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Saatesanat
Näemme työssämme Planissa päivittäin, miten kehitysyhteistyön 
ponnistelut tyttöjen aseman vahvistamiseksi tuottavat tulosta. Näem-
me selvästi kuitenkin myös sen, että samalla kun kehitysyhteistyö on 
tärkeää, se ei yksin riitä tasa-arvon rakentamiseen. Todelliseen muu-
tokseen tasa-arvon, tyttöjen ja naisten oikeuksien paranta miseksi 
tarvitaan kaikkien ulkopolitiikan osa-alueiden tavoitteellista työtä.

Tästä syystä kiinnostuimme siitä, miten Suomen ulkopolitiikka 
edistää tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Pureuduimme aluksi 

aiheeseen tilaamalla tohtori Leena Vastapuulta vuonna 2020 selvityksen Tasa-arvon edistä-
minen ulko politiikassa. Tärkeän näkökulman keskusteluun antaa myös julkaisumme Tasa-arvo 
ilmasto kriisissä, joka tarkasteli vuonna 2021 tasa-arvon edistämistä Suomen kansainvälisessä 
ilmastopolitiikassa. Keväällä 2022 kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta hyväksyi 
tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan suositukset, joita myös Plan oli mukana laatimassa.

Tässä julkaisussa tutkija Minna Lyytikäisen suositukset antavat arvokkaan lisän aiempaan 
työhön tuomalla lisää konkreettisia ehdotuksia, miten tasa-arvoa voi edistää Suomen ulko-
politiikassa. Tasa-arvon vastustaminen on globaalisti vahvasti suunniteltua ja resursoitua toi-
mintaa, jossa mukana on niin valtiollisia toimijoita kuin kansalaisyhteiskuntaa. Tämä edellyttää 
myös tasa-arvon puolustajilta entistä systemaattisempaa otetta.

Ulkoministeriön tilaama selvitys vuonna 2022 osoitti, että Suomi ei edistä tasa-arvoa ulko-
politiikassaan niin johdonmukaisesti kuin usein luulemme. Sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen on Suomen pitkäaikainen ulkopoliittinen tavoite. Se ei toteudu kuitenkaan itses-
tään, vaan tarvitsee edistyäkseen tavoitteellista suunnittelua ja tulosten seurantaa. Kehitys- ja 
ihmisoikeuspolitiikan lisäksi tasa-arvon edistämisen tulee näkyä esimerkiksi kauppa-, ilmasto- ja 
turvallisuuspolitiikassa. 

Suomen tulee luoda selkeä tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan malli, joka ohjaa koko ulko-
politiikan kokonaisuutta. Se vahvistaisi profiiliamme tasa-arvon asiantuntijana ja olisi jatkumo sil-
le, miten Suomi on tasa-arvon avulla edistänyt hyvinvointia niin omassa yhteiskunnassaan kuin 
globaalisti. Mallia tämän rakentamiseen voi ottaa useista Suomelle läheisistä kumppanimaista, 
kuten Saksa, Alankomaat ja Kanada. Nämä ovat maita, jotka ovat sitoutuneet kehittämään ulko-
politiikkaansa Feminist Foreign Policy -periaatteiden pohjalta.

Lopulta kyse on yksinkertaisesta asiasta: ulkopolitiikan tulee edustaa ja edistää entistä moni-
naisemman ihmisryhmän näkemyksiä ja hyvinvointia. Tämä johtaa entistä vakaampaan ja 
paremmin voivaan maailmaan.

Toivon, että tämä julkaisu antaa eväitä rakentaa Suomeen kunnianhimoinen ja meille toimiva 
malli edistää tasa-arvoa ulkopolitiikassa nykyistä tavoitteellisemmin. Johtajuudelle on tänä päi-
vänä entistäkin suurempi tarve, kun kriisit lisääntyvät ja tasa-arvoa vastustavat liikkeet vahvistu-
vat. Arvoja ei voi siirtää sivuun myöhemmin edistettäviksi, vaan juuri kriiseissä mitataan arvojen 
mukainen johtaminen.

Karoliina Tikka

Kotimaan toiminnan ja vaikuttamisen johtaja
Plan International Suomi
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I Johdanto

S
ukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen on yksi Suomen 
pitkäaikaisista ulkopoliittisista 
tavoitteista. Tasa-arvoinen imago 

ja konkreettiset toimet tasa-arvon 
edistämiseksi ovat auttaneet Suomea 
rakentamaan kokoaan suuremman 
roolin kansainvälisessä politiikassa. 
Kyseessä on sekä sitoumus eettiseen 
ulkopolitiikkaan, joka edistää suoma-
laisille tärkeitä arvoja, että strateginen 
päätös hyödyntää maan osaamista ja 
kehittää vahvoja verkostoja liittolaisten 
ja samanmielisten maiden kanssa. 
Tasa -arvon edistäminen nivoutuu 
vahvasti Suomen muihin pitkäaikaisiin 
ulkopoliittisiin arvoihin, kuten rauha, 
ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon 
keskeisellä paikalla Suomen ulko-
politiikassa on myös riskinsä. Ulko-
ministeriön syksyllä 2022 tilaama sel-
vitys arvioi, että tasa-arvosta on tullut 
Suomen ulkopolitiikassa niin itsestään 
selvä arvo ja tavoite, että ulkosuhteiden 
tasa-arvopolitiikan konkreettista mer-
kitystä, toimeenpanoa, resurssointia ja 
uusiutumistarpeita ei aina huomioida ai-
heen vaatimalla tavalla1. Huomattavana 
esimerkkinä tästä itsestäänselvyyden 
kääntöpuolesta on Suomen keväällä 
2022 aloittama Nato-hakemus prosessi. 
Tasa-arvokysymykset ja naisten tai 
tyttöjen oikeudet eivät ole saaneet pro-
sessissa lainkaan huomiota. Suomi on 
samaan aikaan tehnyt valtavan menes-
tyksekästä työtä EU:ssa, YK-järjestöis-
sä ja muilla kansainvälisillä areenoilla 
kansainvälisen tasa-arvo politiikan ke-
hityksessä. On siis mahdollista edistää 
näitä kysymyksiä kansainvälisessä 
yhteistyössä ja silti unohtaa ne omissa 
politiikkaprosesseissa.

Tulevalla hallituskaudella on tär-
keää viedä Suomen ulkopolitiikka 
päättäväisesti ja kunnianhimoisesti 
siihen suuntaan, jossa Suomi edistää 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikilla 
ulkopolitikan osa-alueilla johdonmukai-
sesti ja käyttäen kaikkia ulkopolitiikan 
työkaluja. Mallia tasa-arvoa edistävän 
ulkopolitiikan rakennukseen voi ottaa 
useista Suomen läheisistä kumppani-
maista, kuten Saksa, Alankomaat ja 
Kanada, joissa on viime vuosien aikana 
sitouduttu julkilausutusti feministiseen 
ulkopolitiikkaan ja kehitetty tasa-arvoa 
edistävän ulkopolitiikan periaatteita, 
instrumentteja ja hyviä käytänteitä.

Ihmisoikeusasian neuvottelukunta 
(IONK) määrittelee feministisen 
ulkopolitiikan seuraavasti: 

Sukupuolten tasa-
arvoa läpileikkaavasti, 
intersektionaalisesti ja 
ihmisoikeusperustaisesti 
edistävä ulkopolitiikka. Tasa-
arvon edistäminen sisältyy 
läpileikkaavasti kaikkiin 
ulkopolitiikan osa-alueisiin 
budjetoinnista toiminnan 
tavoitteisiin.2

Vuonna 2014 Ruotsin silloi-
nen ulkoministeri Margot 
Wallström ilmoitti maan 
edistävän ensimmäisenä 
maailmassa feminististä 
ulko politiikkaa. Vuonna 
2019 julkaistiin yksityis-
kohtainen ja monipuolinen 
feministisen ulkopolitiikan 
käsikirja. Feministisen ulko-
politiikan myötä Ruotsi sitoutui 
mm. henkilöstön kouluttami-
seen ja osallistamiseen, edus-
tustojen konkreettisiin tasa-
arvotekoihin sekä resursoinnin 
uudistamiseen.

Feministisen ulkopolitiikan 
käsite on herättänyt kiinnostusta 
ympäri maailman, ja useat maat ovat 

3 Vastapuu ja Lyytikäinen op.cit. 1 Vastapuu, Leena & Minna Lyytikäinen (2022) Gender Equality in Finnish Foreign Affairs. An independent study commissioned by the Mi-
nistry for Foreign Affairs of Finland. 2 IONK:in esitys ulkoministeriölle (IONK-neuvottelukunnan päätös 22.2.2022). 

julkistuksia tulevan hallituskauden 
aikana sekä Euroopassa että sen 
ulkopuolella.

Syksyllä 2022 Ruotsin uusi hallitus 
päätti luopua feministisen ulkopolitiikan 
käsitteestä, mutta vakuutti, että ulko-
politiikan sisällöt eivät kuitenkaan muut-
tuisi merkittävästi. Ruotsin feministisen 
ulkopolitiikan vuosien aikana käsite oli 
kuitenkin saanut kiinnostusta maail-
malla, ja useat maat ovat jo sitoutuneet 
julkilausuttuun feministiseen ulkopoli-
tiikkaan. Feministinen ulkopolitiikka on 
siis löytänyt paikkansa kansainvälisen 
tasa-arvopolitiikan sanastossa, vaikka 
politiikan sisältöjä ja toimeenpanon ta-
poja kehitetään edelleen ja ne vaihtele-
vat jonkin verran maasta toiseen. 

Suomi on pitkään panostanut 
tasa-arvoon ja naisten ja tyttöjen 
oikeuksien edistämiseen osana ulko-
politiikkaansa. Vaalikaudesta toiseen 
naisten ja tyttöjen oikeudet ovat olleet 
keskeinen kehityspolitiikan ja ihmis-
oikeuspolitiikan tavoite. Kansainvälisillä 
areenoilla suomalaisten sitoutuminen 
tasa-arvotavoitteisiin ja niihin liittyvä 
osaaminen on tullut yhdeksi ulkopoliit-
tisen brändimme kulmakivistä. Naisten 
osallistumista rauhanvälitykseen ja 
siviilikriisinhallintaan on myös kehitetty 
Suomessa ja edistetty maailmalla halli-
tuksesta toiseen. Kehitysyhteistyössä 
naisten ja tyttöjen oikeudet ovat yksi 
painopisteistä, ja nykyisen hallituksen 
kaudella tasa-arvokysymysten valta-
virtaistamista on edistetty entisestään3.

Vahvasta sitoutumisesta ja kokemuk-
sesta huolimatta Suomi ei ole ottanut 
käyttöönsä feministisen ulkopolitiikan 
käsitettä. Kysymys on ollut tapetilla 
viime kuukausina. Helmikuussa 2022 
kansainvälisten ihmisoikeusasiain 
neuvottelukunta (IONK) esitti, että 
“ulko ministeriö sitoutuu sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ihmis-
oikeusperustaisesti ja intersektio-

linjanneet noudattavansa julkilausutusti 
feminististä ulkopolitiikkaa. Vuonna 
2017 Kanada julkisti uuden feministisen 
kansainvälisen avustuspolitiikkansa 
(Feminist International Assistance 
Policy). Vuonna 2019 Ranska, Mexico 
ja Luxembourg ilmoittivat kehittävänsä 

feminististä ulkopolitiikkaa. Seuraan 
ovat liittyneet myös Chile, Espanja 
(2020), Libya (2021), Alankomaat 
ja Saksa (2022). Useat maat kes-
kustelevat aiheesta tällä hetkellä, 
ja todennäköisesti näemme useita 
uusia feministisen ulkopolitiikan 
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6 Vastapuu ja Lyytikäinen op.cit. 7 Valtioneuvosto (2021) Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko, Valtioneuvoston julkaisuja 2021.4 IONK:in esitys ulkoministeriölle  5 Vastapuu ja Lyytikäinen op.cit.

naalisesti edistävään ulkopolitiikkaan 
(Feminist Foreign Policy, FFP)” 4. 

Syksyllä 2022 ulkoministeriö tilasi ul-
kopuolisen selvityksen, jossa kartoitet-
tiin tapoja, joilla Suomi edistää tasa-ar-
voa ulkopolitiikassa – ja jonka löydöksiä 
nämäkin suositukset hyödyntävät 5. 
Marraskuussa 2022 ulko ministeri Pekka 
Haavisto kutsui Helsinkiin maailman 
johtavia feministisen ulkopolitiikan asian-
tuntijoita päivän kestävään konferenssiin 
otsikolla Advancing Gender Equality 
through (Feminist) Foreign Policy. Kon-
ferenssissa keskusteltiin feministisen 
ulkopolitiikan nimikkeen tärkeydestä. 
Useiden puheenvuorojen mukaan 
FFP-nimike voi toimia vahvana signaa-
lina sekä kansainvälisille kumppaneille 

että oman ulkoasianhalllinnon henkilös-
tölle. Nimikettäkin tärkeämpänä asiana 
monet näkivät politiikan substanssin eli 
sen, kuinka vahvasti maat sitoutuvat 
feministiseen lähestymistapaan konk-
reettisissa päätöksissä, rahoituksessa 
ja toimissa. Konferenssissa ei tehty 
ilmoitusta Suomen ulkopolitiikan uusien 
suuntien suhteen.

Feministisen ulkopolitiikan itselleen 
valinneet maat ovat kehittäneet viime 
vuosina tasa-arvoa edistävän ulko-
politiikan strategioita ja hyviä käy-
tänteitä, joista Suomi voi ottaa oppia 
riippumatta siitä, sitoutuuko se seuraa-
valla hallituskaudella julkilausuttuun 
feministiseen ulkopolitiikkaan. Suosi-
tusten seuraavassa osiossa määritel-

lään tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
ottamalla oppia julkilausuttuun femi-
nistiseen ulkopolitiikkaan sitoutuneista 
maista ja niiden strategioista. Kolman-
nessa osiossa linjataan, miten Suomen 
tulisi edetä kehittääkseen oman mallin 
tasa-arvoa edistävälle ulkopolitiikalle. 
Neljännessä ja viimeisessä osiossa 
suunnataan katse ulkopolitiikan eri 
toiminta-alueille ja linjataan tavoitteet 
ulkopolitiikan toimeenpanoon tulevalle 
hallituskaudelle.

Lisätietoa tasa-arvon edistämisestä
Suomen ulkopolitiikassa

• Leena Vastapuu & Minna Lyytikäinen: Gender Equality 
in Finnish Foreign Affairs from 2019 to 2022. https://um.fi/
documents/35732/0/Gender+equality+in+foreign+affairs_
Vastapuu_Lyytikainen.pdf/4aef250d-4d89-41cd-d390-
6059951d4aa9?t=1668426670061

• Leena Vastapuu: Tasa-arvon edistäminen ulkopolitiikassa, 
ml. kansainvälinen ilmastopolitiikka. https://plan.fi/wp-
content/uploads/2021/06/Ulkosuhteiden-tasa-arvo_
selvitys_19022020.pdf

• Marjaana Jauhola & Minna Lyytikäinen: “Kutistettu 
feminismi? Suomen ulkosuhteiden tasa-arvopolitiikka 
kylmän sodan YK-feminismistä 2010-luvun tolkkutasa-
arvoon”. http://hdl.handle.net/10138/327511

• Kehityspoliittinen toimikunta: Suomen kehityspolitiikan 
tila 2018. Myytistä maan pinnalle ja mallimaaksi – 
Suomi kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon 
vahvistajana. https://www.kehityspoliittinentoimikunta.
fi/wp-content/uploads/sites/27/2020/11/kpt_
vuosiarvio_2018.pdf

II Tasaarvoa 
edistävän 
ulkopolitiikan 
periaatteet

E
distääkseen tasa-arvoa merkittä-
vällä tavalla Suomen ulkopolitiikan 
tulee seurata ainakin seuraavia 
periaatteita.

Tasa-arvoa edistetään johdonmukaisesti 
kaikilla ulkopolitiikan eri osa-alueilla 

Suomi on edistänyt tasa-arvoa vahvasti 
kehitysyhteistyössä ja ihmisoikeus-
politiikassa useiden vuosien ajan. 
Suomen maabrändi nojaa tähän työhön, 
ja kansainväliset kumppanit odottavat 
Suomelta investointeja ja osaamista 
näillä alueilla.6 Tasa-arvoa edistävä 
ulko politiikka vaatii kuitenkin, että 
ulkopolitiikkaa tarkastellaan koko-
naisuutena, johon kuuluvat useat eri 
politiikka-alueet –turvallisuuspolitiikka, 
kehityspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka ja 
kauppapolitiikka – ja eri tasot: kahden-
välinen, monenkeskinen ja alueellinen 
yhteistyö. Suomessa keskeisiä ulko-
politiikan toimijoita ulkoministeriön ja 
sen ministereiden lisäksi ovat myös 
tasavallan presidentti, pääministeri, 
eurooppaministeri sekä eri ministeri-
öiden kansainväliset osastot. Samoin 
yritykset, yhdistykset ja järjestöt voi-
daan nähdä suomalaisen ulkopolitiikan 
toimijoina. On tärkeää arvioida Suomen 
ulkopoliittista toimijuutta kokonaisuu-
tena. Silloin arvioidaan ja kehitetään 
toimia myös niillä politiikka-alueilla, 
jotka on perinteisesti nähty sukupuoli-
neutraaleina, kuten kauppapolitiikka tai 
turvallisuus politiikka. Näin käytetään 
hyväksi kaikkia ulkopolitiikan instru-
mentteja yhteisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka tukee, 
kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia 

Sanna Marinin hallitusohjelma linjaa, 
että Suomen ulko- ja turvallisuus-

politiikka on ihmisoikeusperustaista ja 
että sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistäminen on kes-
keinen osa tätä ihmisoikeusperustaista 
ulkopolitiikkaa.

Ihmisoikeusperustaisen ulko-
politiikan päälinjoja selkeytetään 
vuonna 2021 julkaistussa Valtio-
neuvoston ihmisoikeuspoliittisessa 
selon teossa neljän periaatteen 
kautta: 

• Oikeudet (“rights”): toiminta 
perustuu ihmisoikeussopimuksissa 
määriteltyihin ihmisoikeuksiin, 
ja Suomi tukee kansainvälistä 
sääntöperustaista järjestelmää

• Osallistuminen 
(“representation”): Suomen oma 
edustautuminen ja muille toimijoille 
antama tuki edistävät tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta

• Voimavarat (“resources”): 
ihmisoikeusperustaisen politiikan 
toimeenpanolle varataan riittävät 
voimavarat

• Toimintaympäristö (“reality”): 
toimivaltaiset viranomaiset 
ministeriöissä ja ulkomaan 
edustustot vastaavat 
aktiivisesta ja johdonmukaisesta 
ihmisoikeustoiminnasta 
ottaen huomioon oman 
toimintaympäristönsä haasteet ja 
mahdollisuudet 7.

Tulevalla hallituskaudella, Suomen 
tulee kehittää ihmisoikeusperustaista 
näkökulmaa ja jalkauttaa sitä kaikille 
ulkopolitiikan osa-alueille. Näin Suomi 
käyttää kaikkia ulkopolitiikan instru-
mentteja ja osaltaan kehittää monen-
keskistä järjestelmää ja kansainvälistä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä inklusiivi-
sempaan, intersektionaalisempaan ja 
tasa-arvoisempaan suuntaan.

Ihmisoikeusperustainen ulkopolitiikka 
ja tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
ovat molemmat oikeudenmukaisen ulko-
politiikan rakennuspalikoita. Tasa-arvoa 
edistävä ulkopolitiikka nojaa käsityk-
seen universaaleista ihmisoikeuksista ja 
kaikkien tasa-arvoa edistävien toimien 
tulisi perustua arvioon ihmisoikeuksien 

On tärkeää arvioida Suomen ulkopoliittista 

toimijuutta kokonaisuutena. Silloin arvioidaan 

ja kehitetään toimia myös niillä politiikka

alueilla, jotka on perinteisesti nähty 

sukupuolineutraaleina.

https://um.fi/documents/35732/0/Gender+equality+in+foreign+affairs_Vastapuu_Lyytikainen.pdf/4aef250d-4d89-41cd-d390-6059951d4aa9?t=1668426670061
https://um.fi/documents/35732/0/Gender+equality+in+foreign+affairs_Vastapuu_Lyytikainen.pdf/4aef250d-4d89-41cd-d390-6059951d4aa9?t=1668426670061
https://um.fi/documents/35732/0/Gender+equality+in+foreign+affairs_Vastapuu_Lyytikainen.pdf/4aef250d-4d89-41cd-d390-6059951d4aa9?t=1668426670061
https://um.fi/documents/35732/0/Gender+equality+in+foreign+affairs_Vastapuu_Lyytikainen.pdf/4aef250d-4d89-41cd-d390-6059951d4aa9?t=1668426670061
https://plan.fi/wp-content/uploads/2021/06/Ulkosuhteiden-tasa-arvo_selvitys_19022020.pdf
https://plan.fi/wp-content/uploads/2021/06/Ulkosuhteiden-tasa-arvo_selvitys_19022020.pdf
https://plan.fi/wp-content/uploads/2021/06/Ulkosuhteiden-tasa-arvo_selvitys_19022020.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/327511
https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/wp-content/uploads/sites/27/2020/11/kpt_vuosiarvio_2018.pdf
https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/wp-content/uploads/sites/27/2020/11/kpt_vuosiarvio_2018.pdf
https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi/wp-content/uploads/sites/27/2020/11/kpt_vuosiarvio_2018.pdf
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toteutumisesta. Toisaalta johdonmukai-
nen tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
vahvistaa entisestään Suomen nykyistä 
ihmisoikeusperustaista linjaa. Tasa-ar-
voa edistävä ulkopolitiikka edellyttää 
globaalien ja paikallisten valtaraken-
teiden, normien ja arvojen ymmärtä-
mistä ja muuttamista, mikä edistää 
myös ihmisoikeuksien toteutumista. 
Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka vaatii 
myös entistä vahvempaa avoimuutta 
laaja-alaiseen dialogiin kansalais-
yhteiskunnan kanssa ja feministisen 
tiedon hyödyntämiseen ulkopolitiikan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka 
Suomen nykyinen ihmisoikeusperus-
taisen ulkopolitiikan määritelmä on 
hyödyntänyt inspiraatiota feministisen 
ulkopolitiikan ”neljän ärrän” mallista 8, 
se on samalla heikentänyt osallistumi-
sen määritelmää. Tasa-arvoa edistävä 
ulkopolitiikka tuo Suomen ulkopoli-
tiikkaan sitoumuksen laajaan osallis-
tumiseen ulko politiikan sisältöjen ja 
toiminta tapojen kehittämisessä.

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka pyrkii 
murtamaan ja muuttamaan arvoja, 
normeja ja rakenteita 

Kansainvälinen järjestelmä nojaa 
moninaisiin taloudellisen, sotilaallisen, 
poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
vallan muotoihin, joista osa on erittäin 
näkyviä, toiset näkymättömämpiä. 
Maailmanpolitiikan päätöksiä tehdään 
elitistisissä, alun perin miesten luo-
missa rakenteissa, jotka ovat suljettuja 
suurelta osalta maailman väestöstä. 
Kansainväliseen politiikkaan voivat 
vähiten vaikuttaa ne ihmiset, joiden 
elämässä päätösten vaikutukset 
näkyvät kaikkein kouriintuntuvimmin. 
Instituutioiden ja rakenteiden muuttami-
seksi tarvitaan feminististä ymmärrystä 
vallasta, sen monimuotoisuudesta ja 
siitä miten muutos arvoissa, normeissa 
ja rakenteissa on perustavanlaatuisen 
tärkeää, jos halutaan rakentaa tasa-
arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa 
kansainvälistä järjestystä.

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 

8 Ks. Ruotsin ja Saksan feministisen ulkopolitiikan mallit.

huomioi, että sukupuoli on vain yksi 
yhteiskunnan hierarkkisista rakenteista, 
jotka vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien 
voimavaroihin ja vaikutusmahdollisuuk-
siin. Sukupuolten välinen epä tasa-arvo 
nojaa sisäistettyihin ajatuksiin siitä, 
miten miesten ja naisten, poikien ja 
tyttöjen tulisi puhua, käyttäytyä ja 
pukeutua, mitä työtä tehdä ja mitä 
toivoa elämältään. Epätasa-arvo nojaa 
binääriin käsitteeseen sukupuolesta ja 
häivyttää sitä faktaa, että myös miehet 
kärsivät patriarkaalisessa systeemis-
sä. Se nivoo yhteen epätasa-arvoa, 
ennakkoluuloja ja syrjintää sukupuolen, 
rodun, seksuaalisuuden, suku puoli-
identiteetin, iän, luokan, koulutustason, 
tulotason ja kehollisen pystyvyyden 
perusteella.

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
kuuntelee ja tukee feministisiä toimijoita 
Suomessa ja globaalisti

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
perustuu dialogiin, tutkittuun tietoon 
ja laaja-alaiseen asiantuntijuuteen. 
Se perustuu laajalle osallistumiselle, 
vaikuttamiselle ja asiantuntijuudelle, 
ja kuuntelee erityisesti heitä, joiden 
elämään ulkopolitiikan toimet eniten 
vaikuttavat. Jos tietyt ryhmät eivät ole 
laajasti edustettuina olemassa olevis-
sa yhteistyökumppaneissa, etsitään 
tapoja, jotka mahdollistavat laajem-
man dialogin, osallistumisen ja asian-
tuntijuuden. Erityisesti nuorten osallis-
tuminen on tärkeä taata, kun kehitetään 
uusia ulkopolitiikan toimintatapoja.

Feministiseen ulkopolitiikkaan 
sisältyy valtion roolin ja toimijuuden 
uudelleen pohdinta. Keskeistä on 
feministisen tiedon ja kokemuksen 
omaksuminen sekä naisten ja vähem-
mistöjen äänen kuuleminen. Feministis-
tä ulkopolitiikkaa harjoittava valtio tekee 
yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, aktivis-
tien, tutkijoiden, ja muiden toimijoiden 
kanssa, joilla ei ole valtion kaltaista 
valtaa, mutta joilla on sellaista tietoa ja 
kokemusta, jota valtiollisilla toimijoilla 
harvoin on. 

Tasaarvoa edistävä ulkopolitiikka edellyttää globaalien 

ja paikallisten valtarakenteiden, normien ja arvojen 

ymmärtämistä ja muuttamista.

tasaarvoa edistävä ulkopolitiikka perustuu 

dialogiin, tutkittuun tietoon ja laajaalaiseen 

asiantuntijuuteen.
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III Askeleet 
kohti tasa
arvoa edistävää 
ulkopolitiikkaa

T
asa-arvo ja ihmisoikeudet ovat 
Suomen ulkopolitiikan kulma-
kiviä, joiden merkitys pysyy 
keskeisenä hallituskaudesta 

toiseen ja joista Suomi tunnetaan 
maailmalla. On siis yllättävää, että 
Suomella ei ole koskaan ollut ulko-
suhteiden tasa-arvostrategiaa 9, joka 
kattaa koko ulkopolitiikan tavoitteet, 
lähestymistavat, keinovalikoimat ja 
voimavarat. Kun tasa-arvoa edistävän 
ulkopolitiikan yhteisesti sovittu malli 
ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma 
puuttuvat, on mahdollista, että tavoit-
teet eivät näy käytännön toimien tasolla 
tai että tasa-arvokysymykset nähdään 
itsestäänselvyyksinä, joiden merkitystä 
ei tarvitse sen kummemmin pohtia tai 
opiskella. Suomen oman tasa-arvoa 
edistävän ulkopolitiikan mallin kehit-
täminen antaisi Suomelle mahdolli-
suuden linjata oman määritelmän 
tasa-arvoa edistävästä ulkopoli-
tiikasta ja määritellä tarvittavat 
keinot ja resurssit tavoitteisiin 
pääsemiseksi 10. 

Tulevalla hallituskau-
della kehitetään Suomen 
omaa, kunnian-
himoista mallia 
tasa -arvoa 
edistävälle ulko-
politiikalle ja jalkaute-
taan se kaikille ulko-
politiikan osa-alueille.

Suomen ulkopoliittinen johto on 
sitoutunut tasa-arvoa edistävän 
ulkopolitiikan mallin kehittämiseen

Pääministeri, tasavallan president-
ti, ulkoministeri ja muut ulkoasian-
hallinnossa toimivat ministerit pitävät 
tasa-arvokysymyksiä vahvasti esillä 
johdonmukaisesti. Ulkoministeri 
varmistaa, että Suomen tasa-arvoa 
edistävän ulkopolitiikan mallista tulee 
keskeinen ohjaava dokumentti kaikilla 
ulko ministeriön toimialueilla ja kaikissa 
osissa ulkosuhteiden hallintoa.

Järjestetään tulevalla hallitus-
kaudella ulkosuhteiden tasa-arvon 
teemasta suurlähettiläspäivät, jossa 
tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan malli 
julkistetaan. 

Vahvistetaan tasa-arvon edistämistä 
Suomen kahdenvälisessä diplomatias-
sa ja erityisesti pohditaan tapoja ottaa 
tasa-arvoteemat osaksi kahdenvälisiä 
suhteita silloin, kun maiden väliset 
suhteet eivät perustu ensisijaisesti kehi-
tysyhteistyöhön. Kirjataan ulko politiikan 
tasa-arvotavoitteet lähetystöjen vuo-
sisuunnitelmiin sekä ulkoministeriön 
osastonjohtajien työsuunnitelmiin.

Tasa-arvoa edistävälle ulkopolitiikalle on 
kirjattu selkeät, riittävät resurssit

Varmistetaan, että tasa-arvoa edistä-
välle ulkopolitiikalle on kirjattu tarvittava 
rahoitus. Kehitetään sukupuoli tietoisen 
budjetoinnin keinoin tapoja seurata 

sekä tasa-arvoa edistävän ulko-
politiikan rahoitusta että ulko ministeriön 
talousarvion sukupuolitettuja vaikutuk-
sia.

Vahvistetaan tasa-arvotyön hen-
kilöstöresursseja ulkoministeriön eri 
osastoilla painottaen turvallisuus-
politiikkaa, rauhanvälitystä ja kauppa-
politiikkaa. Perustetaan ulkominis-
teriöön kokoava tasa-arvopolitiikan 
yksikkö. Vahvistetaan diplomaatti-
kunnan tasa-arvo-osaamista jatkuvan 
oppimisen keinoin, erityisesti tasa-
arvostrategian uusista teemoista, kuten 
intersektionaalisuus tai sukupuolen 
moninaisuus.

Kirjataan rahoitusta itsenäiselle 
kansalaisyhteiskunnan tekemälle 
monitorointi työlle sekä järjestöille ja yk-
sittäisille aktivisteille ja tutkijoille, jotka 
osallistuvat tasa-arvoa edistävän ulko-
politiikan suunnitteluun ja toimeenpa-

noon liittyviin konsultaatioihin. 

Suomen tasa-arvoa edistävän 
ulkopolitiikan malli jalkautetaan kaikille 
ulkoasianhallinnon osa-alueille

Laaditaan suunnitelma tasa-arvoa edis-
tävän ulkopolitiikan mallin jalkauttami-
seksi kaikille ulkopolitiikan osa-alueille 
ja toimijoille, ml. turvallisuuspolitiikka 
ja kauppapolitiikka, Suomen edus-
tustot sekä muiden ministeriöiden ja 
toimijoiden tekemä kansainvälinen työ. 
Huomioidaan mm. Business Finlandin, 
Finnfundin ja Finnpartnershipin roolit 
Suomen ulkopoliittisten tavoitteiden 
edistämisessä. Kirjataan tulevan 
hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan roolit 
kaikille Suomen ulkopolitiikan keskei-
sille toimijoille. Otetaan oppia verrokki-
maista, kuten Ruotsi, Saksa ja Espanja, 
jotka ovat kunnianhimoisesti edistäneet 
tasa-arvotavoitteita ja -osaamista ulko-
politiikan kaikilla sektoreilla.

Tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan 
toimeenpanoa seurataan ja siitä 
raportoidaan avoimesti

Tasa-arvoa edistävälle ulkopolitiikalle 
laaditaan vuosittain konkreettiset ja 
realistiset toimintasuunnitelmat, jotka 
kattavat kaikki ulkopolitiikan osa-alueet 
ja instrumentit. Toimeenpanosta 
raportoidaan vuosittain eduskunnassa 
ulkoasianvaliokunnalle. Varmistetaan, 
että raportoinnin yhteydessä kuullaan 
myös laajasti kansalaisyhteiskunnan ja 
tutkijoiden arvioita tasa-arvoa edistä-
vän ulkopolitiikan toimeenpanosta.

Hallitusohjelmaan kirjattavat 
tasa-arvotavoitteet kirjataan velvoitta-
vina toimenpiteinä uuden hallituksen 
tasa-arvo-ohjelmaan ja osoitetaan 
toimenpiteiden toimeenpanolle ja seu-
rannalle riittävät resurssit.

Tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan 
mallin toimeenpanon seurannassa 
otetaan oppia esim. Ranskasta, joka 
sitoutui feministiseen ulkopolitiikkaan 
vuonna 2019. Ranskalla on jo useam-

man vuoden ollut kansainvälinen 
sukupuolten tasa-arvon strategia, josta 
viimeisin kattaa vuodet 2018–2022. 
Ranska raportoi työstään systemaat-
tisesti kansainvälisen sukupuolten 
tasa-arvon strategiaan kirjatun arviointi-
kehikon perusteella. Harkitaan myös 
EU:n tasa-arvotoimintasuunnitelman 
(Gender Action Plan, GAP) raportoin-
nissa käytetyn korkean tason puheen-
vuorojen monitoroinnin ottamista 
uudelleen käyttöön.

Tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
perustuu monipuoliseen ja avoimeen 
yhteistyöhön feminististen toimijoiden 
kanssa

Toimiva tasa-arvoa edistävän ulko-
politiikan malli perustuu suomalaiseen 
asiantuntijuuteen ja osaamiseen ta-
sa-arvoasioissa, jota löytyy kansalais-
yhteiskunnassa, yliopistoissa ja 
julkishallinnossa. Ulkoministeriön tulisi 
hyödyntää tätä asiantuntijuutta tasa-
arvoa edistävän ulkopolitiikan mallin 
kehittämisessä ja antaa tilaa keskuste-
luille, joissa Suomen oma tapa edistää 
tasa-arvoa ulkopolitiikassa voidaan 
kehittää. 

Varmistetaan, että konsultaatiot 
kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden 
kanssa kattavat kaikki ulkopolitiikan 
osa-alueet. Erityisesti turvallisuuspoli-
tiikkaan ja Nato-prosessiin liittyen tulisi 
vahvistaa dialogia kansalaisyhteis-
kunnan kanssa.

Ulkosuhteiden tasa-arvon lisäksi 
hyödynnetään asiantuntijuutta Suomen 
feminististen aktivistien ja tutkijoiden 
käymistä keskusteluista. Relevantteja 
teemoja ovat mm. antirasismi, hoivatyö, 
samapalkkaisuus ja sukupuolen moni-
naisuus. Kansainväliset konsultaatiot 
kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden 
kanssa ovat myös tärkeitä, erityisesti 
Suomen keskeisissä kehitysyhteistyön 
kumppanimaissa.

10  Ihmisoikeusasioiden neuvottelukunta (IONK) teki keväällä 2022 esityksen Ulkoministeriölle, että se “aloittaa ulkosuhteita koskevan tasa-
arvostrategian- ja suunnitelman laatimisen, johon sisältyy koko ulkoasiainhallintoa koskevat, läpileikkaavat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi 
sekä seurantajärjestelmä, indikaattorit ja raportointi”. 

9 Kehityspoliittinen tasa-arvostrategia oli viimeksi voimassa 2000-luvun alkuvuosina.

Tulevalla hallituskaudella kehitetään Suomen omaa, 

kunnianhimoista mallia tasaarvoa edistävälle ulkopolitiikalle 

ja jalkautetaan se kaikille ulkopolitiikan osaalueille.
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IV Toimeenpano 
ulkopolitiikan
eri osaalueilla

T
asa-arvoa edistävä ulkopolitiikka 
vaatii toimia kaikilla ulkopolitiikan 
osa-alueilla tarkoitukseen sopivin 
keinoin. 

Rauha ja turvallisuus

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan 
keväällä 2022 on muuttanut Euroopan 
turvallisuustilannetta ja Suomen ulko- 
ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa 
pitkälle tulevaisuuteen. Keskeinen 
ulkopoliittinen muutos on keväällä 
2022 valmisteltu hakemus Pohjois-At-
lantin puolustusliitto Naton jäseneksi. 
Naton jäsenyysprosessin läpivienti ja 
Suomen jäsenyyden ensimetrit tulevat 
olemaan seuraavan hallituksen ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen työn keskiössä. 
Kuten ulkoministeriön tilaama selvitys 11 
syksyllä 2022 pani merkille, keväällä 
2022 laaditut Nato-hakemusta poh-
justavat selvitykset 12 eivät maininneet 
naisten ja tyttöjen oikeuksia, sukupuoli-
analyysia tai tasa-arvotavoitteita. 

Vaikka Suomella on korkea pro-
fiili kansainvälisesti Naiset, rauha 
ja turvallisuus -teemoissa, ja tasa-
arvo poliittisissa kysymyksissä laa-
jemminkin, turvallisuuspoliittisessa 
päätöksenteossa ja sotilaallisessa 
kriisinhallinnassa nämä tasa-arvo-
kysymykset ovat edelleen selkeästi 
marginaalissa 13. Tulevan hallituksen 
haasteena on tuoda tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymykset Suomen 
ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätök-
senteon keskiöön. 

Ulkopoliittisen johdon huomion 
kiinnittyessä puolustusyhteisyön ja 
sotilaallisen kriisinhallinnan kysy-
myksiin on myös tärkeää panostaa 
Suomen perinteisiin painopisteisiin 
rauhan välityksen ja rauhanrakennuk-
sen teemoissa. Hyvää pohjustusta 
laaja-alaisesti tasa-arvoa edistävälle 
turvallisuuspolitiikalle on Suomen 

11 Vastapuu ja Lyytikäinen op.cit. 12 Valtioneuvosto (2022) Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta. Valtioneuvoston julkai-
suja 2022: 18. Valtioneuvosto (2022) Selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. 15.5.2022. 13 Stenius, Nora (2022) Suomen 
kolmannen (2018-2021) kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman ulkoinen arviointiraportti. Vastapuu & Lyytikäinen  op.cit..
14 Vuonna 2021 siviilikriisinhallinnan tehtäviin valituista 47,8% oli naisia. Lähde: Stenius  op. cit.

pitkäaikainen kokemus Naiset, rauha ja 
turvallisuus -agendan toimeenpanosta 
ja uusi entistä kunnian himoisempi toi-
mintaohjelma, joka julkaistaan keväällä 
2023. Panostus tasa-arvoa edistävään 
rauhanvälitykseen ja rauhanrakennuk-
seen on erityisen tärkeää jatkuvasti 
polarisoituvassa maailmassa. 

Vahvistetaan tasa-arvo-osaamista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
suunnittelussa ja toimeenpanossa

Ulkoministeriössä tasa-arvo-osaamista 
ja asiantuntijaresursseja tulisi kasvattaa 
erityisesti yleisen turvallisuus politiikan 
alalla, jotta vahva tasa-arvo näkökulma 
sisällytetään kaikkiin toimiin sekä 
Nato-jäsenyyden ensimetreillä että 
Suomen Etyjin puheenjohtaja kautena 
(2025). Myös tuleva YK:n turvallisuus-
neuvostokampanja vuosikymmenen 
lopulla vaatii vahvaa tasa-arvoasian-
tuntijuutta. 

Puolustusministeriön prioriteetti-
na on pitkän aikavälin suunnitelman 
kehittäminen naisten osallistumisesta 
asepalvelukseen ja naisten määrän 
kasvattamiseksi sotilaallisissa kriisin-
hallintaoperaatioissa. Vaikka Suomi on 
viime vuosina noussut siviilikriisinhallin-
nassa johtavaksi naispuolisten 
asiantuntijoiden lähettäjäksi 14, 
sotilaallisen kriisinhallinnan 
tehtävissä naisten osuus on 
pysynyt alhaisena. Tasa-
arvoasiantuntijoiden määrää ja 
statusta tulee myös nostaa puo-
lustusvoimissa. Mallia voi ottaa 
esimerkiksi Natosta, jossa tasa-
arvo neuvonantajia on palkattu 
eripuolille organisaatiota sekä 
Naton kaikkiin operaatioihin ja 
Naiset, rauha ja turvallisuus 
-agenda on huomioitu organi-
saation ylimmässä johdossa. 

Kehitetään tasa-arvoa edistävää 
rauhanvälitystyötä

Vahvistetaan rauhanvälityskeskuksen 
tasa-arvotyötä ja varmistetaan, että 
tarvittavat henkilöstöön liittyvät ja 
taloudelliset resurssit ovat käytettävis-
sä. Suomen pitkäaikainen panostus 
rauhan välitykseen kulminoitui päätty-
vällä hallituskaudella, kun lokakuus-

sa 2020 ulkoministeriön poliittiselle 
osastolle perustettiin erillinen rauhan-
välityskeskus. Erillisen keskuksen 
perustaminen ja rauhanvälitykseen 
kohdistetun rahoituksen moninkertais-
taminen mahdollistaa tulevina vuosina 
Suomen profiloitumisen entistä vah-
vemmin kansainvälisenä rauhanvälityk-
sen toimijana ja asiantuntijana. Naisten 
osallistuminen rauhanprosesseihin on 

yksi keskuksen painopisteistä.
Rakennetaan tasa-arvoa edistävän 

rauhanvälityksen mallia, joka pureutuu 
sukupuolittuneisiin normeihin, identi-
teetteihin ja rakenteisiin rauhanvälityk-
sessä, rauhanneuvotteluissa ja pitkän 
tähtäimen rauhanrakennuksessa. Huo-
mioidaan kriisien ja rauhanprosessien 
transformatiivinen potentiaali ja raken-
netaan työkaluja sen hyödyntämiseen 

entistä monimuotoisempien, demok-
raattisempien ja tasa-arvoisempien 
yhteiskuntien rakentamisessa. Siirry-
tään pois naiserityisestä lähestymista-
vasta ja rakennetaan transformatiivista 
ja intersektionaalista lähestymistapaa. 
Tuetaan suomalaisia ja kansain välisiä 
hankkeita, tutkimusta ja aihepiirin 
edistämistä. 

Arvioidaan naisrauhanvälittäjien 
verkoston toiminnan vaikutuksia ja 
tuloksellisuutta. Kehitetään sitä yhtei-
söksi, joka keskittyy vahvasti mento-
rointiin, urakehityksen tukemiseen, 
kansain väliseen ja sektorit ylittävään 
yhteistyöhön sekä jäsenten ajamiin 
aihepiireihin ja hankkeisiin. Tehdään 
verkostoon tilaa uransa eri vaiheissa 
oleville, rauhanvälityksessä aliedustet-
tuihin ryhmiin kuuluville kansainvälisten 
suhteiden ammattilaisille. Ulkominis-
teriö mahdollistaa verkoston aktiivisen 
toiminnan ja varmistaa, että sillä on 
tarvittavat voimavarat. 

Vahvistetaan tukea 
ennaltaehkäisevälle työlle 
sekä ruohonjuuritasolla että 
kansainvälisissä järjestöissä

Huomioidaan tasa-arvokysymykset 
konflikteja ehkäisevässä työssä sekä 
konfliktien jälkeisessä jälleenraken-
nuksessa, ml. osana Naiset, rauha ja 
turvallisuus -toimintaohjelman tavoitetta 
vahvistaa naisten merkityksellistä osal-
listumista konfliktien ehkäisemiseen 
ja kestävän rauhan rakentamiseen. 
Tuetaan entistä vahvemmin ruohon-
juuritason rauhantyötä ja pasifistisia 
toimijoita, ml. naisten rauhantyötä. Var-
mistetaan, että rahoitus päätyy ruohon-
juuritason toimijoille. Monenkeskisissä 

järjestöissä keskitytään prosesseihin, 
jotka tähtäävät vahvempaan aseval-
vontaan, aseistariisuntaan ja aseiden 
leviämisen estämiseen.
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Kansainvälinen kauppa

Kaikilla ulkopolitiikan osa-alueilla on 
sukupuolittuneita vaikutuksia. Näin on 
myös kauppapolitiikalla. Tilastokeskuk-
sen tekemän analyysin mukaan naiset 
osallistuvat Suomessa ulkomaan-
kaupan aktiviteetteihin - työntekijöinä 
tai yrittäjinä - selkeästi miehiä vähem-
män. Vientiyritykset ovat keskimäärin 
tuottoisampia kuin pelkästään kotimaan 
myyntiin keskittyvät yritykset 15. Ero on 
erityisen suuri yrittäjien keskuudessa. 
Osa tästä erosta voi selittyä eri alojen 
sukupuolten välisellä segregaatiolla. 
Miehet työskentelevät ja rakentavat 
yrityksiä esimerkiksi teollisuudessa ja 
teknologia-alalla, jossa tuottavuus ja 
palkat ovat korkeita sekä ulkomaan-
kauppa on yleisempää kuin esimer-
kiksi naisvaltaisemmalla palvelualalla. 
Viennin edistäminen Suomessa koh-
distuu vahvasti mm. teknologia-alalle, 
mikä täten vahvistaa olemassa olevia 
sukupuolittuneita rakenteita. 

Tutkimukset ovat näyttäneet, että 
kauppapolitiikan, esimerkiksi vapaa-
kauppasopimusten, vaikutukset 
näkyvät globaalistikin eri lailla naisten 
ja miesten arjessa - erityisesti erittäin 
sukupuolittuneilla aloilla, kuten teks-
tiiliteollisuudessa tai maataloudessa. 
Toisaalta vapaakauppasopimuksiin 
liittyvä julkisen sektorin liberalisointi tai 
muut muutokset julkisiin palveluihin vai-
kuttavat naisten elämään hoivavastuun 
kautta. Miehet siis hyötyvät keskimäärin 
naisia enemmän ns. sukupuolisokeasta 
kauppapolitiikasta 16.

Kauppapolitiikka on tärkeä työka-
lu Suomen ulkopoliittisessa keino-
valikoimassa, kun tavoitteena on 
edistää tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. 
Tasa-arvoa edistävä kauppapolitiikka 
vaatii uutta perspektiiviä. Ulkominis-
teriö on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ottanut tasa-arvoon liittyviä 
aiheita kansain välisen kaupan agen-
dalle, mutta pääasiassa toimet ovat 
keskittyneet kehitysyhteistyömuotoi-
seen kauppapolitiikkaan. Tulevalla 
hallituskaudella Suomen tulee rakentaa 
johdonmukaisesti tasa-arvoa ja ihmis-
oikeuksia edistävää kauppapolitiikkaa 
ja myynnin edistämistä.

Edistetään tasa-arvokysymyksiä 
EU:n vapaakauppaneuvotteluissa

Marinin hallitusohjelmassa sitouduttiin 
varmistamaan, että “EU:n solmimissa 
kauppasopimuksissa otetaan riittävällä 
tavalla huomioon sopimusten vaikutuk-
set ympäristöön, kestävään kehityk-
seen, tasa-arvoon ja naisten, tyttöjen 
sekä työntekijöiden oikeuksiin liittyviin 
kysymyksiin” 17. EU:n viimeisimmissä 
kauppaneuvotteluissa onkin huomioitu 
tasa-arvo ja naisten oikeudet. Seu-
raavan hallituksen tulisi dokumentoida 
näitä saavutuksia ja seurata niiden 
toteutumista.

Arvioidaan tasa-arvotavoitteiden 
toteutumista Kanadan, Chilen ja Uuden 
Seelannin vapaakauppasopimusten 
seurauksena. Varmistetaan, että ulko-
ministeriön kauppapoliittisella osastolla 
on tarvittavat resurssit ja asiantuntijuus 
tasa-arvokysymysten seuraamiseen 
ja edistämiseen EU:ssa. Vahvistetaan 
tasa-arvokysymysten huomioimista ja 
ihmisoikeusperustaisuutta tulevissa 
vapaakauppaneuvotteluissa.

Edistetään vientiä tasa-arvo ja 
ihmisoikeudet edellä

Arvioidaan Business Finlandin toiminnan 
sukupuolittuneet vaikutukset Suomessa 
ja kansainvälisesti. Parannetaan nais-
valtaisten sektorien osuutta Business 
Finlandin asiakkaissa ja kohdemaiden 
kumppaneiden valinnassa. Huomioi-
daan tasa-arvokysymykset kaikilla vien-
ninedistämismatkoilla ja kerätään tietoa 
matkojen sukupuoli jakaumasta. 

Lisätietoa tasa-arvon edistämisestä kauppapolitiikassa

• Government Offices of Sweden: Feminist Trade Policy. https://www.regeringen.
se/492c71/contentassets/0038e35dbb274f69810f7bf2bb658a49/feminist-trade-
policy.pdf

• National Board of Trade Sweden: Trade and Gender Equality: The Role of 
Trade Policy. https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/
rapporter/2020/trade-and-gender-equality.pdf

• UNCTAD: Gender and Trade. Assessing the Impact of Trade Agreements on 
Gender Equality: Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement.
https://unctad.org/system/files/official-document/UNWomen_2020d1_en.pdf

• Tilastokeskus: “Gender Equality and Income Distribution in Foreign Trade: 
Globalization is a manly thing”, https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/gender-
equality-and-income-distribution-in-foreign-trade-globalization-is-a-manly-thing/

Kehitetään suomalaisten yhtiöiden 
roolia Suomen tasa-arvoa edistävän 
ulkopolitiikan viemisessä maailmalle ja 
vahvistetaan ihmisoikeusperustaista nä-
kökulmaa viennin edistämisessä. Teete-
tään arvio Suomen vienninedistämisen 
tasa-arvo- ja ihmisoikeus vaikutuksista, 
mukaan lukien aseteollisuus ja kaivos-
teollisuus. Ei käytetä julkisia varoja ih-
misoikeuksia vaarantavan liiketoiminnan 
tukemiseen tai niitä polkevien maiden 
kanssa kaupan tekemiseen.

Edistetään tasa-arvoista 
kauppapolitiikkaa ja teknologian 
tasa-arvoa kansainvälisillä areenoilla

Kerätään ja analysoidaan tietoa, 
kehitetään indikaattoreita ja jaetaan 
kokemuksia samanmielisten maiden ja 
organisaatioiden kanssa tasa-arvoisen 
kauppapolitiikan hyvistä käytänteistä ja 
tuloksista. Esimerkiksi Kanada ja Ruot-
si ovat jo usean vuoden tehneet työtä 
tasa-arvokysymysten valtavirtaistami-
seksi kauppapolitiikkaan. Suomessa 
Tilastokeskus on analysoinut ulko-
maankauppaa tasa-arvonäkökulmasta. 
Rakennetaan verkostoja ja ediste-
tään tasa-arvokysymyksiä Maailman 
kauppa järjestössä WTO:ssa.

Rakennetaan kansainvälistä koali-
tiota teknologian tasa-arvon edis-
tämiseksi. Vahvistetaan yhteistyötä 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan, viennin 
edistämisen, ihmisoikeuspolitiikan ja 
kehityspolitiikan välillä sukupuolten 
välisen digikuilun ja sukupuolittuneen 
verkkohäirinnän ja -väkivallan poista-
miseksi.

Ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate

Suomi painottaa ulkopolitiikassaan sen 
ihmisoikeusperustaisuutta 18. Tämä 
näkyy erityisesti tuessa monenkeski-
selle maailmanjärjestykselle ja kansain-
välisten ihmisoikeusinstrumenttien 
kehittämisessä ja puolustamisessa. 
Suomi on YK:n ihmisoikeusneuvoston 
jäsen vuosina 2022–2024. Jäsenyy-
den painopisteiksi Suomi on linjannut 
naisten oikeudet, vammaisten oikeudet, 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
oikeudet sekä alkuperäiskansojen 
oikeudet. Suomelle keskeisiä kysymyk-
siä naisten oikeuksien edistämisessä 
ovat naisten osallistuminen päätöksen-
tekoon, taloudellinen voimaantuminen, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja 
-oikeudet sekä naisiin kohdistuvan väki-
vallan ja syrjinnän lopettaminen. 

Ihmisoikeudet ovat myös keskeinen 
painopiste Suomen kehityspolitiikassa 
ja kehitysyhteistyössä, ja erityisesti 
naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämi-
nen on nimetty kehityspolitiikan yhdeksi 
painopisteeksi. Kehitysyhteistyöhank-
keissa ja -ohjelmissa ihmisoikeus-
perustaisuus tarkoittaa sitä, että 
kaikkien toimien ihmisoikeusvaikutuksia 
arvioidaan sekä toimien suunnittelu- 
että toteutusvaiheessa. Minimivaatimus 
on, että Suomen tukemat hankkeet 
eivät vahingoita ihmisoikeuksia. 

Ulkosuhteiden tasa-arvopolitiikassa 
kehityspolitiikan ja ihmisoikeuspolitiikan 
ulkopuolella Suomen ihmisoikeus-
poliittisia painopistealueita – erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja 
-oikeudet, sukupuolittunut väkivalta, 
ja vammaisten oikeudet – tuodaan 
harvoin esille 19. Ihmisoikeusperustai-
suus tulisi olla tulevan hallituksen ulko-
politiikan keskiössä, ja sen käytännön 
ohjeistusta tulisi jatkuvasti kehittää, eri-
tyisesti laajemmin kahden- ja monen-
keskisissä suhteissa sekä temaattisesti 
turvallisuus- ja kauppapolitiikassa.

Tuetaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteutumista 

Jatketaan seksuaali- ja lisääntymis-
terveyden ja -oikeuksien (SRHR) tuke-

mista laajasti kaikkien ulkopoliittisten 
instrumenttien keinoin. Otetaan 
entistä selkeämmin huomioon suku-
puolten moninaisuus ja seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen oikeudet. 
Tehdään SRHR:stä entistä selkeämpi 
osa Suomen tasa-arvoa edistävää 
ulkopolitiikkaa, ja tehdään painopiste 
näkyväksi mm. hallitusohjelmassa, 
seuraavassa ulkopoliittisessa selon-
teossa, suurlähettiläspäivien ohjelmas-
sa ja ulkopoliittisen johdon puheissa. 

Vahvistetaan 
ihmisoikeuspuolustajien 
osallistumista Suomen 
ulkopolitiikan suunnitteluun ja 
toimeenpanoon 

Vahvistetaan ihmisoikeusperustaisuu-
teen kuuluvaa osallistumisen vaadetta 
kaikessa ulkopolitiikassa. Useat tutki-
mukset ovat näyttäneet, että naisten 
osallistumisella on merkitystä politii-
kan toimintatapoihin ja sisältöihin 20. 
Syvempi yhteistyö ihmisoikeuspuolus-
tajien kanssa globaalisti ja yksittäisissä 
maissa varmistaa, että kansainväliset 
sopimukset ja lait näkyvät käytännön 
toimina ja muutoksina konkretian 
tasolla. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus-
ohjelmassa sitouduttiin kohdistamaan 
kehitysyhteistyön huomio erityisesti 
“haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden ja vähemmistöjen oikeuk-
sien toteutumiseen ja osallisuuteen ke-
hityspolitiikan valmistelussa. Toteutuk-
sessa hyödynnetään näiden ryhmien 
omaa asiantuntemusta” 21. Pidetään 
tämä sitoumus mukana tulevassa 
hallitusohjelmassa ja kehitetään tapoja, 
joilla haavoittuvassa asemassa olevat 
henkilöt voivat laajemmin osallistua 
Suomen kehityspolitiikan valmisteluun 
ja toteutukseen. 

Muistetaan kuitenkin, että naiset 
eivät ole yhtenäinen ryhmä tai ns. 
kansalais yhteiskunnan ääni, eikä 
naisiin kohdistuva sorron kokemus 
ole universaali. Suomalaisten järjestö-
toimijoiden on myös vaikea edustaa 
yksiselitteisesti naisten tarpeita ja int-
ressejä globaalisti tai vaikkapa kump-
panimaissaan globaalissa etelässä. 

Uusien tapojen kehittäminen laajaan, 
monikerroksiseen ja sykliseen dia-
logiin feminististen toimijoiden kanssa 
on tulevan hallituksen ulkopolitiikan 
prioriteetti.   

Puolustetaan ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa monenkeskisen 
yhteistyön keinoin

Jatketaan työtä samanmielisten val-
tioiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa kansalaisjärjestöjen toiminta-
edellytysten ja demokraattisen tilan 
puolustamiseksi ja anti-gender-liikkeen 
haastamiseksi. Tavoitteena on, että 
kansainvälisillä areenoilla keskuste-
lut tasa-arvosta, naisten ja tyttöjen 
oikeuksista ja seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen oikeuksista ei 
johda heikennettyihin sitoumuksiin. 
Mahdollisuuksien mukaan vahviste-
taan kansainvälistä ihmisoikeuslain-
säädäntöä.

Pidetään huomio ja resurssit tiukasti 
ihmisoikeustyön ja demokratiatyön 
tukemisessa, vaikka vaikea kansain-
välinen turvallisuustilanne, heikentyvä 
talous ja Suomen Nato-jäsenyys-
prosessin haasteet kilpailevat huomios-
ta tulevan hallituskauden ajan. Suomi 
tunnistaa anti-gender-liikkeen toimin-
nan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia vastaan ja sitoutuu tun-
nistamaan ja vastustamaan aktiivisesti 
näitä ihmisoikeuksien heikennyksiä. 
Polarisoituvassa maailmanjärjestykses-
sä ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaa-
te vaativat väsymättömiä puolustajia.

15 Lindroos, P., H. Luomaranta & S. Nurmi (2019) “Gender equality and income distribution in foreign trade: globalization is a manly thing”, 
Tilastokeskus. 16 UNCTAD (2020) Gender and Trade. Assessing the Impact of Trade Agreements on Gender Equality: Canada – EU Comp-
rehensive Economic and Trade Agreement. 17 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019 18 Valtioneuvosto (2020) Valtioneuvoston 
ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, Valtioneuvoston julkaisuja 2020: 32. Valtioneuvosto (2021) Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen 
selonteko, Valtioneuvoston julkaisuja 2021: 92.

19 Vastapuu ja Lyytikäinen op. cit. 20  Criado Perez, Caroline (2019) Näkymättömät naiset: Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunnitel-
tu miehille, Helsinki: WSOY; Chattopadhyay, Raghabendra & Esthrer Duflo (2004) “Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized 
Policy Experiment in India”, Econometrica 72(5): 1409-1443.; Castillejo, Clare (2016) “Women political leaders and peacebuilding”, Norwegian 
Peacebuilding Resource Centre; Maria O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin & Thania Paffenholz (2015) “Reimagining Peacemaking: Women’s 
Roles in Peace Processes”, International Peace Institute, New York. 21 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019.

https://www.regeringen.se/492c71/contentassets/0038e35dbb274f69810f7bf2bb658a49/feminist-trade-policy.pdf
https://www.regeringen.se/492c71/contentassets/0038e35dbb274f69810f7bf2bb658a49/feminist-trade-policy.pdf
https://www.regeringen.se/492c71/contentassets/0038e35dbb274f69810f7bf2bb658a49/feminist-trade-policy.pdf
https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2020/trade-and-gender-equality.pdf
https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2020/trade-and-gender-equality.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/UNWomen_2020d1_en.pdf
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/gender-equality-and-income-distribution-in-foreign-trade-globalization-is-a-manly-thing/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/gender-equality-and-income-distribution-in-foreign-trade-globalization-is-a-manly-thing/
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Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näky-
vät heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten arjessa, erityisesti köyhimmis-
sä maissa asuvien naisten ja tyttöjen 
elinolosuhteissa ja tulevaisuuden mah-
dollisuuksissa. Naiset kuolevat esimer-
kiksi luonnonkatastrofeissa huomatta-
vasti todennäköisemmin kuin miehet. 
Tämä ero näkyy selkeimmin yhteiskun-
nissa, joissa naisten asema on alhai-
nen ja erityisen vakavissa luonnon-
katastrofeissa 22. Ilmaston muutoksen 
aiheuttamat luonnonkatastrofit ja 
pakolaisuus altistavat naisia ja tyttöjä 
seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle. 
Ruokaturvan ja taloudellisen toimeen-
tulon heikentyminen vaikeuttaa naisten 
ja tyttöjen elämää. Naiset ja tytöt ovat 
usein vastuussa ruoan valmistuksesta 
ja veden hakemisesta. Tytöt ja naiset 
jäävät myös ensimmäisenä paitsi ruo-
asta sekä muista voimavaroista, kuten 
koulutuksesta ja terveydenhuollosta 23. 

Pohjoismaiden kirkollisten avustus-
järjestöjen selvityksen mukaan kuiten-
kin vain puolet Pohjoismaiden kehitys-
apumuotoisesta ilmastorahoituksesta 
pyrkii edistämään sukupuolten välistä 
tasa-arvoa (vuoden 2019 tilastojen 
mukaan) 24. Tasa-arvotavoitteita sisäl-
lytetään useammin sopeuttamistoimien 
rahoitukseen kuin hillintätoimien rahoi-
tukseen. Kansalaisjärjestöt sisällyttävät 
kaikkein todennäköisimmin tasa-arvo-
tavoitteita hankkeisiinsa ja yksityisen 
sektorin toimijat kaikkein epätoden-
näköisimmin. Ruotsissa tasa-arvoa 
edistävä ilmastorahoitus lähti selkeään 
nousuun, kun maan hallitus sitoutui 
feministiseen ulkopolitiikkaan vuonna 
2014, ja se oli Pohjoismaiden selkeästi 
korkein (80 %) vuonna 2019. 

Ilmastonmuutos on aikamme suurin 
ihmisoikeuskysymys. Tasa-arvoa 
edistävään ulkopolitiikkaan kuuluu 
sitoumus hillitä ilmastokriisiä ja luonto-
katoa, tukea sopeutumista köyhissä 
maissa ja edistää kestävää kehitystä 
kaikilla ulkopolitiikan instrumenteilla. 
Tasa-arvoisen kansainvälisen ilmasto- 
ja luontopolitiikan edistämisen tuleekin 
olla seuraavan hallituksen keskeinen 
ulkopoliittinen päämäärä. Uuden 
hallituksen politiikan tulee huomioida 

ilmastonmuutoksen vahvasti suku-
puolittuneet vaikutukset ja varmistaa 
naisten ja tyttöjen osallisuus kansain-
välisen ilmastopolitiikan laadinnassa, 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 
sopeutumisessa sekä globaalissa 
energia transitiossa.

Nostetaan tasa-arvoinen ilmasto- 
ja luontopolitiikka Suomen 
ulkopolitiikan keskiöön 

Vahvistetaan kansainvälisen ilmasto- 
ja luontopolitiikan yhteyksiä Suomen 
ulkopolitiikkaan, kehityspolitiikkaan ja 
kansainväliseen tasa-arvopolitiikkaan. 
Kirjataan selkeät tavoitteet kansain-
väliselle ilmasto- ja luontopolitiikalle tu-
levan hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. 
Edistetään sukupuolten välistä tasa-
arvoa ilmasto- ja luontoneuvotteluissa 
sekä Suomen yhteistyössä kansain-
välisissä järjestöissä, kehityspankeissa 
ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. 
Syvennetään pohjoismaista yhteistyötä 
tasa-arvotavoitteiden huomioimiseksi 
kansainvälisessä ilmasto- ja luonto-
politiikassa. 

Tuetaan naisten osallistumista 
ja tasa-arvon valtavirtaistamista 
kansainvälisissä ilmasto- ja 
luontosopimusneuvotteluissa

Edistetään kansainvälisten kumppa-
nien kanssa tasa-arvon systemaattista 
valtavirtaistamista globaalissa ilmas-
to- ja luontopolitiikassa. Varmistetaan, 
että globaalin etelän naisten ja tyttö-
jen ääni kuullaan kaikissa ilmasto- ja 
luontosopimusneuvotteluissa. Tuetaan 
kehittyvien maiden naisdelegaattien 
merkityksellistä osallistumista politiikan 
tekoon kansallisella, alueellisella ja 
globaalilla tasolla. Hyödyntäen feminis-
tistä tutkimusta selvitetään ilmasto- ja 
biodiversiteettisopimusten, ilmasto-
kriisin ja luontokadon sukupuolittuneita 
vaikutuksia ja huomioidaan sukupuolen 
moninaisuus ja intersektionaalisuus.  

Huomioidaan ilmastopolitiikan 
sukupuolivaikutukset ja 
huomioidaan tyttöjen ja naisten 
tarpeet ilmastorahoituksessa

Kohdistetaan kansainvälinen ilmasto-
rahoitus tasapuolisesti ilmastonmuutok-
sen hillintään ja siihen sopeutumiseen 
ottaen naisten ja tyttöjen sukupuolittu-
neet tarpeet huomioon, ja kasvatetaan 
vähiten kehittyneiden maiden osuutta 
rahoituksesta. Kehitetään ohjeistusta 
tasa-arvotavoitteiden valtavirtaistami-
seksi ulkoministeriön ilmastorahoitusta 
ohjaavan suunnitelman toimeenpanos-
sa. Ohjataan ilmastorahoitusta ainoas-
taan sukupuolten tasa-arvoa edistäville 
hankkeille, kuten useat Suomen verrok-
kimaat ovat jo tehneet (esim. Kanada ja 
Ruotsi). Kehitetään yksityiselle sekto-
rille työkaluja tasa -arvotavoitteiden 
integroimiseksi ilmastotoimiin. 
Vahvistetaan naisten järjestöjen 
ja feminististen toimijoiden 
mahdollisuuksia saada 
ilmastorahoitusta.

22 Neumayer, Eric & Thomas Plumber (2007) ”The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic events on the gender gap 
in life expectancy, 1981-2002”, Annals of the Association of American Geographers, 97(3): 55-66. 23 Plan International (2020) Ilmastonmuutos 
uhkaa tyttöjen oikeuksia. 24 DanChurchAid with Act Church of Sweden, Felm, Finn Church Aid and Norwegian Church Aid (2021) From Words 
to Action: Lessons from Nordic Efforts to Integrate Gender Equality in Climate Finance.
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Kehityspolitiikka ja -yhteistyö

Suomi edistää sukupuolten välistä 
tasa-arvoa kaksoisstrategian avulla. 
Yhtäältä naisten ja tyttöjen oikeuksia 
ja asemaa edistetään erityistoimien 
kautta. Tässä työssä seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä 
naisiin kohdistuva väkivalta ovat keskei-
siä painopisteitä. Toisaalta tasa-arvoa 
edistetään valtavirtaistetusti kaiken 
kehityspolitiikan ja -yhteistyön toimien 
kautta. OECD:n kehittämän gender 
marker -arviointityökalun avulla toimet 
pisteytetään sen perusteella, edistä-
vätkö ne tasa-arvoa pääasiallisena 
tavoitteena (2), tärkeänä mutta toissijai-
sena/valtavirtaistettuna tavoitteena (1) 
vai onko tasa-arvokysymykset jääneet 
täysin huomioimatta (0). 

Kasvatetaan kunnianhimoisesti 
tasa-arvoa edistävien hankkeiden 
rahoitusta

Suomi on sitoutunut EU:n ulko suhteiden 
tasa-arvotoimintasuunnitelman (Gender 
Action Plan III) tavoitteeseen, jonka 
mukaan 85 prosenttia uusista kehitys-
yhteistyöhankkeista tulee sisältää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa edistä-
viä tavoitteita vuoteen 2025 mennessä. 
Suomi on edistynyt tässä tavoitteessa. 
Jopa 76 prosenttia kaikista uusista 
hankkeista edisti tasa-arvoa joko 
pääasiallisena tai merkittävänä mutta 
toissijaisena tavoitteena vuonna 202125. 
Tulevan hallituksen tehtävänä on var-
mistaa että 85 prosentin tavoitteeseen 
päästään vuoteen 2025 mennessä26. 
Tulevan hallituksen huomio tulisi kään-
tyä myös tasa-arvon valtavirtaistamisen 
laatuun sekä hankkeisiin, jotka edistä-
vät tasa-arvoa pääasiallisen tavoittee-
na. Seurataan niiden hankkeiden mää-
rää, joissa tasa-arvo on ensisijainen 
tavoite (gender marker 2). Asetetaan 
20 prosenttia tavoitteeksi ja edistetään 
EU:ssa myös tasa-arvo politiikkaa, 
jossa huomioidaan erityisesti hank-
keet, joissa tasa-arvo on ensisijaisena 
tavoitteena.

Rahoitusta seurattaessa on huomi-
oitava myös Suomen kehitysyhteistyö-
rahoituksen kokonaistila. Pääministeri 
Marinin hallitus on nostanut kehitys-
yhteistyörahoitusta edellisen hallituksen 
rankkojen leikkausten jälkeen. Vuoteen 
2021 mennessä kehitysyhteistyö-
rahoitus oli euromääräisesti noussut 
takaisin vuoden 2014 tasolle, noin 
1200 miljoonaan euroon. Osuutena 
bruttokansantulosta Suomen kehitys-
yhteistyörahoitus ei ole kuitenkaan 
enää noussut yli 0,5 prosentin, ja täten 
jää kauas Marinin hallituksen sitoumuk-
sesta nostaa kehitysyhteistyön taso 
kansainvälisen sitoumuksen mukaisesti 
0,7 prosentin tasolle 27.  Tulevan halli-
tuksen on siis tärkeä kiinnittää huomio-
ta sekä kehitysyhteistyörahoituksen 
kokonaismäärään että tasa-arvoa edis-
tävien hankkeiden prosentuaaliseen 
osuuteen kaikesta rahoituksesta.

Vahvistetaan tukea naisten 
järjestöille ja muille feministisille 
toimijoille globaalissa etelässä

OECD:n mukaan vain 0,5% varoista, 
jotka on kohdistettu tasa-arvon edis-
tämiseksi, päätyvät lopulta naisten 
järjestöille. Tulevalla hallituskaudella 
ulkoministeriön tulisi arvioida, kuinka 
suuri osuus Suomen kehitysyhteistyö-
varoista päätyy naisjärjestöille globaa-
lissa etelässä. Tätä lukua tulisi seurata 
gender marker -analyysin lisäksi ja 
asettaa tavoitteita sille, kuinka tätä 
lukua saadaan kasvatettua. 

Kehitetään myös uusia tapoja, joilla 
naisten ja vähemmistöjen järjestöjä, ml. 
feministisiä järjestöjä/toimijoita, voidaan 
tukea vahvemmin Suomen kehitys-
yhteistyössä. Tälle työlle voidaan etsiä 
inspiraatiota esimerkiksi Kanadan 
“feministisestä kansainvälisen avun 
politiikasta”. Vuonna 2019 Kanada loi 
Equality Fund -rahaston, jonka tavoit-
teena on tukea naisten järjestöjä ja 
feministisiä toimijoita maailmanlaajui-
sesti 28. 

Kehitetään tuen muotoja, jotka vah-
vistavat kansalaisjärjestöjen toiminta-

edellytyksiä, ml. kumppanuusrahoitusta 
(“core funding”), joustavuutta ja pitkiä 
rahoituskausia. Toisin sanoen kehi-
tetään feministisen kehitysyhteistyön 
periaatteita.

Edistetään tasa-arvoa 
intersektionaalisesti kaikessa 
kehitysyhteistyössä

Edistetään tasa-arvon valtavirtaista-
mista johdonmukaisesti kaikessa kehi-
tyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä, 
ml. maaohjelmissa ja kehityspoliittises-
sa sijoitussuunnitelmassa. Kehitetään 
ulkoministeriön kaikkien osastojen, 
lähetystöjen ja kumppanijärjestöjen 
kapasiteettia valtavirtaistaa tasa-arvo-
tavoitteet kaikkiin kehityshankkeisiin. 
Ulkopuolisten arvioiden mukaan Suo-
men tukemassa kehitysyhteistyössä 
tasa -arvotavoitteiden valtavirtaistami-
nen ei ole käytännössä yltänyt poliittis-
ten linjausten vaatimalle tasolle 29.  

Keskitytään tasa-arvon valta-
virtaistamisen laatukysymyksiin ja 
varmistetaan, että merkitykselliselle 
tasa-arvon valtavirtaistamiselle on 
kohdennettu tarvittavat resurssit 
kaikissa ulko ministeriön yksiköissä, 
joiden toimintaa rahoitetaan kehitysyh-
teistyövaroista. Suomi on viime vuosina 
edistänyt EU:ssa intersektionaalista 
ja transformatiivista lähestymistapaa 
kehitys politiikassa. Nämä periaatteet 
ovat tärkeitä myös Suomen omassa ke-
hityspolitiikassa. Jatketaan intersektio-
naalisen ja transformatiivisen lähesty-
mistavan kehittämistä ja jalkauttamista 
sekä kehityspoliittisella osastolla että 
laajemmin koko UM:ssa. Hyödynnetään 
kehityspoliittisen osaston osaamista ja 
asiantuntijuutta. Varmistetaan myös, 
että työ on tarpeeksi resurssoitua kaikil-
la UM:n osastoilla. Sekä ulkoministeriö 
että kumppanijärjestöt hyötyvät konk-
reettisista työkaluista, koulutuksesta ja 
selkeästä ohjeistuksesta ja minimistan-
dardeista, jotka linjaavat valtavirtaista-
misen periaatteet naisten määrällisen 
osallistumisen lisäämisen lisäksi.

25 Ulkoministeriön kumulatiivisen laskentatavan mukaan. Lähde: Vastapuu ja Lyytikäinen op. cit. 26 Kanada on esimerkiksi ottanut tavoitteek-
seen vielä kunnianhimoisemman 95% kaikesta kehitysyhteistyörahoituksesta, joista vähintään 15 prosentilla on tasa-arvo pääasiallisena 
tavoitteena (Kanadan “feministinen avustuspolitiikka”). Women 7, jonka vaikutustyön kohteena ovat pääasiassa G7-maat, on esim. suositellut, 
että kaikki G7-maat pyrkivät suuntamaan vähintää 20 prosenttia kehitysrahoituksesta hankkeille, joiden pääasiallinen tavoite on tasa-arvon 
tai naisten oikeuksien edistäminen.

27 Fingo: “Kehitysyhteistyötilastot”. 28  Bigio, J., Vogelstein, R. (2020). Understanding Gender Equality in Foreign Policy. A Discussion Paper. 
Council on Foreign Relations. Kanadan rahastolle tekemä 300 miljoonan kanadan dollarin alkusijoitus oli suurin minkään valtion tekemä 
investointi naisten järjestölle ikinä 29  Kehityspoliittinen toimikunta (2018) Suomen kehityspolitiikan tila 2018: Myytistä maan pinnalle ja malli-
maaksi – Suomi kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon vahvistajana; Rassmann, Kornelia et al. (2018) Evaluation on Improvement of 
Women and Girls’ Rights in Finland’s Development Policy and Cooperation. Evaluation Commissioned by the Ministry for Foreign Affairs of 
Finland.
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Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. Tunnistamme jokaisessa lapsessa 
olevat vahvuudet. Köyhyys, väkivalta, syrjäytyminen ja syrjintä estävät kuitenkin lapsia menestymästä. Eniten niistä 
kärsivät tytöt, ja siksi parannamme erityisesti tyttöjen asemaa. Olemme riippumaton lastenoikeusjärjestö. Yhdessä 
lasten, nuorten, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa pyrimme poistamaan tyttöjen ja kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevien lasten ongelmien perimmäisiä syitä. Tuemme lasten oikeuksien toteutumista syntymästä aikuisuu-
teen ja annamme lapsille mahdollisuuden varautua kriiseihin ja vastoinkäymisiin sekä keinoja toimia niiden ilmaantues-
sa. Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä että politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
hyödyntämällä verkostojamme, kokemustamme ja tietämystämme. Olemme rakentaneet yli 80 vuoden ajan toimivia 
kumppanuuksia ja toimimme yli 80 maassa. 
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