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Asia: Lausuntopyyntö Suomen kansallisesta arviointiraportista  

 

Ihmisoikeusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 

toimeenpanon 20-vuotiasarviointina tehdyn Suomen kansallisen arviointiraportin luonnoksesta.  

 

Kunniaan liittyvän väkivallan tutkimus ja viranomaisille suunnattu koulutus  

  

Kunniaan liittyvä väkivalta on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista, jonka kohteena ovat 

erityisesti jotkut maahanmuuttajataustaiset tytöt ja naiset. Kunniaan liittyvää väkivaltaa ei tilastoida 

Suomessa, eikä aihepiiristä ole tehty tutkimusta. Kunniaan liittyvän väkivallan laajuudesta ja 

yleisimmistä muodoista kaivataankin tietoa, jonka keräämiseksi tarvitaan erillistä tutkimusta. 

Vastaavia tutkimuksia esimerkiksi pakkoavioliitoista on tehty useissa muissa Euroopan maissa.  

 

Suomen hallitusohjelmassa luvataan, että kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamista tehostetaan 

kouluttamalla viranomaisia ja kehittämällä varhaisen puuttumisen malleja. Sosiaali- ja 

terveysministeriö työsti vuonna 2012 aiheesta viranomaisille suunnatun kattavan 

koulutusmateriaalin, joka löytyy THL:n sivuilta.  Materiaalin käyttöönottoa ja toimeenpanoa ei 

kuitenkaan ole resursoitu, ja tietääksemme sitä on käytetty vain yhdessä koulutuksessa. Pidämme 

ensiarvoisen tärkeänä, että koulutuspaketista tiedotetaan ja se otetaan aktiivisesti käyttöön. 

 

Tyttöjen ympärileikkaus / sukuelinten silpominen 

 

Tyttöjen ympärileikkaukset mielletään usein ainoastaan sosiaalitoimelle ja terveydenhuollolle 

kuuluvaksi asiaksi. Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmassa kuitenkin 

painotetaan, että vastuu tyttöjen ympärileikkausten puheeksi ottamisesta ja ennaltaehkäisystä on 

kaikilla lapsiperheiden kanssa työskentelevillä.  

 

Naisten moninaisuuden huomioiminen ja tiedon hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa 

 

Arviointiraporttiluonnoksessa todetaan, että oikeuksien toteutumiseen vaikuttaa sukupuolen lisäksi 

moni muukin tekijä, kuten etninen tausta, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, vamma tai uskonto. 

Ihmisoikeusliitto toivoo, että tämä näkökulma otettaisiin huomioon systemaattisesti 

arviointiraportissa. Esimerkiksi sivulla 26 käsiteltäessä naisia ja köyhyyttä olisi syytä huomioida 

myös vähemmistönaisten tilanne (esimerkiksi vammaiset naiset, joilla on korkea köyhyysriski).     



 

Syrjinnän osalta tietoa on saatavana esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten 

syrjintäkokemuksista. "Kuka ei kuulu joukkoon" -tutkimuksen mukaan pojat kokevat enemmän 

väkivaltaa ja uhkailua ja tytöt puolestaan ovat herkempiä tunnistamaan ennakkoluulojen kohteeksi 

joutumista.  Lisäksi Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tekemästä EU-MIDIS -

tutkimuksen pohjalta on toteutettu tarkempi katsaus Suomessa asuvien somalien 

syrjintäkokemuksista. Katsauksesta löytyy paljon tietoa myös sukupuolen mukaan jaoteltuna.  

 

Arviointiraportissa olisi pohdittava tiedon aukkopaikkoja, ja sitä millainen tieto on tarpeen  

ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Poliittisen päätöksenteon on pohjauduttava tutkittuun tietoon, ja 

tietoa on käytettävä poliittisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta on 

tuoretta tutkimustietoa, joka on otettava huomioon päätöksenteossa.  

 

Lainsäädännön uudistamiseen liittyvät tarpeet 

 

Arviointiraportin luonnoksessa mainitaan toistuvasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain säädännön 

uudistus, joka on ollut käynnissä jo vuodesta 2007. Hallituksen esitys annettiin huhtikuussa 2014. 

 

Moniperusteinen syrjintä on Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteitä. 

Hallituksen esitys ei kuitenkaan sisällä säädöksiä moniperusteisesta tai risteävästä syrjinnästä, 

vaikka se olisi uhrien oikeuksien toteutumiseksi välttämätöntä. Koska tasa-arvolain ja 

yhdenvertaisuuslain syrjintäsuojat eroavat toisistaan, on lainsäädännössä määriteltävä 

toimivaltainen viranomainen ja sovellettava lainsäädäntö niiden tilanteiden osalta, joissa on kyse 

syrjinnästä molempien edellä mainittujen lakien perusteella. Silloin kun oikeussuojakeinot ovat 

erilaiset, on syrjinnän uhrin saatava suojaa sen syrjintäperusteen mukaan, johon kohdistuu vahvin 

suoja. Lisäksi syrjinnän moniperusteisuus on otettava huomioon hyvitystä määrättäessä.  

 

Ihmiskauppa 

 

Arviointiraporttiluonnoksessa käsitellään myös ihmiskauppaa. Ihmisoikeusliitto haluaa muistuttaa, 

että huolimatta viime vuosina tapahtuneesta kehityksestä (mm. ihmiskaupparaportoijan viran 

perustaminen), ihmiskauppaa tunnistetaan Suomessa edelleen huonosti. Sekä ihmiskaupparaportoija 

että Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI ovat viime vuosina julkaisseet tarpeellisia ja 

informatiivisia raportteja aiheesta. Raportit sisältävät myös suosituksia, jotka on syytä panna 

toimeen ilman viivytyksiä. 
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