
Katso viesti selaimessa

 NYTKIS ry:n uutiskirje 1/2023 maaliskuu 2023 

  

 

Uutiskirje 1/2023

• Pääsihteerin terveiset
• Terveisiä YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 67. istunnosta New Yorkista!
• NYTKIS edusti Malmön tasa-arvofoorumissa helmikuussa
• Eduskuntavaalit tulevat - oletko valmis?
• Eduskuntavaaliehdokas! Allekirjoita väkivaltaobservatorion vetoomus: kielletään

lähisuhdeväkivallan sovittelu
• Tervetuloa NYTKISiin Liikkeen naiset!
• Tulevat tapahtumat löydät verkkosivuiltamme
• Kannanotot
• Lausunnot

 

 
Pääsihteerin terveiset

Tervehdys NYTKISistä,

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 35 vuotta NYTKISin perustamisesta! Olemme olleet keskeinen
vaikuttajataho suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa ja naisten poliittisten
osallistumismahdollisuuksien edistäjänä.  

Kansainvälisyys on aina ollut keskeinen osa NYTKISin toimintaa ja alkuvuodesta olemme olleet
aktiivisia kansainvälisissä tapahtumissa ja projekteissa. Olemme mm. vierailleet Malmössä
Ruotsin tasa-arvofoorumissa, julkaisseet yhteispohjoismaisen raportin naisten ja miesten
välisistä eläke-eroista sekä olleet aktiivisia Eurooppalaisen kattojärjestömme EWL:n toiminnan
hallitustyöskentelyssä.

Parhaillaan on käynnissä YK:n vuotuinen naisten asemaa käsittelevän toimikunnan CSW:n
istunto, jossa NYTKISiä edustavat puheenjohtajamme Pia Sundell sekä pääsihteerimme Silla
Kakkola. Tässä istunnossa neuvotellaan ensimmäistä kertaa loppupäätelmät teknologiasta ja
innovaatioista sukupuolten tasa-arvon kontekstissa.  

Työmme keskiössä tänä vuonna ovat huhtikuussa käytävät eduskuntavaalit ja kampanjoimme
tasa-arvoisen elämän puolesta kaikenlaisille naisille ja tytöille. Eduskuntavaalien

 

https://naisjarjestot-yhteistyossa.creamailer.fi/email/64105394a6d45


ennakkoäänestäminen alkaa jo 22.3. – vaalit käydään siis ihan pian! Vaaleihin lähdetään
tilanteesta, jossa naisia on ehdolla suurempi määrä kuin koskaan, 43% kaikista asetetuista
ehdokkaista. NYTKISin koko 35 vuotisen historian aikana tavoitteenamme on ollut se, että
valituista kansanedustajista puolet olisivat naisia – nyt se tavoite on lähempänä kuin koskaan.

NYTKISille keskeisiä kysymyksiä tulevalle vaalikaudelle on lähisuhdeväkivallan sovittelusta
luopuminen, tyttöjen koulupolun aikana kohtaamaan häirintään puuttuminen sekä eläkkeiden
tasa-arvoa koskevan toimenpideohjelman laatiminen – näiden ja kaikkien yli 90 konkreettisen
tavoitteen puolesta vaikutamme, yhteistyössä yli puolue- ja järjestörajojen!

Äänestetään tänä keväänä uuteen eduskuntaan sata naista!

Silla Kakkola
pääsihteeri

  

 
Terveisiä YK:n naisten asemaa käsittelevän

toimikunnan istunnosta New Yorkista!

Vuoden suurin naisten oikeuksia ja tasa-arvoa käsittelevä tapahtuma, naisten asemaa
käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunto, on käynnissä
New Yorkissa. Istunto kokoaa yhteen tuhansia kansalaisyhteiskunnan sekä valtioiden edustajia.
Tämän vuoden istunto on jo 67. laatuaan. Tämänvuotisen kokouksen aiheena on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen innovaatioiden, teknologisen kehityksen ja koulutuksen avulla.

NYTKISin puheenjohtaja Pia Sundell sekä pääsihteeri Silla Kakkola osallistuvat kokoukseen
Suomen delegaation jäseninä.

Osana istunnon ohjelmaa ja sen sivutapahtumana järjestettiin 14:ttä kertaa International Helvi
Sipilä Seminar, tapahtuma, joka kunnioittaa Helvi Sipilän uraauurtavaa työtä YK:ssa.
Tapahtumaa järjestävät yhteistyössä NYTKIS, Suomen UN Women, Suomen Akateemisten

 



Naisten Liitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä Suomen NNKY. Tapahtuman teemana oli tänä
vuonna Women’s Human Rights and Technological Innovations. Tapahtumassa
avauspuheenvuoron piti NYTKISin puheenjohtaja Sundell.

– Internetin yleistyessä maailmassa, toiveena oli, että siitä tulisi tärkeä työkalu demokratioiden
kehittymiseen sekä yhdenvertaisempaan tiedon jakamiseen yhteiskunnissa. Nyt me näemme,
että nämä toiveet olivat idealistisia ja epärealistisia. Uusien teknologioiden aiheuttama
yhteiskunnallinen muutos on ollut suurta, eikä ole mahdollista sanoa sen kaiken olevan hyvää
tai pahaa, Sundell totesi tapahtumassa.

Sukupuolittunut ja marginalisoituihin ihmisiin kohdistuva vihapuhe sekä lasten, erityisesti
tyttöjen ja muunsukupuolisten lasten, kohtaama häirintä verkossa ovat ongelmia, joihin on
löydettävä ratkaisuja.

NYTKIS on kampanjoinut poliittisesti aktiivisiin naisiin kohdistuvaa vihapuhetta vastaan
#VaalitIlmanVihaa-kampanjalla. Lisäksi yksi kärkitavoitteitamme hallitusohjemaan on, että
tyttöjen kohtaamaan häirintään koulupolulla puututaan.

Voit lukea lisää CSW67:stä ja International Helvi Sipilä Seminarista täältä!

  

 

NYTKIS edusti Malmön tasa-arvofoorumissa

helmikuussa - keskustelussa muun muassa

pohjoismaiset eläkkeet

 

https://nytkis.org/vaalitilmanvihaa/
https://nytkis.org/ajankohtaista/csw67-on-kaynnissa-kasittelyssa-teknologian-ja-innovaatioiden-rooli-tasa-arvon-saavuttamisessa/


 

NYTKISin delegaatio osallistui helmikuussa Ruotsin suurimpaan tasa-arvofoorumiin Malmössä.
Delegaatioon kuului jäseniä monipuolisesti eri jäsenjärjestöistämme. Malmön tasa-
arvofoorumiin osallistui lähes tuhat osallistujaa, ja siellä käsiteltiin monipuolisesti erilaisia
naisten asemaan ja tasa-arvoon liittyviä aiheita.

Pääsihteerimme Silla Kakkola osallistui Hur länge kommer Norden vara bäst på jämställdhet?
-aiheiseen keskusteluun muiden Pohjoismaiden naisjärjestöjen pääsihteerien ja
puheenjohtajien kanssa. Keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, mikä on suurin tasa-arvo-
ongelma kussakin Pohjoismaassa. Pääsihteerimme nosti esiin lähisuhdeväkivallan sovittelun
ongelmallisuuden sekä työelämän epätasa-arvon.

- Suomi on yhä yhteiskunta, jossa lähisuhdeväkivaltaa voidaan sovitella, joten tällaisesta
rikoksesta voi selvitä pelkällä kättelyllä ja anteeksipyynnöllä, Kakkola muistuttaa.

- Toisaalta Suomi on maa, joka on vahvasti sukupuolen perusteella segregoitunut. Sukupuolten
välisen palkkaeron kaventuminen on erittäin hidasta ja raskaussyrjintä on yhä yleistä, Kakkola
toteaa.

Myös NYTKISin, Sveriges Kvinnoorganisationer sekä Tanskan suurimman ammattiliiton 3F:n
tammikuussa julkaistu, pohjoismaisia eläkkeitä käsittelevä raportti nousi keskusteluun
Malmössä. Raportti nostaa esiin eläkkeiden epätasa-arvoa, jotka ovat seurausta historiallisesti
rakentuneesta miesten ja naisten osallistumisesta työmarkkinoille, palkattoman ja palkallisen
työn epätasaisesta jakaantumisesta, palkkatasosta sekä eläkejärjestelmien maakohtaisista
ominaisuuksista. Suomessa eläke-erojen havaittiin olevan Pohjoismaisen toiseksi suurempia.
Pääset lukemaan lisää pohjoismaisesta eläkeraportista täällä.

 

  

 
Eduskuntavaalit tulevat - oletko valmis?

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikolla, ja vaalikampanjointi käy kuumana.
Näissä vaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvoitteluissa päätetään Suomen
kunnianhimo tasa-arvoteemoissa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

NYTKIS kokoaa hallitusohjelmatavoitteidensa taakse koko suomalaisen naisjärjestökentän.
Jäseniämme ovat yhdeksän eduskuntapuolueen naisjärjestöt, Naisasialiitto Unioni,
Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä Sukupuolentutkimuksen seura. Lisäksi

 

https://nytkis.org/ajankohtaista/suomessa-erot-miesten-ja-naisten-elakkeissa-pohjoismaiden-toiseksi-suurimmat/


hallitusohjelmatavoitteita valmisteltaessa olemme tavanneet keskeisiä sidosryhmiämme tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuuskentältä.

Kärkitavoitteitamme tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa ovat:

• Naisjärjestöjen rahoitus sidotaan budjettikehykseen ja taataan nelivuotiskaudeksi kerrallaan.
• Lähisuhdeväkivallan sovittelu rajataan sovitteluprosessien ulkopuolelle lainsäädännöllä.
• Tyttöjen koulupolun aikana kohtaamaan häirintään puuttumiseksi laaditaan ja

toimeenpannaan toimenpideohjelma.
• Toteutetaan kokonaisvaltainen eläkkeiden tasa-arvoon liittyvä toimenpideohjelma. Etsitään

ja toimeenpannaan konkreettisia ratkaisuja naisten eläkeköyhyyteen. Kansan- ja
takuueläkettä nostetaan ylimääräisellä indeksikorotuksella.

  

Pääset lukemaan lisää NYTKISin avaimista tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen täällä!

Hallitusohjelmatavoitteidemme lisäksi tavoitteenamme on sukupuolten tasa-arvoinen edustus
eduskunnassa. Tie edustavaan ja tasa-arvoiseen päätöksentekoon kulkee sukupuolen
edustukseltaan tasa-arvoisen eduskunnan kautta. Tuoreen oikeusministeriön tilaston mukaan
naisten osuus eduskuntavaalien ehdokkaista on historian suurin - 43 prosenttia. Vuoden 2019
eduskuntavaaleissa naisia ehdokkaista oli 42 prosenttia ja valituista 47 prosenttia.

Äänestetään yhdessä sata naista eduskuntaan! Käy kurkkaamassa aluetoimikuntiemme
toimijoiden syitä äänestää naista Facebook-sivuiltamme täältä.
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Eduskuntavaaliehdokas, allekirjoita

väkivaltaobservatorion vetoomus

lähisuhdeväkivallan sovittelua vastaan!

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, jota NYTKIS koordinoi, on julkaissut
eduskuntavaalien alla ehdokkaille vetoomuksen, jossa vaaditaan lähisuhdeväkivallan
sovittelusta luopumista. Allekirjoita vetoomus ja haasta mukaan myös oman alueesi ja
puolueesi eduskuntavaaliehdokkaat. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tarvitaan
rakenteellisia ratkaisuja – laitetaan yhdessä piste toistuvan ja vakavan väkivallan sovittelulle!

Vetoomuksessa vaaditaan, että
1)     lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan, ja
2)     naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön varmistetaan riittävästi resursseja.

Lisätietoa vetoomuksesta ja allekirjoitusmahdollisuuden löydät täältä.
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Tervetuloa NYTKISiin Liikkeen Naiset!

NYTKIS juhli loppuvuodesta uutta jäsenjärjestöä: Liike Nytin naisjärjestö Liikkeen Naiset on
liittynyt NYTKISiin!

Liikkeen Naiset kokivat tärkeäksi liittyä NYTKISiin, sillä puolueiden välinen yhteistyö on
järjestölle tärkeää.

"NYTKIS turvaa tasa-arvotyön jatkumisen yhteiskunnallisen tilanteen, asenteiden ja arvojen
muutoksessa ja myös sukupolvelta toiselle. Lisäksi se toimii tasa-arvotyön kansainvälisenä
ikkunana ja kanavana", Liikkeen Naisten viime vuoden puheenjohtaja Satu Vekama totesi.

NYTKISiin kuuluvat kaikki eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä
Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä Sukupuolentutkimuksen seura.

Lämpimästi tervetuloa mukaan vaikuttavaan joukkoomme!

 

 
 



 

Katso tulevat tapahtumat verkkosivuiltamme!

NYTKISin verkkosivut ovat uudistuneet, ja sivuilla on nyt täysin päivitetty Tapahtumat-osio.
Osiosta löydät tästä eteenpäin tiedot sekä NYTKISin että aluetoimikuntiemme järjestämistä
tapahtumista. Tälläkin viikolla luvassa on tapahtumia ympäri Suomen.

Pääset selaamaan tapahtumia täällä - lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

 Kannanottomme  

  

 
Sukupuolten edustukseltaan tasa-arvoinen

eduskunta on nyt äänestäjän käsissä

8.3.2023

 

https://nytkis.org/tapahtumat/


Tiistaina 20. helmikuuta oli viimeinen päivä jättää ehdokashakemus kuukauden päästä
käytävien eduskuntavaalien ehdokkaaksi. Ehdokasasettelu vahvistettiin 2. maaliskuuta ja nyt
tiedämme, millaisten ehdokkaiden välillä vaalit tullaan käymään. Ehdokasasettelulla on suuri
merkitys tasa-arvon toteutumisen kannalta.

2000-luvulla ehdokasasetteluvaiheessa naisia on ollut vain kerran yli 40 prosenttia kaikista
ehdokkaista. Muina aikoina naisten osuus ehdokkaista on jäänyt alle neljäänkymmeneen
prosenttiin. Vuonna 2019 käydyissä vaaleissa naisia kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista
oli noin 47 prosenttia. Kaikista ehdokkaista naisia oli noin 42 prosenttia. Eduskuntaan valittiin
lopulta toistaiseksi sukupuolen edustukseltaan tasa-arvoisin eduskunta. Naisia eduskuntaan
valittiin silloin noin 47 prosenttia. Naisten osuus äänioikeutetuista tuolloin oli 51,4 prosenttia.
Vuoden 1987 vaaleista lähtien naiset ovat olleet myös aktiivisempia äänestäjiä kuin miehet.

”Jos eduskuntaa tarkasteltaisiin erään perinteisen vertauksen mukaan kansana pienoiskoossa,
olisi sen sukupuolijakauma ollut vuosisatoja pielessä. Toivottavasti pääsemme kuukauden
kuluttua valitsemaan ensimmäisen edustukseltaan tasa-arvoisen eduskunnan”, Naisjärjestöt
Yhteistyössä NYTKIS ry:n puheenjohtaja Pia Sundell sanoo.  

Nyt vahvistettu ehdokasasettelu näyttää avainluvuiltaan toisinnolta vuoden 2019 asettelusta.
Naisten osuus viime vaaleissa eduskuntaan valittujen puolueiden ehdokaslistoista on noin 47
prosenttia*. Eduskuntaan on ehdolla myös muunsukupuolisia ehdokkaita. Sekä vihreiden että
vasemmistoliiton ehdokaslistalta löytyy ehdokkaita, jotka ilmoittavat sukupuolekseen muun kuin
miehen tai naisen.   

Puolueiden välillä on suuria eroja sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen toteutumisessa. Liike
Nytillä ja perussuomalaisilla on vielä eniten matkaa sukupuolen edustukselta tasaisiin
ehdokaslistoihin. Molempien puolueiden ehdokaslistoilla alle 40 prosenttia on naisia. Vihreillä
taas miehiä on ehdokkaina alle 40 prosenttia.

Naisliike on tehnyt vuosikymmeniä työtä sen eteen, että kaikilla olisi politiikassa yhtäläiset
mahdollisuudet asettua ehdolle, kampanjoida ja tulla valituksi poliittisiin virkoihin. Työtä
turvallisen kampanjoinnin eteen on yhä paljon tehtävänä. Poliittisiin toimijoihin kohdistuvan
vihapuheen on todettu lisääntyvän erityisesti vaalien alla. Erityisesti sukupuolittunut ja muiksi
kuin valkoisiksi rodullistettuihin naisiin kohdistuva vihapuhe voi vaikuttaa naisten ja
vähemmistöjen poliittiseen toimintaan. Vihapuheen on myös todettu rajoittavan demokratian
toteutumista monin eri tavoin.  

”Tie edustavaan ja tasa-arvoiseen päätöksentekoon kulkee sukupuolen edustukseltaan tasa-
arvoisen eduskunnan kautta. Jotta pääsemme huhtikuussa juhlimaan ensimmäistä sukupuolen
edustukseltaan tasa-arvoista eduskuntaa, tulee meidän kiihkeimmässä kampanjavaiheessa
varmistaa turvallinen kampanjointi kaikille.   

Lopulta tasa-arvoisen eduskunnan valinta on aina äänestäjän käsissä. Vetoamme äänestäjiä
valitsemaan vaaliuurnilla ehdokkaansa myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.
Äänestetään sata naista eduskuntaan!” Sundell vetoaa.

* Naisehdokkaiden osuus on laskettu naisjärjestöistä ja puoluetoimistoista saatujen tietojen
perusteella. Tilastokeskus julkaisee ehdokkaiden tausta-analyysin 22. maaliskuuta 2023.  

Kuva: Pirjo Tuominen / Eduskunta



  

 
Hyvinvointialueilla on mahdollisuus ratkaista

merkittäviä tasa-arvo-ongelmia

8.2.2023

Hyvinvointialueilla on lainsäädännöllinen velvollisuus edistää toiminnallaan tasa-arvoa.
Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että alueilla on velvollisuus edistää kaikessa toiminnassaan
sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämisen velvoite
koskee koko uudistuksen ja hyvinvointialueiden strategian ja toiminnan valmistelua ja
täytäntöönpanoa, palveluja sekä henkilöstöpolitiikkaa.  

Tasa-arvon edistämistä tukee esimerkiksi tasa-arvon sisällyttäminen kunkin alueen strategiaan
sekä erillinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa eritellään kunkin alueen
lähtötilanne, tavoitteet sekä seurattavat mittarit tasa-arvon edistymisen näkökulmasta.

Verkossa julkisesti löydettävissä olevista hyvinvointialuestrategioista enemmistössä
strategioista tasa-arvo puuttui kokonaan tekstitasolla. Tasa-arvosuunnitelmia tai tasa-
arvosuunnittelun prosessia ei ollut löydettävissä juuri yhdenkään hyvinvointialueen
verkkosisällöistä.  

NYTKIS korostaa, että hyvinvointialueiden kunnianhimoisten tavoitteiden toteutumiseksi on
tasa-arvon edistäminen otettava mukaan toiminnan konkreettiseen arkeen.  

”Monet tasa-arvon kannalta aivan keskeiset kysymykset tulevat vastaan hyvinvointi- ja
terveyspalveluiden toiminnassa. Tämä on uusille alueille tuhannen taalan paikka ratkaista
vaikeita tasa-arvokysymyksiä”, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n puheenjohtaja Pia
Sundell sanoo.

 



Lisäksi liikkeenluovutuksessa hyvinvointialueille siirtyneet sosiaali- ja terveysalat ovat
tyypillisesti hyvin naisenemmistöisiä, joten hyvinvointialueilla on avaimet esimerkiksi
palkkatasa-arvon rakentamiseen sekä naisenemmistöisten alojen työhyvinvoinnin
parantamiseen.  

Alueilla on myös suuri rooli naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa ja ehkäisyssä. Naisiin
kohdistuvan väkivallan raportoija Marjo Rantala toteaa 19. tammikuuta Ylellä, ettei hänen
tiedossaan ole, että hyvinvointialueilla olisi korvamerkittyä rahoitusta naisiin kohdistuvan
väkivallan vastaiselle työlle.  

”Toivomme, että erityisesti tuoreissa tehtävissään aloittaneet hyvinvointialuejohtajat ottavat
selvää oman alueensa keskeisimmistä tasa-arvokysymyksistä. Kannustamme alueita
edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta johdonmukaisesti niin palveluiden tuottajana,
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvien tahojen resursoijana kuin suurena naisenemmistöisten
alojen työnantajana”, Sundell muistuttaa.

  

 
Naisjärjestöt: Suomella yhä parannettavaa

naisten oikeuksien toteutumisessa

15.12.2022

Suomi on saanut suosituksia Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan
yleissopimuksen (CEDAW) toimeenpanoa valvovalta CEDAW-komitealta. Suositukset liittyvät
Suomen lokakuussa tapahtuneeseen maakuulemiseen. Sopimuksen toimeenpanoa
tarkastelevat maakuulemiset järjestetään joka kahdeksas vuosi.

 



Suomi sai suosituksia laajasti eri yhteiskunnallisiin osa-alueisiin liittyen. Nopeutettuun
seurantaan otettiin viisi teemaa: sukupuoleen perustuva vihapuhe; steriloimislain pykälän 2
kumoaminen; sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa; naisten edustus puolueiden
ehdokaslistoilla; ja naisten edustus puolustusvoimien päätöksentekotehtävissä. Suomi joutuu
raportoimaan näiden teemojen eteen tehtävistä toimista jo kahden vuoden kuluessa.

Komitean suositusten mukaan Suomen tulee toimia seksistisen, misogyynisen ja muulla tavoin
sukupuoleen liittyvän vihapuheen kriminalisoimiseksi.

”Sukupuoleen perustuva vihapuhe on vakava ongelma, joka rajoittaa jopa demokratian
toteutumista. Vihapuhe voi vaikuttaa naisten ja erilaisten vähemmistöryhmien halukkuuteen
asettua ehdolle vaaleissa. Vihapuhe on johtanut siihen, ettei moni enää osallistu keskusteluun.
Näin uhkana on, että yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia menetetään”,
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri Silla Kakkola toteaa.

CEDAW-komitean suositus lähisuhdeväkivallan sovitteluun liittyen vaatii ensisijaistamaan
syyttämismenettelyä sovittelumenettelyn sijaan lähisuhdeväkivallan ja parisuhdeväkivallan
tapauksissa. Suositus vaatii järjestelmää myös varmistamaan, ettei ohjaus sovitteluun lopeta
rikostutkintaa.

”Lähisuhdeväkivallan sovittelu on Suomelle häpeäpilkku. Sovittelun yleisyys osoittaa, että
Suomessa vakavistakin väkivaltarikoksista voi selvitä anteeksipyynnöllä, jos väkivallan kokija
on tekijälle läheinen nainen. Monet järjestöt Suomessa ovat vaatineet lähisuhdeväkivallan
sovittelun rajaamista lainsäädännöllä sovitteluprosessien ulkopuolelle”, NYTKISin
puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo.

NYTKIS on työstänyt vuodesta 2019 alkaen viiden kansalaisjärjestön yhteistä varjoraporttia
Suomen kuulemista varten. Lokakuussa NYTKIS osallistui CEDAW-komitean kokoukseen
Genevessä akkreditoituna järjestönä Suomen valtion kuulemisen laadun turvaamiseksi.

Varjoraportti kartoittaa Suomen tilannetta CEDAW-sopimukseen liittyen ja ehdottaa myös
ratkaisuja naisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

”Järjestöjen panos Suomen valtion kuulemisessa on erittäin tärkeää. Kansalaisyhteiskunnalla
on ensiarvoisen tärkeää ruohonjuuritason tietoa naisten oikeuksien toteutumisen tilasta
Suomessa”, Kakkola muistuttaa.

 
 



 
Turvallinen kampanjointi on toimivan

demokratian perusta

30.11.2022

Suomeen valitaan uusi eduskunta ja sen myötä uusi hallitus kevään vaaleissa 124 päivän
kuluttua. Ennen vaalipäivää puolueissa on jo nyt tehty ehdokasasettelun sekä vaaliohjelmien
parissa paljon työtä. Työ tiivistyy kiihtyvällä tahdilla, mitä lähemmäs vaalipäivä tulee.
Ehdokasasettelun ollessa käynnissä on käyty jo jonkin verran keskustelua siitä, kuinka
sukupuolen edustuksen kannalta tasapainoisen ehdokasasettelun rakentaminen on sekä tasa-
arvon kannalta elintärkeää, mutta enenevästi haastavaa. Naisia on entistä vaikeampaa saada
lähtemään ehdolle.

Syyt naisten epäröintiin ehdolle asettumisessa voivat olla moninaiset, mutta pelko häirinnästä ja
vihapuheesta kampanjoidessa sekä julkisessa poliittisessa roolissa mietityttää yhä useampia.
Vihapuheen on todettu rajoittavan demokratian toteutumista monin eri tavoin. Erityisesti
sukupuolittunut ja muiksi kuin valkoisiksi rodullistettuihin naisiin kohdistuva vihapuhe voi
vaikuttaa naisten ja vähemmistöjen halukkuuteen asettua ehdolle vaaleissa. Poliittisiin
toimijoihin kohdistuvan vihapuheen on todettu lisääntyvän erityisesti vaalien alla.

”Demokratian perusperiaate on se, että ehdolle voi asettua ja kampanjaa voi tehdä vailla pelkoa
väkivallasta tai häirinnästä. Tällä hetkellä tämä ei maassamme toteudu. Demokraattista
päätöksentekoa kaventavan vihapuheen aiheuttama uhka on otettava vakavasti”, Naisjärjestöt
Yhteistyössä NYTKIS ry:n väistyvä puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo.

Naisten kohtaamaan vihapuheen kautta pyritään usein vähättelemään naisten mielipiteitä ja
taitoja. Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan naisten riski joutua sekä seksuaalisen häirinnän että
vihapuheen uhriksi on viisinkertainen suhteessa miehiin. Tänä syksynä myös YK:n
kaikkinaisten naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova komitea (CEDAW)
nosti suosituksissaan Suomelle esiin toimet sukupuoleen perustuvan vihapuheen
ehkäisemiseksi. Sukupuoleen perustuvan vihapuheen kitkeminen asetettiin nopeaan
seurantaan ja Suomen tulee raportoida komitealle toimistaan suositusten täytäntöönpanosta
nopeutetulla kahden vuoden menettelyllä.

 



Kuluneella Sanna Marinin hallituskaudella Suomea ovat johtaneet nuoret naiset. Viiden
hallituspuolueen puheenjohtajat ovat kaikki naisia. Hallituskaudella on myös raportoitu
poliittisiin päättäjiin kohdistuvan lisääntynyttä häirintää ja vihapuhetta.

Vuonna 2021 NATOn alaisuuteen kuuluva tutkimuslaitos Stratcom raportoi Suomen
hallitukseen kohdistuvasta jatkuvasta sosiaalisen median vihakampanjasta. Naispoliitikkoihin
kohdistuva loukkaava somekirjoittelu on joka puolella maailmaa tunnettu ilmiö. Raportissa
Suomen naisministereihin kohdistuvan vihaviestien määrää kuvaillaan kuitenkin
suhteettomaksi. Tutkimus myös toteaa, että jatkuva vihapuhe ja törkeä ”palaute” muodostavat
uhan Suomen demokratialle.

”Kun nyt kuljemme kohti vaaleja, tulee jokaisella yhteiskunnan tasolla tehdä työtä turvallisen
kampanjoinnin sekä turvallisen yhteiskuntaan osallistumisen puolesta. Vain silloin, kun kaikki
naisten kampanjoihin kohdistuvan häirinnän estämiseksi on tehty, voimme sanoa seisovamme
vahvan demokratian puolella”, NYTKISin tulevan vuoden 2023 puheenjohtaja, Svenska
Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja Pia Sundell sanoo.

Puolueet voivat rakentaa turvallisempaa vaalikevättä tarjoamalla ehdokkailleen ohjeistusta ja
toimintaperiaatteita ehdokkaisiin kohdistuvan häirinnän ja vihapuheen varalle. NYTKIS
tavoittelee tulevaan hallitusohjelmaan seuraavia kirjauksia häirintään ja vihapuheeseen
puuttumiseksi.

• Maalittaminen kriminalisoidaan.
• Sosiaalisen median alustojen vastuuta lisätään sukupuolistuneen vihapuheen ja häirinnän

kitkemiseksi.
• Poliittisesti aktiivisten naisten kohtaaman vihapuheen tutkimukseen kohdistetaan lisää

resursseja.
Lisäksi NYTKIS on luonut ohjeet turvalliseen kampanjointiin https://nytkis.org/ohjeet-
turvalliseen-kampanjointiin/. Keskusteluun voi osallistua ja vihapuheen ja vaalihäirinnän
vastaisen työn voi tehdä näkyväksi tunnisteella #VaalitIlmanVihaa.

 Lausunnot  

 • Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä
koskevasta arviomuistiosta  
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