
LL
astenoikeusjärjestö Plan Internationalin raportti “Rea-
lising every girl’s right to flourish: A review of progress 
on the 10th anniversary of the International Day of the 
Girl” paljastaa, että tyttöjen ja nuorten naisten asema 

on parantunut kymmenessä vuodessa vain vähän. Samaan 
aikaan on tapahtunut huolestuttavaa takapakkia.

Lukuisat tekijät ovat hidastaneet ja jopa heikentäneet tyttöjen 
oikeuksien toteutumista. Niistä merkittävimpiä ovat koronapan-

Tyttöjen asema maailmassa ON 
parantunut 10 vuodessa liian 
hitaasti ja epätasaisesti

demia, ilmastonmuutos, muut kriisit ja konfliktit sekä konserva-
tiivisten, tasa-arvoa vastustavien liikkeiden vahvistuminen. 

Monen tasa-arvoindikaattorin kehityssuunta on myönteinen. 
Esimerkiksi yhä useampi tyttö pääsee kouluun ja yhä pienem-
pi osa vauvoista menehtyy. Kasvavan nuoren väestön vuoksi 
useampi tyttö kokee silti nyt ihmisoikeusloukkauksia kuin 
vuonna 2012. Yksikään maailman valtioista ei ole saavuttanut 
sukupuolten tasa-arvoa YK:n kestävän kehityksen mittareilla. 

Tyttöjen päivä

10 Vuotta



   Valtaosa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle 
jäävistä nuorista (Not in Employment, Education 
or Training = NEET) on tyttöjä ja naisia. 42 
prosenttia 15–24-vuotiaista tytöistä ja nuorista 
naisista on NEET-statuksella, samanikäisistä 
pojista ja miehistä 12 prosenttia (luku vuodelta 
2019). Tilanne ei ole muuttunut merkittävästi 
vuosikymmenessä. 

   Peruskoulun ulkopuolella olevia tyttöjä on 
edelleen 5,5 miljoonaa enemmän kuin peruskoulun 
ulkopuolella olevia poikia. 

   Tytöillä ei ole saatavilla riittävää ehkäisyä. 
43 prosentilla seksuaalisesti aktiivisista 
15–19-vuotiaista, jotka haluavat välttää raskauden, 
ei ole käytössään nykyaikaisia ehkäisymenetelmiä 
(luku vuodelta 2019). Vuonna 2019 tämä aiheutti 
ikäryhmässä 10 miljoonaa ei-toivottua raskautta ja 
5,7 miljoonaa aborttia. 

   Aborttioikeus on heikentynyt useissa 
maissa, esimerkiksi Nicaraguassa, Puolassa ja 
Yhdysvalloissa. 

   Tyttöjen sukuelinten silpomista ei ole pystytty 
kitkemään. Arviolta 200 miljoonaa tyttöä ja naista 
on kokenut sukuelinten silpomisen ja 4,1 miljoonaa 
tyttöä on akuutissa vaarassa joutua silvotuksi (luku 
vuodelta 2020).

   Lait suojaavat tyttöjä kaltoinkohtelulta ja 
haitallisilta kulttuurisilta perinteiltä paremmin 
kuin 10 vuotta sitten. Esimerkiksi Dominikaaninen 
tasavalta kielsi lailla lapsiavioliitot ja Etelä-Sudan 
tyttöjen sukuelinten silpomisen vuonna 2020. 

   Lapsikuolleisuus on vähentynyt ja on nyt 
globaalisti 39 kuolemaa 1 000:ta elävänä syntynyttä 
poikaa kohden ja 34 kuolemaa 1 000:ta elävänä 
syntynyttä tyttöä kohden. 

   Tytöt pääsevät aloittamaan koulun lähes yhtä 
usein kuin pojat, ja tyttöjen ja poikien peruskoulun 
oppimistulokset ovat tasaisia. Myös toisen asteen 
koulutuksen aloittavien tyttöjen osuus on kasvanut. 
Se on nyt 76 % (mitattu 2020), kun vuonna 2012 se oli 
72 %. 

   Alaikäisenä naimisiin joutuvien tyttöjen osuus on 
vähentynyt 15 prosentilla. Vuonna 2012 lähes yksi 
neljästä tytöstä joutui naimisiin alle 18-vuotiaana, nyt 
yksi viidestä. 

   15–19-vuotiaiden tyttöjen synnytykset ovat 
vähentyneet. Kymmenen vuotta sitten niiden osuus 
oli 47 synnytystä 1 000:ta synnytystä kohden, nyt 
41,2 synnytystä 1 000:ta synnytystä kohden. 

Merkittävimpiä
saavutuksia
tyttöjen asemassa: 

Merkittävimpiä 
epäonnistumisia
tyttöjen asemassa: 



1. 1. Tyttöjen ihmisoikeudet on huomioitava 
erillisinä naisten ja lasten oikeuksista. 
Tytöt kokevat iän ja sukupuolen takia erityisiä 
haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi liian varhaisiin 
raskauksiin, avioliittoihin sekä mahdollisuuksiin 
päättää omasta tulevaisuudesta.

2. 2. Tarvitsemme strategian sukupuolten 
tasa-arvon edistämiselle ulkopolitiikassa. 
Ulkoministeriön asettaman kansainvälisen 
ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan laatimat tasa-
arvoa edistävän ulkopolitiikan suositukset toimivat 
työn perustana. Meidän on liityttävä kasvavaan 
joukkoon maita, jotka ovat sitoutuneet Feminist 
Foreign Policy -periaatteisiin.

3. 3. Meidän on tehtävä ilmastokriisiä ja luonnon 
köyhtymistä ehkäisevää politiikkaa, sillä 
ympäristöongelmat uhkaavat eniten 
jo hauraassa asemassa olevia. Meidän 
on siksi tuettava sitovien kansainvälisten 
ilmasto- ja luontosopimusten syntymistä. 
llmastoulkopolitiikkaamme pitää ohjata 
oikeudenmukaisuus, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen sekä ilmastokriisistä aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen köyhimmille maille.

4. 4. Jatkamme YK:n ihmisoikeusneuvostossa 
tyttöjen, naisten sekä sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksien 
puolustamista. Edistämme YK:n 1325 Naiset, 
rauha ja turvallisuus sekä Nuoret, Rauha ja 
Turvallisuus -päätöslauselmien toimeenpanoa. 

5. 5. Edistämme tyttöjen oikeutta osallistua 
päätöksentekoon ja huolehdimme, että heidän 
näkemyksensä tulevat kuulluiksi. Huomioimme 
erityisesti syrjittyihin ryhmiin kuuluvat tytöt sekä 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Tuemme 
ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien 
puolustajia. Vastaamme ihmisoikeuksia ja 
tasa-arvoa vastustavan anti-gender-liikkeen 
muodostamaan uhkaan määrätietoisesti.

6. 6. Sukupuolitietoinen budjetointi on otettava 
laajasti käyttöön. Lakien, päätösten ja budjettien 
vaikutukset eri sukupuolta ja ikää ja muita 
erityispiirteitä edustaviin ihmisiin on analysoitava.

7. 7. Vahvistamme naisten ja tyttöjen oikeuksia 
Suomen kehityspolitiikan painopisteenä. 
Keskitymme erityisesti parantamaan tyttöjen 
koulutusta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia. 

8. 8. Kehitysyhteistyön rahoitus on nostettava 
YK-sitoumuksen mukaisesti 0,7 prosenttiin 
bruttokansantulosta. 0,2 prosenttia 
bruttokansantulosta on kanavoitava vähiten 
kehittyneille maille. Kehitysyhteistyörahoituksesta 
on kanavoitava 15 prosenttia kansalaisjärjestöjen 
työhön, sillä järjestöt toimivat kaikkein 
köyhimmissä ja hauraimmissa maissa. 

9. 9. 85 prosenttia kehitysyhteistyön rahoituksesta 
on EU-linjauksen mukaisesti osoitettava 
ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo 
asetetaan pää- tai osatavoitteeksi. On 
varmistettava, että tukea ei osoiteta hankkeisiin, 
jotka voisivat pyörtää sukupuolten tasa-arvon 
saavutuksia. 

10. 10. Humanitaarista rahoitusta on kasvatettava ja 
ohjattava nykyistä enemmän kriisialueilla jo 
työskentelevien kansalaisjärjestöjen työhön. 
Humanitaarisella rahoituksella on tuettava 
kriiseissä tyttöjen ja muiden haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien erityistarpeita, kuten 
pääsyä koulutukseen. 

Sukupuolten välisen epätasa-arvon vähentäminen edellyttää strategista ja johdonmukaista politiikkaa.
Tässä kymmenen ratkaisuamme Suomelle tyttöjen oikeuksien edistämiseksi:

Suositukset Suomelle
tyttöjen oikeuksien 
parantamiseksi

“Meidän täytyy asettaa tavoitteet 
korkeammalle ja sijoittaa 

tyttöjen oikeuksiin, jotta jokainen 
tyttö maailmassa voi toteuttaa 

mahdollisuuksiaan ja päättää 
omasta elämästään.”

Ossi Heinänen
Plan International Suomen pääsihteeri



Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kansainvälisen tyttöjen 
päivän 10-vuotisjuhlavuoden 2022 kunniaksi julkaisema raportti 
“Realising every girl’s right to flourish: A review of progress on the 
10th anniversary of the International Day of the Girl” luotaa kehitystä 
tyttöjen oikeuksien toteutumisessa kymmenen viime vuoden aikana.

Lue lisää ja lataa raportti: plan.fi/10v-raportti
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