaisten saaminen mukaan näille 
kielikursseille lisäisi selvästi heidän kykyään toimia uudessa ympäristössään yhteiskunnan 
täysivertaisina jäseninä. Myös se teknologinen kuilu, joka vallitsee suomalaisen, teknologiaa 
korostavan yhteiskunnan ja uuteen teknologiaan tottumattomien maahanmuuttajanaisten välillä, 
näyttää vaikeuttavan maahanmuuttajanaisten integroimista erilaisiin ohjelmiin Suomessa. 
Teknologinen syrjäytyminen on ongelma joillekin maahanmuuttajanaisille ja estää heitä siten 
hyödyntämästä täysimääräisesti tiettyjä hallituksen tarjoamia palveluja. Tämä ongelma pitäisi 
ratkaista, kun maahanmuuttajanaisille suunnitellaan uusia palveluja. 
 
Kaikki tämä vaikuttaa siihen, kuinka maahanmuuttajanaiset pääsevät osallistumaan 
työmarkkinoille. On muistettava, että suomalaisessa yhteiskunnassa työ on tekijä, joka määrittää 
ihmisen. Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on myös työperustainen. Onkin oleellista, että 
maahanmuuttajanaiset voivat astua työmarkkinoille integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
voidakseen tuntea itsensä sen jäseniksi. Hallituksen pitäisi tehdä enemmän, jotta he pystyisivät 
saavuttamaan tämän. Maahanmuuttajanaisia kiusaavat myös perinteisten sukupuoliroolien asettamat 
rajoitukset, joiden vuoksi heidän on vaikeampi saada oma työ ja taloudellinen riippumattomuus, ja 
tätä ei hallitus huomioi (Friidu, 2004). Suomessa on paljon keski- ja korkeamman asteen 
koulutuksen saaneita maahanmuuttajanaisia, mutta heidän tietonsa ja taitonsa jäävät lähes kokonaan 
huomiotta suomalaisessa yhteiskunnassa. Aloitteita tämän tieto-taidon hyödyntämiseksi ei ole. 
Samaan aikaan hallitus väittää, että vakava työvoimapula kohtaa pian suomalaista yhteiskuntaa. 
 
On selvästikin tärkeää, että ne palvelut, joita maahanmuuttajanaisille tarjotaan, tarjotaan kielellä, 
jota palvelujen käyttäjä ymmärtää. Pitäisi olla mahdollista saada omankielisiä palveluja, jos niitä ei 
saada suomeksi tai englanniksi. Tulkkien käyttöön tulisi olla riittävät mahdollisuudet. 
 
Naisilla saattaa olla erityistarpeita turvapaikan hakijoina. Ne syyt, joiden vuoksi he turvapaikkaa 
hakevat, saattavat olla hyvin erilaisia miesten esittämistä syistä. Suomen hallitus ei huomioi tätä 
turvapaikkapolitiikassaan vaan käsittelee naisia ja miehiä samoin kriteerein ja oletuksin. Olisi 
todella tärkeää selvittää ne erityiset syyt, joiden vuoksi naiset hakevat turvapaikkaa. Nämä syyt 
pitäisi ottaa huomioon suomalaisessa turvapaikkapolitiikassa.   
 
Maahanmuuttajanaiset ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa naisiin kohdistuvan väkivallan 
suhteen (Friidu, 2004). He kärsivät usein väkivallasta, mutta heidän tarvettaan saada 
erityishuomiota viranomaisilta tunnistetaan harvoin. Kunnian käsitykseen liittyvä väkivalta on yksi 
polttavimmista ongelmista maahanmuuttajanaisten keskuudessa. Kunniaan liittyvä väkivalta on 
monisyinen ongelma, jossa perinteinen miehinen valta-asema joutuu törmäyskurssille kahden 
kulttuurin ja maailmankuvan puristuksessa. Kunniaan liittyvissä väkivaltatapauksissa 
maahanmuuttajanaiset kohtaavat väkivaltaa, koska heidän katsotaan loukanneen yhteisönsä 
hyveellisyyteen liittyviä periaatteita ja siten häpäisseen sukunsa. Suomalaiset viranomaiset tuntevat 
edelleen huonosti kunniaan liittyvän väkivallan taustaa, syitä ja seurauksia, eikä heille ole tarjolla 
riittävästi keinoja taistella sitä vastaan. Hallituksen täytyykin niin pian kuin suinkin suunnata 



resursseja tilanteen korjaamiseksi suunnitelmissaan ja budjetoinnissaan. Kaikkein tärkeintä on, että 
maahanmuuttajanaisten asema naisiin kohdistuvan väkivallan kentässä tunnistetaan. 
 
Suomalaiset järjestöt tuovat esiin myös mahdollisuuden järjestää maahanmuuttajatytöille sellaista 
koulutusta, joka on sukupuolen ja kulttuurin suhteen sensitiivistä. Kansalaisjärjestöjen mukaan tämä 
parantaisi heidän asemaansa yhteiskunnassa. Tällainen koulutus auttaisi tyttöjä kasvamaan 
yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi ja parantaisi esimerkiksi heidän valmiuksiaan tunnistaa 
väkivaltaa ja raportoida siitä tulevaisuudessa. Tällaisella strategialla maahanmuuttajatytöt 
integroitaisiin paremmin sukupuolen ja kulttuurin suhteen, ja sijoitus tuottaisi tulosta siinä 
vaiheessa, kun nämä maahanmuuttajatytöt ovat aikuisia naisia. 
 
Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta 
 
Suomessa ei ole kattavia tilastoja maahanmuuttajanaisten kohtaamasta väkivallasta. Saatavilla 
olevat tilastot on kerätty poliisilta ja turvakodeista. Tilastot osoittavat kuitenkin, että 
maahanmuuttajanaiset ovat Suomessa marginalisoituneempia kuin maahanmuuttajamiehet: 
maahanmuuttajanaiset raportoivat väkivallasta kaksi kertaa niin usein kuin syntyperäiset 
suomalaiset naiset. He myös hakevat apua turvakodeista yhdeksän kertaa niin usein kuin 
syntyperäiset suomalaiset naiset. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret kohtaavat väkivaltaa 
kolme kertaa niin usein kuin syntyperäiset suomalaiset lapset ja nuoret1. 
 
Erityispalvelujen tarve väkivaltaa kohtaaville maahanmuuttajanaisille ja -lapsille on todella suuri. 
Maahanmuuttajanaiset kohtaavat usein vaikeuksia tavanomaisen palvelujärjestelmän sisällä.  He 
eivät esimerkiksi ehkä tiedä, että väkivaltainen teko on Suomessa lainvastainen tai he eivät tunne 
omia oikeuksiaan jouduttuaan kohtaamaan väkivaltaa, he eivät mahdollisesti ymmärrä täysin 
suomalaista palvelujärjestelmää tai eivät osaa suomen kieltä tarpeeksi hyvin. 
 
Pienissä kaupungeissa asuvien maahanmuuttajanaisten tilanne on erityisen huolestuttava. Heidän on 
vielä vaikeampi saada apua ja palveluita omalla kielellään, koska palveluja tarjotaan yleensä 
suuremmissa kaupungeissa, joissa on enemmän maahanmuuttajia. Palvelujen tuottajilta puuttuu 
myös monikulttuurista tieto-taitoa siitä, kuinka tunnistaa maahanmuuttajanaisiin ja -lapsiin 
kohdistuvan väkivallan erityispiirteitä ja kuinka ehkäistä väkivaltaa.  
 
Käytännön kokemukset osoittavat, että maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta jää tällä 
hetkellä usein huomaamatta; ainoastaan vakavimmilla väkivaltatapauksilla on todennäköisyys tulla 
ilmi. Maahanmuuttajanaisten esteet hakea apua ovat monella tapaa yhteydessä kielitaidon ja 
kansalaistaitojen puutteeseen. Naiset eivät välttämättä tunne suomalaista lainsäädäntö- ja 
palvelujärjestelmää. 
 
Maahanmuuttajanaiset ovat myös kunnian käsitykseen liittyvän väkivallan uhreja. Kunniaan 
liittyvän väkivallan tekijät kokevat, että naisen toiminta on vahingoittanut aviomiehen tai suvun 
kunniaa. Suomalaiset viranomaiset eivät aina tiedä kuinka tutkia kulttuurisia tekijöitä näiden 
väkivallan tekojen taustalla. Suomalaisessa rikoslaissa ja siviilioikeudellisissa säädöksissä ei 
erikseen mainita kunniaan liittyvää väkivaltaa tai pakkoavioliittoja. Sosiaalipalvelujen tarjoajilla, 
poliisilla tai laajalla yleisöllä ei myöskään ole tieto-taitoa, informaatiota, strategioita tai sääntöjä 
tarvittaviin toimiin ryhtymiseksi. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
                                                 
1 Haarakangas, Tanja, Ollus, Natalia & Toikka Sini 2000: Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset – haaste 
turvakotipalveluille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Helsinki 



 
• Olisi todella tärkeää keksiä ja kehittää uusia tapoja ja keinoja tavoittaa 

maahanmuuttajanaisten enemmistö. Näitä uusia keinoja pitäisi käyttää 
maahanmuuttajanaisille kohdennettujen palvelujen parantamiseksi.  

                                                                 
• Jotta voitaisiin parantaa maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallista osallistumista ja lisätä 

hyötyä, jonka he saavat juuri heille suunnatuista palveluista, olisi tärkeää antaa heille 
opetusta teknologiassa. Tämän koulutuksen pitäisi myös huomioida ne kulttuuriset erot, 
jotka aiheuttavat teknologiaan liittyvää syrjäytymistä. 

 
• Suomen hallituksen tulisi taata riittävät tulkkauspalvelut maahanmuuttajanaisille. Tämä 

vaatii lisää resursseja sille työlle, jota tehdään maahan saapuvien ja turvapaikkaa hakevien 
naisten parissa. 

 
• Suomen hallituksen täytyy taistella kunniaan liittyvää väkivaltaa vastaan. Hallituksen 

täytyy kouluttaa viranomaisensa tunnistamaan kunniaan liittyvä väkivalta ja sen pitää 
tarjota viranomaisille tietoa ja keinoja ymmärtää tilanne ja auttaa uhreja. 

 
• Maahanmuuttajatytöt tulisi huomioida maahanmuuttopolitiikkaa suunniteltaessa. Heille 

pitäisi tarjota sukupuolen ja kulttuurin suhteen sensitiivistä opetusta kouluissa ja 
harrastustoiminnassa, jotta he integroituisivat suomalaiseen yhteiskuntaan tasa-arvoisella 
tavalla. 

 
• Suomen hallituksen pitäisi miettiä maahanmuuttopolitiikkansa tulevaisuutta ja aivan 

erikseen tämän politiikan vaikutusta naisiin. Sisäministeriöön on perustettu uusi 
organisaatio maahanmuuttopolitiikkaa varten, ja suomalaiset kansalaisjärjestöt toivovatkin, 
että tämä parantaa tilannetta. 

 
• Väkivallan ketjun murtaminen vaatii erilaisten asiantuntijoiden tietoja ja yhteistyötä. 

Verkostojen resursseja voidaan hyödyntää parhaiten kehittämällä käytäntöjä eri toimijoille 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Maahanmuuttaja-asiakas saattaa 
tarvita sellaista konkreettista apua, jota järjestöt pystyvät usein tuottamaan erityispalvelujen 
muodossa kunnallista palvelujärjestelmää joustavammin. 

 
• Maahanmuuttajanaiset ovat Suomessa marginalisoituneempia kuin maahanmuuttajamiehet. 

Alaikäiset tulee huomioida, kun suunnitellaan paikallisia toimintatapoja käytettäväksi 
väkivallan vastaisessa työssä. Maahanmuuttajien kanssa kosketuksiin tulevat asiantuntijat, 
kuten työvoima- ja sosiaaliviranomaiset, ovat keskeisessä asemassa. 

 
Vammaiset naiset 
 
Vammaiset naiset kohtaavat usein syrjintää, koska he kuuluvat vammaisten vähemmistöön 
Suomessa. Heitä syrjitään kuitenkin myös siitä syystä, että he ovat vammaisia naisia. Heidät 
pitäisikin tästä syystä nähdä ryhmänä, jolla on erityisiä tarpeita sekä vammaisina että naisina. On 
tärkeää, että tämä erityisehto tunnistetaan ja että ne erityiset palvelut, tavat tukea ja etuudet, jotka 
suunnataan erityisesti vammaisille naisille, nähdään keinona toteuttaa heidän ihmisoikeutensa. 
Suomen hallitus ei toistaiseksi huomioi tarpeeksi näitä erityistarpeita. Vammaisille naisille ei 
tarjota riittävästi sellaisia palveluja, joiden järjestämisessä huomioitaisiin palvelujen saajien 
erityinen status naisina ja yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä 
 



Ensinnäkin, vammainen henkilö ei tarvitse hoitoa vaan avustusta, koska vammaisuutta ei pidä 
rinnastaa sairauteen. Avustajapalvelujen tilanne on kuitenkin vain huonontunut viime vuosien 
aikana. Edellinen hallitus edisti henkilökohtaisiin avustajiin perustuvaa järjestelmää vammaisille, 
mutta hallituksen viimeisen kauden aikana asiassa ei edetty lainkaan. Siten henkilökohtaisten 
avustajien järjestelmä on yhä kaikkea muuta kuin riittävä. 
 
Vammaisten naisten järjestöt korostavat esteettömyyden periaatteen merkitystä. Tämä periaate 
kattaa kaikki elämän puolet. Periaatteen mukaan vammaisilla naisilla pitää olla oikeus saada 
tarpeeksi apua, juuri heille kohdennettuja terveys- ja kuljetuspalveluja sekä mahdollisuus elää 
arkielämänsä kaikkia osa-alueita rajoituksitta. Siihen sisältyy myös ajatus asenteiden 
avoimuudesta. Tämä viittaa tarpeeseen saada muutos suomalaisten asenteisiin, joiden mukaan 
vammaisia naisia ei vieläkään pidetä aivan täysivaltaisina yhteiskunnallisina toimijoina. Kaikkien 
näiden esteettömyyden periaatteen eri näkökulmien tavoitteena on parantaa vammaisten naisten 
mahdollisuutta toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Vammaisilla naisilla on oikeus elää 
täyttä elämää ja osallistua työelämään sekä erilaisiin toimintoihin, ja heillä on oikeus saada apua 
palvelujen käytön helpottamiseksi.  
 
Vammaiset naiset kärsivät väkivallasta kolme kertaa niin usein kuin naiset, jotka eivät ole 
vammaisia. Tämä on erityinen huolen aihe Suomessa, missä naisiin kohdistuva väkivalta on 
tavanomaista yleisempää. Vaikuttaa siltä, että vammaisten naisten kotonaan kokema väkivalta on 
yhä tabu suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä näyttää pitävän paikkansa myös vammaisia naisia 
koskevan prostituution ja naiskaupan kohdalla. Ensimmäinen (ja toistaiseksi ainoa) ihmiskaupasta 
oikeudessa annettu tuomio oli tapaus, jossa virolainen vammainen nainen houkuteltiin Suomeen 
työskentelemään lastenhoitajana mutta joutuikin seksuaalisesti hyväksikäytetyksi prostituutiossa. 
Näiden asioiden kieltäminen on vakava ongelma, koska on tosiasia, että vammaiset naiset kärsivät 
väkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. On tärkeää huomioida nämä asiat poliittisessa 
päätöksenteossa ja luotaessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimintaohjelmia. On tärkeää 
muistaa, että vammaiset naiset todellakin kärsivät väkivaltaisista rakenteista ja että heillä on myös 
erityinen asema näissä rakenteissa. Työtä tulisi tehdä myös syrjivien asenteiden poistamiseksi. 
Niin kauan kuin vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta on tabu ja pysyy piilossa, eivät 
yksittäiset toimijat kentällä voi saavuttaa paljon. On siten hyvin merkityksellistä lisätä tietoisuutta 
tilanteesta ja painottaa väkivallasta kärsivien vammaisten naisten yhdenvertaisia oikeuksia. 
Vaikuttaa siltä, että kotona tapahtuva väkivalta vammaisia naisia kohtaan on yhä tabu Suomessa.  
 
Myös suomalaista perhepolitiikka näyttää vaivaavan vammaisiin naisiin liittyvä 
suhtautumisongelma. Vammaisilla naisilla on yhdenvertainen oikeus vanhemmuuteen ja 
perheeseen, ja tätä oikeutta valtion tulisi puolustaa. Suomalainen lainsäädäntö ei itsessään rajoita 
vammaisten oikeutta vanhemmuuteen, mutta käytännössä asia on usein monimutkaisempi. Ei ole 
tarpeeksi sellaisia tukimekanismeja, jotka auttaisivat vammaisia naisia äitiyteen tai tarjoaisivat 
tukea äitiyden aikana. Siten yhdenvertainen oikeus vanhemmuuteen ei useinkaan toteudu. Lisäksi 
yleiset asenteet vaikuttavat usein vammaisten naisten mahdollisuuksiin esimerkiksi adoptoida 
lapsi. Tilansa vuoksi vammaista naista pidetään usein vähemmän pystyvänä äidiksi tai 
adoptiovanhemmaksi. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Hallituksen tulisi sijoittaa kunnolla henkilökohtaisten avustajien järjestelmään. Tällaisen 
järjestelmän kunnollinen täytäntöönpano parantaisi suuresti vammaisten naisten elämän 
kaikkia puolia. 

 



• Esteettömyyden periaate pitäisi huomioida kaikissa poliittisissa päätöksissä ja kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa. Suomen hallituksen tulisi tunnustaa avoimemmin tämän 
periaatteen merkitys ja soveltaa sitä kaikkiin toimenpiteisiinsä. 

 
• Väkivallasta kärsivien vammaisten naisten tilanne täytyy tunnistaa ja väkivaltaa täytyy 

ennaltaehkäistä. Tietoisuutta tästä syrjinnästä pitää lisätä. 
 
Seksuaalivähemmistöt 
 
Seksuaalivähemmistöt eivät suoranaisesti kuulu suomalaisen tasa-arvotyön piiriin. Suomalainen 
tasa-arvopolitiikka on yhä hyvin heteronormatiivista ja jatkaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 
liittyvien stereotyyppisten käsitysten ylläpitoa. Tasa-arvotyö perustuu siihen käsitykseen, että 
ihmiset voidaan yksiselitteisesti jakaa naisiin ja miehiin. Se ei tunnista seksuaalisuuden eri 
muotojen joustavuutta ja moninaisuutta, vaan näkee normina heteroseksuaalisuuden. Tasa-
arvolakiin on tehty joitain parannuksia, kuten se, että seksuaalivähemmistöjä koskevat asiat on 
sisällytetty tasa-arvovaltuutetun toimenkuvaan. Lisäksi on hyväksytty laki transsukupuolisen 
sukupuolen vahvistamisesta. Se, että on olemassa ei-heteroseksuaalisia naisia ja että heillä on 
erityisiä tarpeita, on kuitenkin suurilta osin näkymätöntä virallisessa tasa-arvotyössä. Suomessa ei 
ole kansallista viranomaista, joka koordinoisi sellaisia tasa-arvotyön puolia, jotka ovat yhteydessä 
seksuaalivähemmistöjen asioihin. Tämä on puute suomalaisessa tasa-arvostrategiassa. Myös 
budjetointi on ongelma, koska resursseja ei osoiteta tarpeeksi kohteisiin, jotka ovat merkityksellisiä 
seksuaalivähemmistöjen kannalta. Olisi siten äärimmäisen tärkeää, että seksuaalisuuden 
mahdollisten muotojen moninaisuus tunnistettaisiin siinä tasa-arvotyössä, jota hallitus ja muut 
toimijat tekevät. Tämä on tärkeää myös yleisen stereotyyppiseen luokitteluun perustuvan ajattelun 
vähentämiseksi yhteiskunnassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee vielä vahvoja 
stereotypioita, jotka liittyvät sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisuun. Kouluilla, medialla ja 
työmarkkinoilla on vahva asema näiden stereotypioiden ylläpidossa.    
 
Suomi ei toistaiseksi ole vielä ratkaissut kysymystä perheistä, joissa vanhemmat ovat samaa 
sukupuolta. Tällä hetkellä perheen sisäinen adoptio ei ole mahdollista. Puolison, joka on samaa 
sukupuolta kuin lapsen biologinen vanhempi, ei myöskään ole mahdollista tulla juridiseksi 
vanhemmaksi. Tämä on merkittävä ongelma erityisesti lesbosuhteissa. Kaikilla naisilla riippumatta 
heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan pitäisi olla oikeus vanhemmuuteen. Adoptio- ja 
perheoikeuksiin liittyvissä asioissa on siten vielä paljon tehtävää sellaisten naisten kohdalla, jotka 
elävät keskenään parisuhteessa. 
 
Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset kohtaavat, kuten kaikkien vähemmistöjen naiset, 
kaksinkertaista syrjintää. Tämä on selvää myös työmarkkinoilla. Heitä haittaavat samat syrjinnän 
muodot kuin muitakin naisia, esimerkiksi matalammat palkat ja määräaikaiset työsuhteet. He 
kohtaavat kuitenkin myös syrjintää, joka johtuu heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tulisi 
ponnistella enemmän, jotta seksuaalivähemmistöihin kuuluvia naisia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti 
työmarkkinoilla. Kaksinkertainen syrjintä on nähtävissä myös palvelujen käytössä. Itse asiassa 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset ovat epäedullisemmassa asemassa palvelujen käytössä 
kuin esimerkiksi maahanmuuttajanaiset. Heidän erityistarpeitaan ei huomioida, ja he kohtaavat 
usein syviä ennakkoluuloja jos/kun heidän seksuaalinen suuntautumisensa tulee ilmi palvelujen 
käytön aikana.   
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 



• Suomen hallituksen pitäisi luoda ja panna täytäntöön kattava ohjelma, joka käsittelee 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien naisten asioita. 

 
• Erityisen tärkeää olisi nimetä erillinen viranomainen huolehtimaan seksuaalivähemmistöjen 

tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. 
 

• Pitäisi säätää lait yhdenvertaisuuden valvonnasta ja syrjimättömyyden edistämisestä 
seksuaalivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä. Suomen hallituksen tulisi myös ryhtyä 
toimiin sellaisen tutkimusstrategian luomiseksi, joka kartoittaisi seksuaalivähemmistöjen 
tilanteen ja tekisi parannusehdotuksia. 

 
•  Adoptio-oikeudet tulisi uudistaa siten, että ne turvaisivat paremmin samaa sukupuolta 

olevien vanhempien oikeudet. Perheen sisäinen adoptio pitäisi mahdollistaa. 
 

• Työsuojelupiirien pitäisi kouluttaa henkilökuntansa tietoisiksi seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien naisten oikeuksista ja niistä loukkauksista, joita he ovat kohdanneet tai saattavat 
kohdata.  Syrjintätapaukissa saatavilla olevasta tuesta pitäisi myös kertoa eri ammattialoilla 
ja työpaikoilla.   

 
5. artikla – naisiin kohdistuva väkivalta 
 
Voidaan sanoa, että naisiin kohdistuva väkivalta on vakavin ihmisoikeusloukkaus Suomessa. Se on 
myös ongelma, jota hallitus ei ole käsitellyt tarpeeksi ohjelmissaan. Vuonna 2005 tehty seuranta-
tutkimus (Naisiin kohdistuva väkivalta 2005) paljasti, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ollut 
vähentynyt viimeisten seitsemän vuoden aikana (edellinen tutkimus, ”Usko, toivo, hakkaus”, tehtiin 
1998). Lisäksi sellainen väkivalta, jonka tekijä on joku perheen ulkopuolinen, oli itse asiassa 
lisääntynyt. CEDAW-komitea on aiemmin vaatinut Suomen hallitusta ryhtymään toimiin naisiin 
kohdistuvan väkivallan vastaisen kansallisen ohjelman laatimiseksi. Komitea on erityisesti 
painottanut valtion velvollisuutta ryhtyä toimiin kaikkinaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan 
lainsäädännöllä ja uhrien suojelulla. On myös valtion velvollisuus tarjota tukipalveluita niin uhreille 
kuin väkivallan tekijöillekin. 
 
Hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt mitään merkittävää aloitetta kattavan ohjelman luomiseksi. Eri 
ministeriöissä on ollut halua aloittaa vain pienimuotoisia ohjelmia, eikä näille ole alun alkaenkaan 
suunnattu tarpeeksi rahaa. Työ on ollut sirpalemaista eikä sitä ole koordinoitu tehokkaasti. Sosiaali- 
ja terveysministeriö pani alulle pienimittaisen ohjelman vuosiksi 2004–2007, mutta myös tämä 
ohjelma oli riittämättömästi resursoitu. Kun siis otetaan huomioon suomalaisen perhe- ja lähisuhde-
väkivallan laaja mittakaava, vaikuttaa siltä, että Suomen hallituksen toimet tilanteen parantamiseksi 
ovat olleet jokseenkin maltillisia.  Mitään todellista kansallista suunnitelmaa naisiin kohdistuvan 
väkivallan hillitsemiseksi ei ole, sillä hallituksen suunnitelma ei täytä virallisen suunnitelman 
kriteereitä. Väkivallasta ei myöskään ole haluttu puhua sukupuolinäkökulmaa käyttäen. 
Pohjimmiltaan hallituksen tekemä työ naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi on ollut erillisiä 
projekteja. Tämä on luonnollisesti johtanut siihen, että työssä ei ole ollut riittävästi jatkuvuutta. 
Näille projekteille osoitetut resurssit ovat myös olleet liian pienet. Kaiken kaikkiaan, vastuuta 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisesta työstä sekä uhrien hoidosta ja suojelusta ovat ottaneet 
lähinnä suomalaiset kansalaisjärjestöt. Työtä on tehty projektiluontoisesti, ja ikävä kyllä järjestöt 
saavat harvoin tarpeeksi rahaa näitä projekteja varten. Usein rahansaannin ongelmallisuus on jopa 
kääntänyt järjestöt kilpailemaan keskenään. Luonnollisestikaan tämä ei paranna tilannetta eikä 
mahdollista koordinoitua taistelua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että perheväkivaltaa vastaan tehty työ kärsii jatkuvasti resurssien puutteesta ja että sitä ei 



koordinoi tehokkaalla tavalla mikään hallituksen elin. Vuodesta 2002 lähtien mikään hallituksen 
alainen instituutio ei ole työskennellyt ongelman parissa. 
 
Tuoreissa lainsäädännön uudistuksissa on tehty joitakin parannuksia. Seksuaalinen häirintä on 
määritelty syrjinnän muodoksi. Yksi viidesosa naisista Suomessa on kokenut seksuaalista häirintää. 
Tällaista seksuaalista häirintää ovat vihjailevat vitsit, asiattomat kommentit, fyysinen lähentely ja 
ehdotukset seksuaalisesta kanssakäymisestä. Lähestymiskieltoa on myös laajennettu; se tunnetaan 
lakina perheen sisäisestä lähestymiskiellosta. Nämä molemmat uudistukset toteutettiin 2005, ja ne 
ovat olleet askel oikeaan suuntaan. Erityisesti perheen sisäinen lähestymiskielto nähdään 
tehokkaana keinona taistelussa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. 
 
Moniin seikkoihin ei ole kuitenkaan kiinnitetty tarpeeksi huomiota tai ne ovat jopa menneet 
huonompaan suuntaan. Yksi näistä on uusi, vuonna 2006 voimaan tullut sovittelulaki, jota 
suomalaiset kansalaisjärjestöt pitävät kaikkein huolestuttavimpana. Laki on eurooppalaiseksi laiksi 
epätavanomainen. Useimmissa Euroopan maissa sovittelu on kiellettyä perhe- ja lähisuhde-
väkivaltatapauksissa. Jos parisuhteen toinen osapuoli käyttää fyysistä väkivaltaa toista kohtaan, ei 
tasa-arvoista neuvottelutilannetta voi syntyä. Jos lähtökohta on näin epätasa-arvoinen, ei itse 
sovittelukaan voi olla tasa-arvoista. Niinpä sovittelu perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa 
pitäisikin kieltää lailla. Lisäksi Suomen rikoslain mukaan kaikkia lieviä pahoinpitelyjä pidetään niin 
kutsuttuina asianomistajarikoksina. Koska perheväkivaltatapauksia pidetään usein lievinä 
pahoinpitelyinä, niistä tulee asianomistajarikoksia. Näissä tapauksissa on kokonaan naisen omassa 
vallassa, haluaako hän nostaa syytteen vai ei. Tukipalvelut perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille 
vaikuttavat täysin riittämättömiltä Suomessa. Ei ole olemassa esimerkiksi yhtäkään feminististä 
turvakotia. 
 
Seksuaalinen väkivalta 
 
Suomessa raiskataan poliisin arvioiden mukaan vuosittain 6 000 – 10 000 naista (Friidu, 2004). 
Viimeisen vuosikymmenen aikana poliisille ilmoitettiin keskimäärin 532 raiskaustapausta vuodessa. 
Poliisille ilmoitettiin kaikkiaan 5408 raiskausta tai raiskausyritystä vuosien 1997 ja 2006 välisenä 
aikana. Suunnilleen 15 prosenttia poliisin kirjaamista raiskaustapauksista on johtanut syytteen 
nostoon raiskaus pääasiallisena rikoksena2. Syy syyttämättä jättämiseen raiskausrikoksissa oli 88 
prosentissa tapauksista ”ei todisteita”. (Rikollisuustilanne, vuosikirja 2006.) 
 
Tilastot osoittavat, että lainsäädännön uudistus3 on lisännyt poliisille raportoitujen raiskausten 
määrää, ja että raiskauksia on selvitetty aiempaa enemmän. Raiskauksia on raportoitu yleiselle 
syyttäjälle suuremmassa määrin kuin ennen uudistusta. Syyttäjät ovat myös nostaneet syytteitä 
raiskauksesta tai raiskauksen yrityksestä enemmän kuin aiempina vuosina ja useammat raiskaajat 
ovat saaneet tuomioita. Mutta tutkimus osoitti myös, että poliisitutkintaan, syyteprosessiin ja 
tuomioistuinten käsittelyyn liittyy edelleen monia ongelmia. Poliisit ovat esimerkiksi useammin 
kuin ennen nimenneet raiskauksia ei-rikollisiksi teoiksi, syyttäjät ovat luopuneet syytöksistä näytön 
puutteen vuoksi ja yhä useammat jutut ovat päättyneet syytteen hylkäämiseen. Tässä valossa 

                                                 
2 Honkatukia & Kainulainen (2007): Rikollisuustilanne 2006 (77-84). Julkaisu on saatavissa internetissä: 
http://optula.om.fi/40495.htm 
3 Suomen rikoslain seksuaalirikoksia käsittelevä luku uudistettiin kokonaan vuonna 1998 ja se tuli voimaan 1999. 
Aiempi raiskausta koskeva sääntely oli luotu turvaamaan yleistä seksuaalista moraalia. Uudistuksen yksi tärkeä tavoite 
oli saavuttaa neutraliteetti erilaisille seksuaalisuuden ilmaisumuodoille ja mahdollistaa jokaisen yksilön seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus. Vuoden 1998 uudistuksessa käytettiin seksuaalisuuden suhteen neutraalia kieltä lain 
puolueettomuuden alleviivaamiseksi.  



syytteiden harkintaan ja oikeudenkäynteihin liittyviin seikkoihin tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. 
 
Seksuaalisen väkivallan urheille on tarjolla tuskin minkäänlaisia palveluja. Tämä on selvä merkki 
siitä, että seksuaalista väkivaltaa ei pidetä tärkeänä aiheena Suomessa. Raiskauksen uhreille ei ole 
minkäänlaista tukipalveluiden verkostoa. Suomessa seksuaalisen hyväksikäytön määritelmät ovat 
myös hyvin neutraaleja sukupuolen suhteen.   
 
Myös seksuaalivähemmistöjen tilanteeseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Yleisesti ottaen 
lähisuhdeväkivalta homoseksuaalisissa suhteissa on hyvin samanlaista kuin heterosuhteissa. 
Rakkaussuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa kahden samaa sukupuolta olevan kesken ei kuitenkaan 
useinkaan pidetä yhtä vakavana kuin miehen harjoittamaa väkivaltaa. Se on vielä enemmän tabu, ja 
tässä tilanteessa olevien uhrien on vielä vaikeampi saada ammattiapua. Seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvat naiset saattavat joutua myös viharikosten uhreiksi. Tämä tarkoittaa, että heistä tulee 
rikoksen, hyväksikäytön tai väkivallan uhreja, koska he kuuluvat tiettyyn ryhmään. Suomen 
rikoslakiin ei kuulu käsitettä viharikos. Olisi lisäksi välttämätöntä kiinnittää erityishuomiota 
maahanmuuttaja- ja vammaisiin naisiin. On kiistatonta, että heillä on väkivaltaa kohdatessaan 
erityistarpeita ja erityisiä ongelmia. Kulttuuriset ja fyysiset syyt väkivallan takana pitäisi selvittää.  
 
Vaikuttaa siltä, että suomalaisten viranomaisten on vaikea nähdä suomalaiset naiset uhrin roolissa. 
Tilanteen parantamisen kannalta on kuitenkin oleellista, että tämä seikka myönnetään, samoin kuin 
se seikka, että väkivalta naisia kohtaan on yksi vakavimmista ihmisoikeuksien loukkauksista 
Suomessa. Tarvitaan enemmän poliittista tahtoa, jotta voidaan luoda ja myös toteuttaa kansallinen 
toimintasuunnitelma naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Poliittista tahtoa tarvitaan myös tähän 
työhön tarvittavien riittävien resurssien saamiseksi. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Tarvitaan laaja poikkihallinnollinen, kansallinen toimintasuunnitelma naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa vastaan. Olisi myös äärimmäisen tärkeää perustaa pysyvä asiantuntijaelin 
koordinoimaan ja toimeenpanemaan suunnitelmaa.  Toimintasuunnitelmaan pitäisi sisältyä 
keinoja, joiden avulla parannetaan seksuaalisen väkivallan uhrien ihmisoikeuksia. 

 
• Perheväkivallan vastaiseen työhön tulisi suunnata enemmän resursseja. Myös kunnat 

tarvitsevat enemmän resursseja voidakseen ehkäistä paremmin naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa. Hallituksen antama taloudellinen tuki kunnille ja henkinen tuki kuntien 
sosiaalityötä tekeville ei tällä hetkellä ole riittävää ehkäisevän työn onnistumiseksi. 

 
• Lakia sovittelumenettelystä pitäisi harkita uudestaan. Nykyisessä muodossaan se tekee työn 

perheväkivaltaa vastaan vain vaikeammaksi. Yleisesti ottaen olisi tärkeää, että useammissa 
perheväkivaltatapauksissa nostettaisiin syyte ja että syylliset saataisiin vastaamaan 
rikoksestaan. Tämä vaatii lisää koulutusta ja ohjeistusta viranomaisille, poliisille ja 
syyttäjille. Se vaatii myös lisää resursseja. 

 
• Perheväkivallan poistamiseksi olisi myös todella tärkeää tehdä työtä väkivaltaisten miesten 

parissa.  Kehittämällä parempia keinoja auttaa väkivaltaisia miehiä on mahdollista vähentää 
perheväkivallan määrää. 

 
• Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten kokemaan väkivaltaa pitäisi kiinnittää enemmän 

huomiota. 



 
• Seksuaalisen häirinnän saattaminen syrjinnän muodoksi on ollut askel oikeaan suuntaan, 

mutta tähän liittyy yhä ongelmia. Seksuaalinen häirintä on rikos ainoastaan työsuojelulain 
piirissä. Se ei siten kuulu rikoslakiin. Olisikin tärkeää sisällyttää se myös rikoslakiin. 

 
• Perheväkivallan uhrien tueksi ja suojan tarjoamiseksi pitäisi luoda paremmat palvelut. 

Pelkät lait eivät riitä tilanteen parantamiseksi, vaan hallituksen pitää budjetoida ja tarjota 
riittävien palvelujen verkosto. Näitä palveluita pitäisi olla tarjolla asuinpaikasta riippumatta. 

 
• Lopuksi, suomalaisen asenneilmapiirin muuttamiseksi tulisi ponnistella. Koska 

perheväkivalta on usein perinteisten sukupuoleen liittyvien asenteiden seurausta, 
perheväkivaltaa voidaan pitää yhtenä yhteiskunnallisten valtasuhteiden ilmentymänä. On 
tärkeää, että hallitus ryhtyy toimiin näiden perinteisten rakenteiden murtamiseksi. 

 
 6. artikla – naiskauppa ja prostituutio 
 
Naisiin kohdistuvan väkivallan ohella ihmiskauppa ja naisten ja tyttöjen seksuaalinen riisto 
muodostavat yhden tämän hetken polttavimmista ihmisoikeusongelmista Suomessa. On myös 
selvää, että Suomen maantieteellinen sijainti ei auta vähentämään prostituution ja naiskaupan 
määrää tulevaisuudessa. Euroopan syvin elintasokuilu on raja, joka erottaa Suomen Venäjästä ja 
Baltian maista. Tämä raja muodostaa hedelmällisen maaperän ihmiskaupan ja prostituution 
kasvulle, ja sen pitäisi ainoastaan lisätä Suomen hallituksen velvoitetta ryhtyä todellisiin toimiin 
näitä ilmiöitä vastaan. 
 
Vaikkakin prostituutiosta ja naiskaupasta on keskusteltu laajasti suomalaisessa mediassa viime 
vuosien aikana, prostituutiota ei ole nähty naisiin kohdistuvana väkivaltana. Sitä ei myöskään ole 
nähty ihmisoikeuksien vakavana loukkauksena. Prostituutiota ei ole pidetty tärkeänä asiana, ja tämä 
asenne heijastuu hallituksen toimista. Valtion hallinnossa ei ole virkaa, jonka haltijalle 
prostituutioon liittyvät kysymykset kuuluisivat. Tämä on ongelmallista, koska Suomi on mukana 
kansainvälisissä sopimuksissa, jotka vaativat suojelua ihmiskaupan ja seksuaalisen riiston uhreille. 
Suomen puutteet prostituutioon ja naiskauppaan liittyvissä kysymyksissä eivät kuitenkaan lopu 
tähän. Kansallinen naiskaupan vastainen ohjelma on lisäksi huonosti resursoitu, ja tästä syystä 
muun muassa naiskaupan uhrien tunnistaminen on vaikeaa suomalaisille viranomaisille. Tämä on 
vakava puute naiskaupan vastaisessa työssä. Vuonna 2006 keskeiset ministeriöt loivat strategian 
avustusjärjestelmän luomiseksi ihmiskaupan uhreille ja myönsivät tarkoitukseen 1,4 miljoonaa 
euroa. Suunnitelma ei kuitenkaan edennyt, ja strategiaa varten myönnetyt varat poistettiin vuoden 
2007 budjettiluonnoksesta. On selvää, että ilman erillistä ja riittävää budjetointia Suomi ei pysty 
selviytymään sitoumuksestaan taistella ihmiskauppaa vastaan ja auttaa sen uhreja. 
 
Myös prostituutiokysymys on monimutkainen. Ensinnäkään asiasta ei ole tarpeeksi virallista ja 
objektiivista tietoa. Prostituutiosta ei ole tehty yhtäkään suurempaa tutkimusta, ja keskustelu 
aiheesta on hyvin rajallista, koska tietoa ei ole tarpeeksi. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kannalta 
on valitettavaa, että keskusteluun on suuressa määrin päässyt vaikuttamaan pieni joukko 
vapaaehtoisesti prostituutiota harjoittavia ihmisiä (Seksialan Liitto SALLI ry). Heidän 
näkökulmansa on noussut vallitsevaksi tässä keskustelussa. Nämä ihmiset, jotka ovat prostituutiossa 
vapaaehtoisesti, eivät edusta prostituutiossa mukana olevien ihmisten enemmistöä Suomessa. Kuten 
missä tahansa muussa maassa, valtaosa prostituutiosta Suomessa on vahvasti sidoksissa 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja ihmiskauppaan. Vapaaehtoisesti prostituutiota harjoittavat 
ihmiset ovat vain marginaaliryhmä suuressa kokonaisuudessa. On siten valitettavaa, että pieni ja 
marginaalinen ryhmä dominoi prostituutiokeskustelua. Tämä voidaan nähdä erityisesti 



lakiehdotuksessa, joka tähtäsi seksipalveluiden oston kieltoon. Tämä lakimuutos pantiin vireille 
2005, mutta SALLI ry:n tehokkaan lobbauksen vuoksi eduskunta ei sitä hyväksynyt. SALLI kritisoi 
voimakkaasti lakiesitystä vetoamalla oikeuteen valita prostituutio ammatiksi. Tästä syystä 
eduskunta, sen sijaan että olisi kieltänyt kaiken seksipalveluiden oston, hyväksyi lain, joka kieltää 
ainoastaan seksin oston henkilöiltä, jotka ovat ihmiskaupan tai parittamisen uhreja.  Tällainen 
rajoitettu prostituutiopalvelujen oston kielto ei seuraa CEDAW-sopimuksen henkeä. Suomalaisten 
järjestöjen mielestä on myös todella epäoikeudenmukaista korostaa yhden pienen ryhmän 
näkökulmaa julkisessa keskustelussa ja lainsäädännössä. Vapaaehtoisesti prostituutiota harjoittavien 
yhdistyksen jäsenmäärä on hyvin pieni verrattuna kaikkiin niihin tyttöihin ja naisiin, jotka 
pakotetaan prostituutioon vasten tahtoaan. Lisäksi laki, joka lopulta kielsi seksin oston ihmiskaupan 
ja parituksen uhreilta, on erittäin vaikea panna täytäntöön. On hyvin vaikea tuottaa todistusaineistoa 
oikeusjuttuja varten, eikä poliisilla ja sosiaalityöntekijöillä ole tarpeeksi resursseja jäljittää ja tutkia 
tapauksia. Yksi Suomen puutteista on myös se, että minkäänlaisia nk. exit-ohjelmia ei ole olemassa 
niille, jotka haluavat päästä pois prostituutiosta. Melkein kaikissa muissa Euroopan maissa tällaisia 
ohjelmia on. 
 
Tämän lisäksi on suhtautuminen prostituutioon suomalaisessa yhteiskunnassa huolestuttavaa. Tasa-
arvobarometri 2004 osoittaa, että tavallisten ihmisten yleiset asenteet prostituutiota kohtaan ovat 
hämmästyttävän myönteisiä. Kun otetaan huomioon prostituution ja järjestäytyneen rikollisuuden 
vahva yhteys, on järkyttävää, että yksi kolmasosa suomalaisista naisista ja puolet miehistä pitää 
prostituutiota hyväksyttävänä. Jos yhteiskunnan valtavirta pitää kiinni näistä asenteistaan, 
seksikauppa, prostituutio ja pornografia ehkä alkavat normalisoitua yhteiskunnassa. Ne muuttuvat 
tavallisille ihmisille niin tutuiksi, että niitä ei enää koeta vastustamisen arvoisiksi. Ajan myötä tämä 
tulee määrittämään uudelleen seksuaalisuuden muodot ja pariskuntien käsitykset sukupuolten 
välisistä suhteista. (Sukupuolen politiikka, 2006.) 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Ensinnäkin kansalliselle naiskaupan vastaiselle toimintaohjelmalle pitää osoittaa kunnolla 
varoja. Muussa tapauksessa ei hallitus eivätkä viranomaiset voi tehdä tehokasta työtä 
ihmiskauppaa vastaan. 

 
♦ Hallituksen pitäisi perustaa toimisto käsittelemään ihmiskauppaan liittyviä   
    kysymyksiä. Lisäksi olisi perustettava erityisraportoijan virka. Muissa maissa tämä  
    on ollut onnistunut keino taistelussa ihmis- ja naiskauppaa vastaan. 
 

• Valtion budjettiin pitäisi sisällyttää rahaa uhreille suunnattua apujärjestelmää varten, ja 
siitä tulisi tehdä tehokkaampi ja yksinkertaisempi. Järjestelmää pitäisi arvioida kriittisesti. 
Enemmän rahaa pitäisi käyttää myös eri viranomaisten kouluttamiseen, jotta he oppisivat 
tunnistamaan helpommin ihmiskaupan uhrit ja toimimaan oikealla tavoin. 

 
• Ihmiskaupan ja prostituution tilanteesta Suomessa pitäisi tehdä laaja ja objektiivinen 

tutkimus. Vain tällä tavoin on mahdollista saada tarpeeksi informaatiota, jonka pohjalta 
päätöksiä voidaan tehdä. Olisi tärkeää, että keskustelu ihmiskaupasta ja prostituutiosta 
jatkuisi laajemmin näkökulmin uuden tiedon varassa. 

 
• Suomalaiset kansalaisjärjestöt työskentelevät aktiivisesti auttaakseen ihmiskaupan ja 

prostituution uhreja. Hallituksen tulisi antaa tunnustusta tälle työlle sekä arvostaa näiden 
järjestöjen keräämää tietoa ja kokemusta. Tällä hetkellä järjestöt verkostoituvat 
organisoidakseen työnsä paremmin. Hallituksen tulisi tukea tätä työtä. 



 
• Olisi tärkeää lisätä kansainvälistä yhteistyötä, jotta voitaisiin varmistaa ihmiskaupan uhrien 

turvallinen paluu omiin maihinsa.  
 
 
 
 
 
7. artikla – epätasa-arvoa poliittisessa ja julkisessa elämässä 
 
Siinä, kuinka naiset ja miehet osallistuvat politiikkaan ja julkiseen elämään, on yhä epätasa-
arvoisuutta Suomessa. Ammatillinen eteneminen on edelleen ongelmallista naisille. Oikeudellisten 
asioiden hallinto on perinteisesti nimittänyt naisia merkittäviin kansainvälisiin virkoihin. Tämä 
kehitys ei ole kuitenkaan levinnyt muille hallinnon aloille. Naisilla on vaikeuksia saada urallaan 
ylennyksiä myös yksityisellä sektorilla. Korkeasti koulutetun naisen on hyvin vaikea päästä 
johtavaan asemaan. Esimerkiksi tohtorintutkinnon suorittavista puolet on naisia, mutta he kohtaavat 
yhä suuria ongelmia urallaan tohtoriksi väiteltyään. On pakko päätellä, että vaikka naisten pääsystä 
johtotehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla on keskusteltu pitkään tasa-arvonäkökulmasta, ei 
todellista parannusta ole tapahtunut. Naisten osuus johtoasemissa molemmilla sektoreilla on yhä 
suhteellisen pieni. 
 
Kuuluminen erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin on tyypillisesti suomalainen tapa osallistua 
kansalaisyhteiskuntaan. Naiset ovat aina olleet aktiivisia tällä kentällä. Esimerkiksi vanhin naisten 
järjestö perustettiin 1855. Monipuolinen ja laaja naisjärjestöjen kenttä on myös luonteenomainen 
Suomelle. Valtion ja yhteiskunnan kokonaisuudessaan tulisi tukea näitä yhdistyksiä tasavertaisesti 
muiden järjestöjen kanssa. Olisi myös tärkeää antaa arvostusta sille tiedolle, jota naisjärjestöillä on 
naisiin liittyvissä kysymyksissä. Naisjärjestöjen edustajia tulisi käyttää enemmän asiantuntijoina, ja 
heillä pitäisi olla mahdollisuus kuulua eri hallinnon alojen kansainvälisiin delegaatioihin.  
 
10. artikla – tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa ja erityistoimet 
yleiskoulutuksen alalla 
 
Koulutus on tapa tuottaa ja ylläpitää yhteiskunnan rakenteita. Olisi siten todella tärkeää välttää 
koulutuksen piirissä stereotyyppisiä oletuksia sukupuolirooleista ja edistää sukupuolten välistä tasa-
arvoa päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta lähtien aina yliopistokoulutukseen asti. Tämän suhteen 
Suomessa on puutteita. Varhaiskasvatukseen ei sisälly sukupuolinäkökulmaa, ja siten kasvatus 
vaikuttaa vahvasti yleisiin sukupuolistereotypioihin. Suomalaiset opetussuunnitelmat ja -materiaalit 
eivät myöskään ole sopusoinnussa Suomen hallituksen ajaman tasa-arvotyön kanssa. 
 
Suomen yleisopetuksen virallinen suuntaus on neutraliteetti sukupuolen suhteen. Tämän periaatteen 
pohjalta sukupuolta ei mainita opetuksessa, opettajankoulutuksessa ja opetusmateriaaleissa. Tämä 
niin kutsuttu neutraliteetti on kuitenkin käytännössä tietynlaista sukupuolisokeutta. Se muodostaa 
perustan stereotyyppisille asenteille ja vahvistaa olemassa olevaa eroa naisten ja miesten välillä. 
Tämä sukupuolisokeus on ilmeisintä oppimateriaaleissa. Ei ole olemassa mitään virallista elintä, 
joka tutkisi saatavilla olevat oppimateriaalit paljastaakseen syrjivät käytännöt. Kannattaa mainita, 
että Marokko on perustanut instituution, joka tutkii kaikki oppimateriaalit sukupuolinäkökulmasta 
käsin. Sukupuolisokeuden hallitsema koulutusjärjestelmä ei liioin anna opettajille työkaluja tai 
tietoa sukupuolen perusteella tapahtuvien syrjintätilanteiden ratkaisua varten. Sen vuoksi on 



välttämätöntä valtavirtaistaa sukupuolinäkökulma kaikkiin oppilaitoksiin ja kansalliseen 
oppisuunnitelmaan Suomessa. 
 
Vaikkakin Suomi on hyväksynyt Pekingin toimintaohjelman, se ei ole noudattanut sitoumustaan 
tasa-arvoistaa oppilaitoksiaan, opetusmenetelmiään tai oppikirjojen antamaa tietoa.  Pekingin 
toimintasuunnitelman vastaisesti Suomi on jättänyt huomioimatta vaatimuksen edistää 
sukupuolisensitiivisyyttä opettajien koulutuksessa. Tämä on selvä rikkomus Pekingin 
toimintaohjelmaa vastaan. Koska oppilaitoksissa ei ole tasa-arvokasvatusta, opettajat ja professorit 
eivät saa koulutusta siitä, kuinka sukupuoli tulisi ottaa huomioon. Keskustelua tasa-arvosta ei 
käytännöllisesti katsoen ole, ja koulutusjärjestelmä vain vahvistaa stereotyyppisiä käsityksiä naisista 
ja miehistä ja heidän rooleistaan yhteiskunnassa. Kouluissa on selvästi nähtävillä yleisiin 
mielipiteisiin liittyviä asenteellisia ongelmia. Keskitasoa parempia koulutuloksia pidetään järjestään 
normina tytöille. Tyttöjen hyviä tuloksia ei useinkaan katsota mainitsemisen arvoisiksi, kun taas 
hyvin menestyvät pojat saavat ylimääräistä huomiota. Tilanne on sama alisuoriutujien parissa, 
koska heidän joukossaan juuri pojat keräävät huomion. Alisuoriutuviin tyttöihin ei kiinnitetä 
kouluissa tarpeeksi huomiota. (Sukupuolen politiikka, 2006.) On myös yleistä että yksi sukupuoli, 
yleensä pojat ja miehet, saa enemmän huomiota keskusteluissa, ja opintosuorituksistaan heille 
saatetaan antaa parempia kurssiarvosanoja (Tasa-arvobarometri 2004). 
 
Kiusaaminen kouluissa on usein seksuaalista tai ainakin sukupuoleen perustuvaa. Usein se on 
toistuvaa ja nostattaa kysymyksen siitä, mikä on ero leikillisen kiusoittelun ja loukkaavan 
kiusaamisen välillä. (Sukupuolen politiikka, 2006.) Jos kouluissa ei ole tarpeeksi tahtoa tai keinoja 
lopettaa tällaista kiusaamista, nuoret alkavat suhtautua siihen osana arkeaan ja pitävät sitä 
hyväksyttävänä toiminnan muotona. Sen vuoksi opettajat täytyy kouluttaa lopettamaan sukupuolen 
perusteella tapahtuva kiusaaminen kouluissa. 
 
Yksi syy näiden puutteiden taustalla on se, että tasa-arvolaki ja siihen vuonna 2005 tehdyt lisäykset 
eivät kata peruskouluja. Opetusministeriön kannan mukaan esimerkiksi kiusaamista ala-asteilla ei 
pidä tarkkaan ottaen määrittää sukupuolen perusteella tapahtuvaksi (Sukupuolen politiikka, 2006). 
Tähän kyvyttömyyteen nähdä ja tunnistaa jo ala-asteella tapahtuva eriytyminen sukupuolen mukaan 
perustuu kuitenkin yksi Suomen tasa-arvolain puutteista.   
 
Sukupuolivähemmistöt ovat nostaneet esille sen, että suomalainen koulutusjärjestelmä toimii 
erittäin stereotyyppisesti kohdatessaan erilaisia seksuaalisuuden muotoja. Tämä stereotyyppinen 
järjestelmä pitäisi kyseenalaistaa ja resursseja tulisi suunnata näiden stereotypioiden purkamiseen. 
 
Kaiken kaikkiaan, suomalaiset oppilaitokset tarvitsisivat uudistuksia varhaiskasvatuksesta lähtien 
ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin asti. Tasa-arvon edistäminen täytyy sisällyttää 
koulujen ja oppilaitosten arkeen, ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tytöille ja pojille pitää varmistaa. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Sukupuolen mukaan eriytyneen koulutusjärjestelmän uudistaminen täytyy nähdä 
ensisijaisena tehtävänä ja sukupuolineutraliteetin periaate tulisi kyseenalaistaa. 

 
• Opetusministeriön tulee ryhtyä toimiin uusien ja tasa-arvoisempien oppimateriaalien 

tuottamiseksi. Näiden materiaalien pitää tunnistaa koulutuksen sukupuolen mukaan 
eriytynyt luonne ja tähdätä stereotyyppisen luokittelun vähentämiseen. Kouluissa nyt 
käytössä olevat oppimateriaalit vahvistavat usein stereotyyppistä kuvaa naiseudesta ja 
mieheydestä. Tämän sijasta niiden pitäisi esittää nainen tasa-arvoisena ja aktiivisena 



yhteiskunnallisena toimijana. Materiaalien pitäisi antaa myös erilaisista vähemmistö-
ryhmistä realistisempi ja tasa-arvoisempi kuva.  

 
• On oleellista sisällyttää sukupuolinäkökulma opettajien koulutukseen. Tällä hetkellä 

lastentarhan- tai opettajankoulutuksen tutkintovaatimuksiin ei sisälly aiheita, jotka liittyvät 
sukupuoleen. Myös nuorisotyöntekijät pitäisi kouluttaa sensitiivisemmiksi sukupuolen 
suhteen. On tärkeää antaa niin opettajille kuin nuorisotyöntekijöillekin koulutusta 
sukupuolen perusteella tapahtuvasta erityissyrjinnästä.  Tällaista ovat sanallinen ahdistelu, 
seksuaalinen häirintä, koti- ja seksuaalinen väkivalta jne. 

 
• Ohjelmia tyttöjen kannustamiseksi työmarkkinoiden miesvaltaisille aloille on ollut. Pitäisi 

ponnistella enemmän poikien kannustamiseksi naisvaltaisille aloille, jotta voitaisiin purkaa 
koulutuksen ja myöhemmin työmarkkinoiden sukupuolen mukaan eriytynyttä luonnetta. 

 
• Huomiota olisi kiinnitettävä myös suomalaisten oppilaitosten mediakasvatukseen, jonka 

tulisi olla riittävää ja monipuolista. Mediakasvatusta pitäisi antaa sekä tytöille että pojille. 
Koulujen tulisi toimia foorumina, jossa lapset ja nuoret opastetaan havaitsemaan tämän 
päivän median ja mainonnan stereotypioita rakentava luonne. 

 
11. artikla – miesten ja naisten epätasa-arvoiset mahdollisuudet työmarkkinoilla 
 
Suomalaisilla työmarkkinoilla on yhä syvää epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Pääasialliset 
ongelma-alueet ovat pysyneet samoina suomalaisten kansalaisjärjestöjen ensimmäisestä 
varjoraportista (2000) lähtien. Nämä ovat sukupuoleen perustuva palkkaero, sukupuolen mukaan 
eriytyneet työmarkkinat sekä määräaikaisten työsuhteiden keskittyminen naisille. 
 
Suomalaiset naiset, jotka tekevät samaa työtä kuin miehet, saavat edelleen huonompaa palkkaa. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset saavat suunnilleen 80 % miesten palkasta samanarvoisista 
työtehtävistä. Hallitus on aloittanut samapalkkaisuusohjelman (2006) korjatakseen tämän ongelman. 
Ohjelman tavoitteena on kuroa naisten ja miesten välistä palkkaeroa viidellä prosentilla vuoteen 
2015 mennessä. Ohjelma on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi, eikä ainakaan vielä ole 
nähtävissä todellisia tuloksia. Ohjelmaa on käytetty lähinnä hyvien ehdotusten ja tehokkaiden 
sopimusten löytämiseksi. Varsinaisten työmarkkinaneuvottelujen käytäntöihin on vaikutettu hyvin 
vähän. Ohjelma ei ole onnistunut aikaansaamaan tosiasiallisia palkankorotuksia tai parannuksia 
työmarkkinajärjestöjen kollektiivisiin neuvottelusopimuksiin. Vaikuttaa siltä, että nykyinen 
työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä ei tarjoa tarpeeksi varsinaisia mahdollisuuksia korjata 
palkkojen eroja.  
 
Vahva eriytyminen sukupuolen mukaan on luonteenomaista suomalaisille työmarkkinoille, jotka 
ovat selvästi jakautuneet miesten aloihin ja naisten aloihin, ja joissa erityisesti miesten liikkuvuus 
naisten aloille on hyvin pientä. Esimerkiksi teknologian kenttä on hyvin vahvasti miesten 
hallitsema. Voidaan sanoa, että suomalaisten työmarkkinoiden eriytyminen syntyy kahdella tavoin. 
Ensinnäkin, kuten edellä jo mainittiin, työt ovat eriytyneet miesten töiksi ja naisten töiksi. Toiseksi, 
naiset kohtaavat usein suuria vaikeuksia uralla etenemisessä, vaikka heillä olisi pidempi koulutus 
kuin miehillä. Tämä on nähtävissä erityisesti ammateissa, jotka vaativat korkean koulutuksen. 
Yleisesti ottaen naisten tekemää työtä ei arvosteta yhtä paljon kuin miesten tekemää työtä. 
Naisvaltaisten alojen ammatit ovat usein keskiarvoa huonommin palkattuja, eikä todellista kehitystä 
asian suhteen tapahdu, ellei näiden ammattien palkkoja nosteta erikseen jokaisen 
tulosopimuskauden aikana. Tämä vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, mikä puolestaan tarkoittaa 
sitä, että työmarkkinoiden segregaatio säilyy. 



 
Naisten määräaikaiset työsuhteet on myös hyvin ”suomalainen” ongelma. Suomessa julkisen 
sektorin synnytysikäisillä naisilla on hyvin paljon määräaikaisia työsuhteita verrattuna muihin 
Euroopan maihin. Myös kuntasektorilla määräaikaisuudet ovat lisääntyneet. Ongelma siis keskittyy 
julkiselle sektorille ja naisille, jotka ovat hedelmällisimmässä iässään. Se näyttää myös olevan 
korkeasti koulutettujen naisten ongelma. Määräaikaiset työsuhteet ovat selvästi yhteydessä 
raskauteen liittyvään syrjintään. Nykyisessä järjestelmässä naisen työnantaja maksaa valtaosan 
niistä kustannuksista, joita raskaus ja lastenhoito aiheuttavat vanhempainvapaiden ja -palkkioiden 
muodossa. Tämä on tärkeä tekijä työmarkkinoiden sukupuoleen perustuvassa syrjinnässä, ja se 
vaatii lähempää tarkastelua. 
 
Suomen nykyinen vanhempainvapaajärjestelmä on hyvin monimutkainen. Vanhempainvapaan 
kokonaismäärä on jaettu moniin lyhyisiin jaksoihin, ja vain pieni osa kokonaismäärästä on 
korvamerkitty ainoastaan isille. Käytännössä naiset pitävät 95 % vanhempainvapaista, ja lastenhoito 
ja kotityöt jaetaan perheissä edelleen epätasa-arvoisesti. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi 
naisten asema työmarkkinoilla ei ole tasa-arvoinen miesten kanssa. Sukupuolten suhteisiin liittyvät 
asenteet, kuten käsitykset isien pitämistä vanhempainvapaista ja oletukset vanhempien erilaisista 
vastuista, vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka vanhempainvapaat perheissä toteutetaan.  
 
Koska vanhempainvapaita pitävät melkein pelkästään naiset/äidit, niistä aiheutuvat kulut päätyvät 
naisten työnantajien maksettaviksi, eivätkä he saa korvauksia kaikista kustannuksista. 
Luonnollisesti tämä aiheuttaa sen, että työnantajalle on riski palkata nainen, ja työnantajat välttävät 
naisten palkkaamista vakituisiin työsuhteisiin. Vuoden 2007 alussa voimaan tuli uusi laki, jonka 
tavoitteena oli parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla ja myös kannustaa miehiä ottamaan 
enemmän vanhempainvapaata. Laki yksistään ei kuitenkaan ole riittävä, koska järjestelmään ei ole 
tehty korjauksia kaikkien kulujen korvaamiseksi. 
 
Suomalaiset kansalaisjärjestöt suosittavat niin kutsutun 6+6+6 -mallin käyttöönottoa uudeksi 
järjestelmäksi jakamaan vanhempainvapaa isän ja äidin kesken. Tässä mallissa äitiys- isyys- ja 
vanhempainvapaa -järjestelmä muutetaan uudeksi vanhempainvapaajärjestelmäksi, joka tulee 
olemaan pidempi kuin vanha. Vapaa koostuu kolmesta kuuden kuukauden pituisesta jaksosta, joista 
yksi kuuluu äidille, toinen isälle ja kolmannen vanhemmat voivat jakaa. Tämä uudistus antaa 
miehille mahdollisuuden pitää pidempi vanhempainvapaa, mutta äidit voivat myös valita yhtä 
pitkän vapaan kuin aiemminkin. Kokemukset Suomesta ja muista Pohjoismaista osoittavat, että isät 
käyttävät todennäköisemmin vapaata, joka on osoitettu suoraan heille. Uudistus kannustaa miehiä 
pitämään pidempiä vanhempainvapaita. Kuuden kuukauden kausi, jonka aikana isä hoivaa 
itsenäisesti lastaan, rakentaa vahvemman isä-lapsisuhteen ja suo lapselle kaksi ensisijaista 
hoivaajaa. Vaativassa ja paineita aiheuttavassa työelämässä myös monet isät toivovat katkosta 
ansiotyöstä. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Pitää osoittaa enemmän poliittista tahtoa, jotta miesten ja naisten palkkojen välistä kuilua 
kavennetaan konkreettisin toimin. 

 
• Palkan tasa-arvoa olisi mahdollista edistää julkistamalla tiedot naisten ja miesten palkoista. 

 
• Olisi todella tärkeää lieventää työmarkkinoiden eriytymistä sukupuolen mukaan. Tämä 

täytyy linkittää uudistuksiin oppilaitoksissa. Sellaiset oppilaitokset, joissa edistetään 



sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä puretaan sukupuoliroolien stereotypioita ja sukupuolen 
mukaan eriytyneitä aloja, ovat tärkeitä tekijöitä tiellä työelämän rakenteelliseen muutokseen. 

 
• Enemmän vanhempainvapaata pitäisi kohdistaa yksinomaan miehille/isille. Tämä parantaisi 

todennäköisesti synnytysikäisten naisten asemaa työmarkkinoilla, kun lasten saannista 
koituvat kustannukset jaettaisiin tasaisemmin naisten ja miesten työnantajien kesken. 

 
• Valtion tulisi myös korjata vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten järjestelmää siltä 

osin, kuin kustannukset nyt jäävät työnantajan vastuulle. Valtion pitäisi tukea työnantajia 
niissä kustannuksissa, joita heidän työntekijöidensä raskaudet ja lastenhoito heille 
aiheuttavat. Tämä vähentäisi myös naisten todennäköisyyttä päätyä määräaikaisiin 
työsuhteisiin vain siitä syystä, että raskaus aiheuttaa kustannuksia työnantajalle. 

 
Sukupuolen huomioiva budjetointi 
 
Epätasa-arvoiset rakenteet ja käytännöt yhteiskunnassa eivät muutu itsestään. Niiden muuttaminen 
ja tasa-arvon edistäminen vaatii hallitukselta toimia, ja tämä puolestaan vaatii riittävää budjetointia 
ja resursseja. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kommenttien mukaan on tullut ilmeiseksi, että 
Suomessa ei ole suunnattu tarpeeksi resursseja suoraan tasa-arvotyöhön. Tämä ongelma koskee 
tasa-arvotyön kaikkia muotoja ja ilmenee aiemmin puheessa olleiden artiklojen täytäntöönpanossa 
sekä aiheissa, joita käsitellään jatkossa. 
 
Resurssikysymystä voidaan tarkkailla kolmesta eri näkökulmasta käsin. Ensinnäkin, valtion tulisi 
varmistaa, että sen tasa-arvotyö saa tarpeeksi resursseja. Toiseksi, valtion tulisi kohdentaa tarpeeksi 
tukea naisjärjestöille ja muille yhdistyksille, jotka työskentelevät tasa-arvokysymysten parissa. 
Kolmanneksi, valtion tulisi seurata resurssien yleistä jakoa yhteiskunnassa ja sen pitäisi yrittää 
edistää tasa-arvoa tässä jaossa.  
 
Sukupuolen huomioivan budjetoinnin ongelma on erityisen vaikea kunnissa. Suomalaisessa 
palvelujärjestelmässä juuri kunnat tarjoavat peruspalvelut asukkailleen. Tästä syystä pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota sukupuolen huomioivaan budjetointiin kuntatasolla, jotta voidaan taata 
tasa-arvo peruspalveluissa. 
 
Suomalaiset kansalaisjärjestöt vaativat, että hallitus takaa riittävät resurssit kaikenlaiseen tasa-
arvotyöhön ja -toimintaan tasa-arvon edistämiseksi. Tämän lisäksi kansalaisjärjestöt ovat nostaneet 
esiin kaksi lisäkysymystä, jotka liittyvät riittävään budjetointiin. Ne korostavat, että olisi tärkeää 
osoittaa riittävästi varoja naisjärjestöjen kansainvälistä yhteistyötä varten. Lisäksi järjestöt 
kiinnittävät huomiota siihen, että tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle budjetoitua summaa on 
pienennetty kolmanneksella viimeisten kahdeksan vuoden aikana.  Kansalaisjärjestöille tasa-
arvoasiain neuvottelukunta on tärkeä foorumi, jonka avulla tasa-arvokysymyksiin liittyvään 
keskusteluun ja päätöksiin voidaan vaikuttaa. Siten leikkaukset sen budjetissa vaikuttavat 
järjestöjen liikkumatilaan.  
 
Muita erityistä huomiota kaipaavia seikkoja 
 
Tytöt 
 
Naisten tilannetta ei voida erottaa tyttöjen tilanteesta, ja samat ihmisoikeudet pätevät niin naisten 
kuin tyttöjen kohdalla. Tytöt tarvitsevat kuitenkin erityistä huomiota oikeuksiensa toteutumiseksi. 



Heillä on erityisiä tarpeita, jotka poikkeavat naisten tarpeista. Vaikka tyttöjen tilanne Suomessa on 
erittäin hyvä verrattuna moniin muihin maailman alueisiin, on tyttöjen mahdollisuuksissa kasvaa 
tasa-arvoisiksi poikien kanssa yhä puutteita.  
 
Suomessa tytöt kärsivät masennuksesta enemmän kuin pojat. 18 % yläastetta käyvistä tytöistä ja 14 
% lukiolaistytöistä on masentuneita.  Tyttöjen masennusta on kuitenkin usein vaikeampi tunnistaa, 
koska he vetäytyvät yksinäisyyteen. Poikien masennuksella on tapana näyttäytyä ulkoisina oireina. 
Tämä hankaloittaa tyttöjen pääsyä terapiaan, ja usein he eivät saa minkäänlaista hoitoa4. Surullinen 
tosiseikka on, että nuorten naisten itsemurhat ovat yleistyneet viime vuosien aikana. Tilastojen 
mukaan Suomessa tapahtuu nyt toiseksi eniten nuorten naisten itsemurhia maailmassa5. Tyttöjen 
syömishäiriöt käyvät masennuksen lisäksi yhä yleisemmiksi. Medialla on vaikutuksensa tähän, 
koska se keskittyy ulkoiseen olemukseen ja ihannoi hoikkuutta. 
 
Suomen hallitus myöntää, että tytöt, jotka omaksuvat maskuliinisen kulttuurin mukaisen tavan 
käyttää alkoholia ja huumeita, ovat lisänneet näiden aineiden käyttöä. Viimeisten 20 vuoden aikana 
niiden tyttöjen määrä, jotka juovat saavuttaakseen rankan humalatilan, on kasvanut huomattavasti. 
Mitään erityistä huomiota ei ole kuitenkaan kiinnitetty tyttöjen alkoholin ja huumeiden käyttöön 
liittyviin erityistarpeisiin, eikä hallitus liioin ole kohdentanut rahaa erityispaleluihin päihde-
ongelmaisille tytöille. Päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä naisten ja tyttöjen tarpeet ovat erilaisia 
kuin miesten tarpeet. Ei kuitenkaan ole mitään erikseen tytöille suunnattuja erityispalveluita tai 
toimia, joiden avulla heitä kannustettaisiin luopumaan alkoholin väärinkäytöstä. 
 
Tytöt kohtaavat paljon seksuaalista häirintää, mutta sitä pidetään yleensä teini-ikäisten normaalina 
kiusoitteluna. Tällaista häirintää tapahtuu erityisesti kouluissa. 41 % alle viidentoista ikäisistä 
tytöistä on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää (Friidu, 2004). Opettajat ja muut aikuiset 
puuttuvat kuitenkin harvoin näihin tilanteisiin häirinnän lopettamiseksi. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Enemmän huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti tyttöihin ja heidän asemaansa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Yksi polttavimmista kysymyksistä on tyttöjen psyykkinen hyvinvointi, ja 
hallituksen pitäisi tehdä kaikkensa vähentääkseen niiden tyttöjen lukumäärää, jotka kärsivät 
masennuksesta, syömishäiriöistä ja muista psyykkisistä ongelmista. Itsemurhien määrä, niin 
nuorten naisten kuin kaikkien muidenkin nuorten, pitää saada laskuun.  

  
• Olisi tärkeää vähentää alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä tyttöjen keskuudessa. Tämä 

voitaisiin tehdä suunnittelemalla tukipalveluita, jotka on räätälöity nimenomaisesti tytöille 
heidän erityistarpeensa huomioiden. 

 
5. artikla – median ja mainonnan stereotypiat 
 
Suomalaisen median ja mainosalan tavasta kuvata nainen on ilmaistu huolta. On selvää, että viime 
vuosien aikana sekä media että mainokset ovat muuttuneet pornografisemmiksi ja ulkonäköä 
painottavammiksi. Se kuva, jonka media naisista välittää, on kaventunut. Yhä useammin naiset 
nähdään mediassa ja mainoksissa seksiobjekteina. Median keskittyminen naisiin objekteina ja 
heidän ulkonäkönsä vuoksi vaikuttaa erityisesti nuoriin tyttöihin ja heidän minäkuvaansa. Media tuo 
esiin hyvin yksipuolista kauneusihannetta ja korostaa hoikkuuden merkitystä. Tämä kauneusihanne 

                                                 
4 http://www.mll.fi/ajankohtaista/kannanotot_ja_lausunnot/?x41070=2134245 
5 http://www2.lapsiasia.fi/toimintakertomus2006/lasten_hyvinvoinnin/itsemurhat.html 



saattaa johtaa nuorten tyttöjen keskuudessa itsekritiikkiin ja vääristyneeseen ruumiskuvaan. Media 
voidaan siten nähdä yhtenä syynä nuorten naisten lisääntyneiden syömishäiriöiden takana. 
Suomalaisten kansalaisjärjestöjen mielestä hallituksen pitäisi ryhtyä toimiin tätä vastaan. Hallitus ei 
ole käyttänyt mitään tehokkaita keinoja kieltääkseen tai vähentääkseen median ja mainosmaailman 
seksismiä. Tasa-arvolain pitäisi koskea myös syrjintää mainonnassa. Mainoksiin ei voida suhtautua 
enää ”vain kuvina”. Ne, kuten myös muut mediakulttuurin muodot, sisältävät vahvaa symboliikkaa, 
ja ne muokkaavat käsitystämme siitä, mikä on arvokasta ja mihin kannattaa identifioitua. Siten ne 
vaikuttavat vahvasti myös käsitykseemme sukupuolesta. (Sukupuolen politiikka, 2006.) Olisi myös 
oleellista sisällyttää tasa-arvokoulutusta journalistien opintoihin.  
 
Suomalaisjärjestöjen mielestä on myös välttämätöntä keskustella enemmän pornografiasta ja sen 
vaikutuksesta seksuaalivalistukseen. Pornografian vaikutusta nuorten käsityksiin seksuaalisuudesta 
tulisi tutkia. Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan pornografia on ilmiö, jonka pohjoismaiset ja 
suomalaiset nuoret tuntevat hyvin ja josta he keskustelevat paljon. (Nuoret, sukupuoli ja pornografia 
Pohjoismaissa 2006)6. Enemmän kuin 80 % suomalaisista ajattelee, että mainosviestintä vaikuttaa 
nuorten käsityksiin seksuaalisuudesta siinä määrin, että sitä pidetään liian suurena. (Tasa-
arvobarometri 2004.) Suomalaisia järjestöjä huolestuttaa yhteiskuntamme ja julkisen tilan 
lisääntyvä pornoistuminen. Julkisen tilan käsite viittaa median erilaisiin ilmentymiin ja muotoihin, 
joita ovat esimerkiksi tabloidit, televisio, mainokset, internet ja aikakauslehdet, ja toisaalta 
varsinainen ympäristömme – kadut, seinät, julkiset kulkuvälineet (bussit, metro jne.) Julkiseen 
tilaan asetetaan yhä enemmän alastomia ja seksualisoituja naisvartaloita; siinä määrin, että edes 
pienet lapset eivät voi välttyä näkemästä niitä. Tämä luo ilmapiirin, jossa naiset nähdään objekteina 
ja joka rohkaisee vahvasti stereotyyppisiin asenteisiin sukupuolirooleista ja arvoista. 
 
12. artikla – terveys, huumeet ja alkoholi 
 
Kuten aiemmin mainittiin, tytöt käyttävät alkoholia ja huumeita enemmän kuin aiemmin. Sama 
pätee yleisesti naisiin. Heidän tarpeisiinsa ei kuitenkaan ole kiinnitetty mitään erityishuomiota 
Suomen virallisessa, kansallisessa alkoholipolitiikassa ja päihdeongelmaisille suunnatussa 
sosiaalityössä. Suomalaisessa päihdetyössä miehet ja heidän tarpeensa ovat selvästi etualalla. 75 % 
institutionaalista hoitoa saavista on miehiä. Naisille suunnatut erityispalvelut ovat lähes 
olemattomia sekä institutionaalisella puolella että avohoidossa. Tähän tietoon nojaten voidaan 
sanoa, että naisia syrjitään Suomessa myös päihdekuntoutuksessa. 
 
Mitä tulisi tehdä? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen suosituksia: 
 

• Hallituksen pitäisi ryhtyä toimiin sellaisten menetelmien ja palveluiden suunnittelemiseksi, 
jotka tyydyttävät selvästi tyttöjen ja naisten erilaisia tarpeita. Heidän erityistarpeensa pitää 
huomioida valtion virallisessa alkoholipolitiikassa. Naisnäkökulma pitäisi sisällyttää 
vahvemmin myös ennalta ehkäisevään päihdetyöhön.  

 
• Niin ennaltaehkäisyssä, hoidossa kuin kuntoutuksessakin pitäisi olla enemmän ainoastaan 

naisille ja tytöille suunniteltuja palveluja. 
 

• Kaikki tämä edellyttää, että tyttöjen ja naisten päihteiden käyttöä valottavaa tutkimusta 
resursoidaan enemmän. 

 

                                                 
6 Unge, køn og pornografi i Norden – Slutrapport 2006 
http://www.norden.org/pub/velfaerd/barn/sk/ANP2006749.pdf 



Yleinen tasa-arvoon liittyvä ilmapiiri Suomessa 
 
Suomen yleisestä tasa-arvoilmapiiristä täytyy lausua muutama sana. Aivan samalla tavoin kuin 
kysymys resurssien riittävyydestä, myös yleinen asenneilmasto vaikuttaa kaikkiin tasa-arvotyön 
osa-alueisiin. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen vaatii huomattavia rakenteellisia 
muutoksia yhteiskunnassa. Näitä rakenteita on vaikea uudistaa, mutta aito tasa-arvo voidaan 
saavuttaa vain sitkeydellä. Tasa-arvotyötä vaikeuttaa Suomessa jatkuvasti se yleinen käsitys, että 
suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvo on jo saavutettu. Vahvasti uskotaan myös, että lainsäädäntö 
ja viranomaisten toimet ovat jo sukupuolen suhteen hyvin neutraaleja. Nämä yleiset 
väärinkäsitykset pitää korjata. Hallituksen tulisi ottaa vastuuta myös tästä asenteisiin vaikuttavasta 
työstä ja mahdollistaa siten tasa-arvon hyväksi tehtävä työ Suomessa. 
 
Päätössanat 
 
Tämä rinnakkaisraportti on pyrkinyt valaisemaan keskeisiä ongelma-alueita suomalaisessa tasa-
arvotyössä. Vaikka Suomi selviääkin suhteellisen hyvin monilla tasa-arvontyön saroilla, useat 
ongelmat jäävät ratkaisua vaille. Suomalaisten naisjärjestöjen käsityksen mukaan Suomen 
hallituksen pitäisi kiinnittää erityishuomiota suunnitelmiin muuttaa lainsäädäntöä uudistamalla tai 
yhdistämällä tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Järjestöjen näkemys on, että kaikki tämän 
kaltaiset muutokset lainsäädännössä heikentäisivät vakavasti tasa-arvon suojan tasoa. 
Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten oikeudet ovat ehdottoman tärkeitä. On tärkeää tunnistaa se 
kaksinkertainen syrjintä, jota nämä naiset kohtaavat tiettyyn ryhmään kuulumisensa ja 
sukupuolensa vuoksi. Alkuperäisväestöihin kuuluville naisille kuten romaneille ja saamelaisille 
pitäisi tarjota parempia mahdollisuuksia parantaa omaa elämäänsä. Vammaiset naiset pitää nähdä 
naisina, joilla on kaikki samat oikeudet kuin ei-vammaisilla naisilla. Seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien naisten oikeudet pitäisi myös sisällyttää tehokkaammin tasa-arvotyöhön. Tämän työn ei 
pitäisi olla heteronormatiivista, kuten se tällä hetkellä on, vaan tarpeeksi joustavaa tunnistamaan 
myös muunlaiset seksuaalisuuden muodot. Kaikki suomalaiset kansalaisjärjestöt korostavat 
hallituksen toimien merkitystä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Koska naisiin 
kohdistuva väkivalta on vakavin ihmisoikeusloukkaus Suomessa, hallituksen pitää ryhtyä paljon 
nykyistä vahvempiin toimiin sen lopettamiseksi. Toistaiseksi hallitus ei ole osoittanut tarpeeksi 
poliittista tahtoa tämän ongelman nujertamiseksi. Muut kiireistä huomiota vaativat ongelmat ovat 
ihmiskauppa ja prostituutio. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään todellista suunnitelmaa niiden 
ehkäisemiseksi, ja hallitus hyväksyy riittämättömiä lakeja niiden voittamiseksi. Tämän pitää 
muuttua. Yksi tekijä, joka ylläpitää epätasa-arvoisia rakenteita suomalaisessa yhteiskunnassa, on 
epätasa-arvo oppilaitoksissa. Oppimateriaaleissa ei huomioida sukupuolinäkökulmaa, ja opettajat 
valmennetaan huonosti käsittelemään sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Tämä epätasa-arvo säilyy 
koulutuksen kaikilla asteilla päiväkodeista yliopistoihin. Suomella on myös yhä ongelmia 
työmarkkinoiden epätasa-arvossa. Viimeisten kahdentoista vuoden aikana työmarkkinoiden 
ongelmat näyttävät säilyneen samoina. Naiset ansaitsevat yhä vähemmän kuin miehet 
samanarvoisesta työstä. Suomalaiset työmarkkinat ovat jakautuneet jyrkästi sukupuolen mukaan. Ja 
lopuksi, naiset kärsivät määräaikaisista työsuhteista paljon enemmän kuin miehet. Yleisesti ottaen 
kaikkeen tasa-arvotyöhön pitäisi suunnata enemmän rahaa; näin varmistettaisiin sukupuolen 
huomioiva budjetointi. 
  
Näiden kysymysten lisäksi tulisi ryhtyä toimiin sen epätasa-arvon voittamiseksi, jota tytöt kohtaavat 
elämän eri alueilla. Terveyspalvelujen epätasa-arvoa pitäisi myös käsitellä, erityisesti alkoholin ja 
huumeiden väärinkäyttäjien palveluissa. Media ja mainonta pitää sisällyttää lakiin naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta, niin että visuaalisen kulttuurin syrjiviä muotoja voidaan kontrolloida 
ja vähentää. Kaikkien näiden toimien pitäisi vaikuttaa yleiseen tasa-arvoa koskevaan ilmapiiriin 



Suomessa. Olisi äärimmäisen tärkeää taistella sitä ajatusta vastaan, että tasa-arvo on Suomessa jo 
saavutettu. Vain tällä tavoin voi suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtua rakenteellinen muutos ja 
tasa-arvotyö saavuttaa tärkeimmän päämääränsä. 
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