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Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen on jo useita vuosia ollut 
yksi Suomen kehitysyhteistyön painopisteistä, ja sen tärkeimpänä työkaluna on 
tasa-arvon valtavirtaistaminen, Tämä opas antaa kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyöhankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille valmiudet työskennellä ta-
sa-arvon edistämiseksi kaikilla sektoreilla ja erilaisissa kohdemaissa. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen varmistaa osaltaan, että 
kehitysyhteistyössä ei loukata kenenkään oikeuksia eikä vahvisteta syrjiviä ra-
kenteita tai käytäntöjä. Tasa-arvokysymysten valtavirtaistaminen kuuluu kaik-
kien kehitysyhteistyöhankkeiden valmisteluun ja toteutukseen, koska sukupuo-
linormit ja -rakenteet vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassa. Eli myös kaikilla 
hankkeilla on sukupuolivaikutuksia – silloinkin, kun tasa-arvoa ei ole huomioitu 
hankkeen tavoitteissa tai suunnittelussa. 

Kun puhumme ihmisistä, joiden elämään kehitysyhteistyöhanke vaikuttaa, pu-
humme aina naisista ja miehistä, tytöistä ja pojista – ja muunsukupuolisista. 
Sukupuolineutraalia maanviljelijää, opiskelijaa, kätilöä, potilasta, aktivistia tai 
kansanedustajaa ei ole olemassa. Usein kuitenkin niin hankkeet, politiikka kuin 
tutkimuskin suunnitellaan neutraalin ihmisen ympärille. Mutta kun tarkastellaan 
yksityiskohtia, tällä neutraalilla ihmisellä onkin 25–45-vuotiaan miehen pysty-
vyysnormin mukainen keho, mahdollisuudet ja elämänkokemus.1 Tätä miehey-
solettamaa yritetään tehdä näkyväksi sukupuolivaikutusten arvioinnilla ja ta-
sa-arvokysymysten valtavirtaistamisella.

Näennäinen sukupuolineutraalius ( joka on oikeastaan sukupuolisokeutta, ks. 
kuva s. 4.) johtaa helposti välilliseen syrjintään eli siihen, että “neutraalilta vai-
kuttavan määräyksen, säännöksen tai käytännön mukaan henkilö asetetaan su-
kupuolen perusteella eri asemaan”.2 Välillinen syrjintä ei aina ole tietoista, eikä 
johdu yhdestä henkilöstä, vaan juontaa juurensa ajattelutavasta, jonka mukaan 
mahdollisimman neutraali käsittely ennaltaehkäisee syrjintää maailmassa, joka 
on kuitenkin rakennettu syrjiville rakenteille, normeille ja käytänteille.

Johdanto
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Kuva3: Sukupuolten välistä epätasa-arvoa ylläpitävästä hankkeesta tasa-arvon 
transformatiivisuuteen

Tasa-arvo ei näyttäydy samanlaisena kaikissa paikoissa, kulttuureissa ja tilan-
teissa. Se on käsite, joka on samaan aikaan sekä jatkuvassa liikkeessä ja muutok-
sessa että aikaan ja paikkaan sidoksissa.4 On hyvä muistaa, että nyky-Suomessa 
laajalti itsestäänselvyytenä pidetyt naisten oikeudet ovat pitkän ja vaikean poliit-
tisen kamppailun tulos, eikä tasa-arvo ole valmis meillä, niin kun ei muuallakaan 
maailmassa. Suomessa esimerkiksi on erittäin paljon lähisuhde- ja seksuaalista 
väkivaltaa5, ja Suomen nykyinen translaki on syrjivä, sillä se ei lähde itsemää-
räämisoikeudesta ja asettaa useita ehtoja oikeudellisen sukupuolen vahvistami-
selle6. Intersektionaalinen analyysi tuo myös esiin eroja eri ihmisryhmien välillä: 
esimerkiksi vammaiset naiset ja maahanmuuttajanaiset kokevat väkivaltaa 2–3 
kertaa valtaväestön naisia enemmän.7 

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja syrjimättömyys eivät siis ole pohjoismainen tai 
länsimainen arvo, joka olisi näissä maissa edistyneempi kuin muualla. Myöskään 
valtavirtaistamisen päämääränä ei ole “suomalaisen” tasa-arvokäsityksen vien-
ti, vaan tavoitteina ovat yhtäältä universaalit ihmisoikeudet ja toisaalta paikallis-
ten ihmisten johtajuus tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa. 

Epätasa- 
arvoa  
ylläpitävä

uusintaa epäta-
sa-arvoa ylläpi-
täviä normeja ja 
rakenteita

Tasa-arvo- 
sokea

Ei huomioi suku-
puolten välistä 
epätasa-arvoa, 
sukupuolten eri 
tarpeita, eikä 
epätasa-arvoa 
ylläpitäviä 
normeja ja muita 
valtasuhteita.

Tasa-arvo- 
sensitiivinen

tiedostaa suku-
puolten välisen 
epätasa-arvon 
olemassaolon, 
mutta ei ota 
sitä huomioon 
toiminnassa

Tasa-arvo- 
tietoinen

tiedostaa suku-
puolten erilaiset 
tarpeet ja 
sisällyttää niihin 
kohdennettuja 
toimia hankkee-
seen

Tasa-arvo- 
transfor-
matiivinen

kohdentaa toimia 
sukupuolten 
välisen epätasa-
arvon syihin 
ja huomioi 
valtasuhteet 
hanketyössä

Tasa-arvokysymysten valtavirtaistamisessa on usein kyse valtarakenteiden 
muuttamisesta ja sukupuolittuneiden normien ja ajatusmallien haastamisesta. 
Tasa-arvokysymysten arviointi ja valtavirtaistaminen hanketyöhön voikin ai-
heuttaa vastarintaa eri tahoilta. Tänä päivänäkin sukupuolten välinen tasa-ar-
vo ja sen edistäminen kohtaavat vastustusta myös Euroopassa, ja niin sanot-
tu anti-gender-liike on viime vuosina vahvistunut ja järjestäytynyt poliittisesti 
maailmanlaajuisesti12. Voi myös olla, että järjestöjen tai hankkeiden sisällä on 
erilaisia näkemyksiä siitä, mikä rooli tasa-arvon valtavirtaistamisella tulisi ke-
hitysyhteistyössä olla. On siis tärkeää pohtia järjestön tarpeita ja tavoitteita, 
linjata niitä läpinäkyvästi ja mahdollisimman selkeästi ja antaa keskusteluille ja 
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Tärkeät sitoumukset
 = YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus8 on YK:n vuonna 1948 hyväk-

symä julistus, joka loi pohjan nykyiselle kansainväliselle ihmisoikeussopimusjärjes-
telmälle. Julistus ei ole oikeudellisesti velvoittava, mutta sen poliittinen merkitys 
on suuri, ja julistuksen periaatteet on vahvistettu monissa kansainvälisissä sopi-
muksissa.

 = Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW)9 
on vuonna 1979 hyväksytty sopimus, joka tähtää naisten aseman parantamiseen. 
Sopimus on varsin kattava, ja se edellyttää toimia naisiin kohdistuvan syrjinnän 
poistamiseksi. Sopimuksen hyväksyneet maat raportoivat joka neljäs vuosi sen 
toimeenpanosta YK:n alaiselle sopimusvalvontakomitealle.

 = YK:n Naiset, rauha ja turvallisuus -agenda, joka luotiin päätöslauselmassa 1325 
vuonna 2000 ja jota on sittemmin täydennetty useilla päätöslauselmilla, keskittyy 
naisten aseman parantamiseen konflikteissa ja rauhanneuvotteluissa. Tavoitteena 
on suojella naisia ja tyttöjä aseellisissa konflikteissa, edistää naisten oikeuksia, 
tasavertaistaa osallistumista rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen sekä 
ennaltaehkäistä sukupuolen perusteella tapahtuvaa väkivaltaa. Päätöslauselmas-
sa 1325 muistutetaan, että naisilla on suuri merkitys myös rauhan ja turvallisuu-
den ylläpitämisessä, ja se painottaa naisten osallistumisen tärkeyttä.

 = YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:n 
yleiskokouksessa 2006. Sopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille 
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

 = Suomen kehityspoliittinen selonteko10 linjaa Suomen toimintaa ja tavoitteita 
kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Suomen kehityspolitiikan päätavoitea-
lueet ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, koulutus, kestävä talous ja ihmisarvoinen 
työ, rauhanomaiset ja demokraattiset yhteiskunnat, ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuus sekä luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö.

 = UM:n läpileikkaavien tavoitteiden ohjeistus11: Suomen kehityspolitiikassa pu-
hutaan läpileikkaavuudesta, jolla tarkoitetaan tasa-arvon edistämisen tavoitteen 
sisällyttämistä kaikkiin hankkeisiin ja kaikille kehitysyhteistyön sektoreille. 

5

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2
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kysymyksille tarpeeksi tilaa ja aikaa. Kansainvälisistä ja kansallisista sitoumuk-
sista (ks. laatikko s. 5.) voi myös löytyä yhteisiä periaatteita ja tavoitteita, joihin 
kaikkien osapuolten on helppo sitoutua.

Tämä opas ohjeistaa kehitysyhteistyöhanketta suunnittelevaa järjestöä su-
kupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseen, ja pääasiallinen fokus on 
tasa-arvokysymysten valtavirtaistaminen Suomen tukemissa kansalaisjärjes-
töhankkeissa ulkoministeriön valmisteleman läpileikkaavien tavoitteiden oh-
jeistuksen13 mukaisesti. Valtavirtaistamista vaaditaan kaikilta ulkoministeriön 
rahoittamilta hankkeilta. Vuoteen 2035 mennessä koko EU:n alueella kaikes-
sa uudessa kehitysyhteistyörahoituksessa tulee olla vähintään 85 prosentissa 
hankkeista tasa-arvo joko päätavoitteena tai merkittävänä osatavoitteena. 

Opas tarjoaa työkaluja valtavirtaistamisen aloittamiseen. On hyvä muistaa, että 
valtavirtaistaminen on pitkäaikainen prosessi, jonka eri tasot ja vaiheet eivät 
välttämättä etene selkeässä jatkumossa. Eri toimijoille voivat siis eri aikoina so-
pia erilaiset strategiat, vaikka pääperiaatteet ovatkin kaikille samat. 
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Kehitysyhteistyössä tasa-arvokysymyksiä lähestytään usein niin sanotun kak-
soisstrategian kautta, eli sukupuolinäkökulma on samaan aikaan sekä valtavir-
taistettu kaikkeen toimintaan että nostettu esille erityisten tasa-arvohankkei-
den avulla. Yhtäältä siis naisten ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistetään 
toimilla, joissa tasa-arvo on keskiössä ja hankkeen pääasiallinen tavoite. Toi-
saalta hankkeissa, joiden päätavoite ei keskity sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämiseen, tasa-arvoa tulisi kuitenkin edistää valtavirtaistamisella. Valtavir-
taistaminen edellyttää, että ymmärretään hankkeen mahdolliset ja todelliset 
sukupuolivaikutukset ja suunnitellaan kaikki toimet niin, että ne eivät tue syrjiviä 
rakenteita ja että naiset, miehet ja muunsukupuoliset voivat osallistua päätök-
sentekoon ja hyötyä hankkeen toimista yhdenvertaisesti. 

Usein sekä erityisiä tasa-arvohankkeita että valtavirtaistamista lähestytään 
keskittymällä naisten ja tyttöjen asemaan tai muuten toimilla, jotka kohdistuvat 
yksinomaan naisiin. Naiset ovat kautta historian kärsineet sukupuolittuneesta 
syrjinnästä kaikilla elämän osa-alueilla, ja siksi huomion keskittäminen naisten 
asemaan on ymmärrettävää – ja usein erittäin tarpeellista. Kuten muistakin 
hankkeista, myös “naishankkeista” voi kuitenkin puuttua sukupuolivaikutusten 
ja valtarakenteiden arviointi. Silloin naisten aseman ja oikeuksien edistämistä ei 
ajeta osana laajempaa valtarakenteiden, instituutioiden ja haitallisten normien 
muutosta. Pahimmillaan toimet vain vahvistavat stereotyyppisiä ja syrjiviä kä-
sityksiä naisista – esimerkiksi säästäväisinä tai hoivaavina – ja sysäävät entistä 
enemmän työtä ja vastuuta naisten harteille ilman resursseja ja päätäntävaltaa. 
Näissä hankkeissa huomiota ei suunnata tarpeeksi rakenteisiin, normeihin ja re-
surssien jakautumiseen vaan yksinomaan siihen, miten syrjitty ryhmä, tässä ta-
pauksessa naiset, voisi vähentää siihen kohdistuvaa syrjintää oman toimintansa 
kautta. 

Kaksoisstrategiassa huomioidaan myös risteävä tai intersektionaalinen syrjintä. 
Ihmisen identiteetti ja asema yhteiskunnassa koostuu useista eri tekijöistä, jotka 
ovat yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita. Kun esimer-
kiksi tyttöjen koulupudokkuutta pyritään ymmärtämään intersektionaalisesti, 
voivat syyt olla useiden risteävien tekijöiden yhdistelmä: tytön ikä, vanhempien 
varallisuus ja kodin sijainti, tytön vammaisuus tai vammattomuus, vanhempien 
ja yhteisön asenteet, kansalaisuus ja kielikysymykset, ympäristön tilanne, kuten 

Tasa-arvo 
kehitysyhteistyöhankkeessa
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esimerkiksi liikkuminen koululle tai koulun saniteettitilojen puute. Hanketyös-
sä intersektionaalinen lähestymistapa vaatii myös toteuttajaa tarkastelemaan 
omia tiedostettuja tai tiedostamattomia käsityksiä siitä, ketkä ovat haavoittu-
vassa asemassa – ja millä tavalla. 

Intersektionaalinen analyysi pyrkii pureutumaan tarkemmin siihen, mikä tekee 
tietyistä ryhmistä syrjittyjä ja mikä oikeastaan on se ”ongelma”, jota hankeessa 
yritetään ratkoa. Esimerkiksi vain naisiin kohdistuvien hankkeiden sijaan analy-
soidaan tarkemmin syrjiviä rakenteita ja syrjinnän moninaisuutta. Vaikka pat-
riarkaalisissa yhteiskunnissa miehiä arvotetaan ja pidetään normina, ovat myös 
miehet ja pojat moninainen ryhmä, jossa esimerkiksi sukupuolivähemmistöt ja 
muiden tekijöiden kuin sukupuolen perusteella marginalisoidut yksilöt kohtaa-
vat myös syrjintää. Etuoikeuksien ja syrjinnän risteävyyttä kuvaa alla oleva etu-
oikeuskehä.
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Kehitysyhteistyö, tasa-arvohankkeet mukaan lukien, rakentuu usein myös ole-
tukseen kahdesta sukupuolesta (mies ja nainen) ja universaalisti vallitsevasta 
heteroseksuaalisuudesta. Kun tasa-arvon valtavirtaistamisessa pohditaan 
miesten ja naisten välisiä valtasuhteita ja resurssien jakoa, voidaan huomaa-
matta vahvistaa ajatusta binääristä sukupuolinormista, joka jättää helposti 
ulkopuolelleen transsukupuoliset, intersukupuoliset ja/tai muunsukupuoliset. 
Konservatiivisiin sukupuolinormeihin keskittyvä, tai niitä olettava, hanketyö voi 
jättää huomiotta ihmiset, jotka elävät vallitsevien sukupuoli-, seksuaalisuus- tai 
vaikkapa avioliittonormien ulkopuolella. Laajemman yhteiskunnan cis- ja hetero-
normatiivisuutta uusinnetaan, jos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-
via ei erikseen huomioida ja heidän oikeuksiaan edistetä.

Keskeiset periaatteet tasa-arvon valtavirtaistamisessa 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Tasa-arvo on käsite, jota käytetään Suomen kielessä 
usein viittaamaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Käsite pitää sisällään sekä eng-
lannin kielen ilmaisun equality eli jokaisen yhtäläisen kohtelun taustoista huolimatta, 
ja equity, jolla viitataan tasa-arvoon reiluutena ja kohtuutena. Equity ottaa huomioon 
myös rakenteelliset syrjinnän muodot14. Sukupuolella tarkoitetaan tapoja ja oletuksia, 
jotka määrittävät tapojamme olla miehiä, naisia, tyttöjä, poikia, trans- tai intersuku-
puolisia ihmisiä. Sukupuoliroolien, -oletusten ja -identiteetin ymmärtäminen ja huomi-
oiminen auttavat hahmottamaan tasa-arvon, syrjinnän ja etuoikeuksien jakautumista 
ja toteutumista.

Intersektionaalisuus: Intersektionaalisessa lähestymistavassa15 eriarvoisuuden eri 
ulottuvuuksia, kuten sukupuolta, ikää, vammaisuutta, sosiaalista asemaa ja varalli-
suutta, tarkastellaan yhdessä. Intersektionaalisuuden tavoitteena on tehdä eroja ja 
niiden risteävyyttä näkyväksi, ja siten tuoda esiin syrjinnän kokemusten ja etuoikeuk-
sien moninaisuus. Eriarvoisuuden eri ulottuvuudet toimivat yhdessä, luoden mah-
dollisuuksia tai esteitä riippuen siitä, mitä syrjinnän muotojen risteävyyksiä yksilöön 
kohdistuu. Intersektionaalisuus on näin ollen valtarakenteiden huomioimista ja niiden 
kriittistä analyysiä. Se muistuttaa meitä siitä, että huomion keskittäminen vain binää-
reihin naisten ja miesten välisiin eroihin ei riitä. 

Do no harm -periaate vaatii tarkastelemaan hankkeen laajempaa kontekstia ja kysy-
mään, aiheutuuko hankkeesta sen laajemmassa ympäristössä haittaa. Hankkeella voi 
olla tahattomia negatiivisia vaikutuksia, ja niitä on pyrittävä kartoittamaan ja reagoi-
maan niihin jo etukäteen, samoin hankkeen edetessä. Myös tekemättä jättäminen voi 
aiheuttaa vahinkoa. Haittojen välttäminen vaatii sensitiivisyyttä ja riskien analysointia 
sekä valtasuhteiden ymmärrystä16. Ulkoministeriön ohjeistus määrittelee tasa-arvon 
valtavirtaistamisen tärkeänä osana do no harm -periaatetta.

Nothing about us without us -periaate on keskeinen vammaisoikeuksien kentällä. 
Se painottaa omaehtoisen osallistumisen ja omistajuuden keskeisyyttä hanketyössä, 
koska asiantuntijuus ja kontekstin ymmärrys on ihmisillä, joita hanke eniten koskee. 

Lue lisää valtavirtaistamisen keskeisistä käsitteistä s. 23.
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OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on luonut tavan mitata ja seurata jäsenvalti-
oidensa tasa-arvoa tukevan hankerahoituksen määrää. Gender Equality Policy 
Marker arvioi hankkeet ja ohjelmat kolmitasoisella asteikolla sen mukaan, onko 
hankkeessa tasa-arvo:

 = jäänyt huomioimatta (arvosana 0); 

 = yksi osatavoite (arvosana 1); tai 

 = pääasiallinen tavoite (arvosana 2) 

Sekä valtavirtaistaminen että niin sanotut tasa-arvohankkeet vaativat pitkälti 
samanlaiset toimet hankkeen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa (ks. 
taulukko). Gender Equality Policy Marker -kriteerejä kannattaa pitää mielessä 
kehitysyhteistyöhankeen suunnittelun aikana. Hankkeen, jossa tasa-arvo on 
valtavirtaistettu, tulisi saada arvosanaksi 1.

OECD DAC Gender Equality Policy Marker 
arviointikriteerit

Ei huo- 
mioitu 
(0)

Osa- 
tavoite 
(1)

Pää- 
tavoite 
(2)

Sukupuolivaikutusten arviointi tehty x x

Sukupuolivaikutusten arvioinnin perusteella on suunnitel-
tu hanke, joka perustuu do no harm -lähestymistavalle

x x

Hankkeella on vähintään yksi selkeästi sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon tähtäävä tavoite ja siihen liittyen 
vähintään yksi sukupuolispesifi indikaattori

x

Hankkeen päätavoite on edistää sukupuolten välistä 
tasa-arvoa ja/tai naisten voimaantumista

x

Tieto ja indikaattorit on eritelty sukupuolen perusteella x x

Hankkeen sukupuolen tasa-arvoon liittyviä tuloksia 
seurataan ja niistä raportoidaan arviointivaiheessa

x x

Gender Equality Policy Marker -arvosana 1 vaatii, että hanke on suunniteltu su-
kupuolivaikutusten arvioinnin perusteella ja siinä on selkeästi linjattuja toimia, 
jotka tähtäävät sukupuolten välisen tasa-arvon parantumiseen. Ei riitä, että 
hankkeeseen osallistuminen tai hankkeesta hyötyminen on tehty mahdolliseksi 
sekä naisille että miehille – tai tytöille ja pojille – vaan hankkeen on selkeästi toi-
mittava syrjivien normien ja rakenteiden purkamiseksi17.
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Työkaluja tasa-arvon
valtavirtaistamiseen
Ulkoministeriön ohjeistuksessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valtavirtais-
taminen ja do no harm -periaate rakentuvat neljän keskeisen rakennuspalikan 
ympärille. Keskitymmekin tässä ohjeistuksessa näihin palikoihin, joita ovat: ih-
misoikeusperustaisuus, osallistuminen, sukupuolivaikutusten arviointi sekä tie-
donkeruu ja analysointi.

Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa
Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa sisällyttää ihmisoikeusnormit ja -peri-
aatteet kehityspoliittisiin linjauksiin ja ohjelmiin. Lähtökohtana ovat juridisesti 
sitovat ihmisoikeussopimukset, joissa määritellään oikeuksia ja velvollisuuksia.

Osallis-
tuminen

Ihmis- 
oikeudet

Tiedon- 
keruu ja 

analysointi

Sukupuoli- 
vaikutusten  

arviointi
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Muutos kohti tasa-arvoista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa vaatii 
puuttumista syrjinnän, epätasa-arvon ja marginalisaation perimmäisiin syihin. 
Kun tasa-arvon valtavirtaistaminen nähdään osana ihmisoikeusperustaista työ-
tä, tulee selväksi, että käsittelemme kysymyksiä oikeusvaltion, poliittisen muu-
toksen ja demokratian keskiössä. 

Ihmisoikeuksien tulee toimia hanketyön perustana, jotta uhat ihmisoikeuksille 
nähdään tarpeeksi ajoissa, eikä hanke itsessään pahenna kenenkään tilannet-
ta. Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman mukaan ihmisoikeusperustaisen 
lähestymistavan tavoitteena on, että kaikki ihmiset tuntevat oikeutensa ja ky-
kenevät toimimaan niiden puolesta. Viranomaisten tulee myös tuntea heitä kos-
kevat ihmisoikeusvelvoitteet ja kyetä panemaan niitä toimeen. Suomi rahoittaa 
ainoastaan hankkeita, joissa ihmisoikeustilanne on arvioitu ja on laadittu suun-
nitelma sille, että hanke ei vahvista syrjiviä normeja, rakenteita tai käytäntöjä18. 
Erityisesti naisten, tyttöjen ja vammaisten ihmisoikeuksiin kohdistuvat riskit 
tulee arvioida ja niihin tulee valmistautua. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt 
ovat myös usein hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä19. Kehitysyhteis-
työssä voidaan vahvistaa seksuaalivähemmistöjen osallistumista ja seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta.

Toimijuus, tietoisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat ihmisoikeusperustaisen han-
kesuunnittelun ja toiminnan keskiössä. Yhdenvertaisuus ja yhtäläiset oikeudet 
ovat kaiken pohjana, budjetoinnista ja rekrytoinnista loppuarviointiin asti. Tietoa 
kerätään eritellysti naisten, miesten ja muunsukupuolisten ihmisoikeustilantees-
ta. Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa toimiminen vaatii erityistä 
huomiota turvallisuuteen ja esimerkiksi anonymiteettiin tiedonkeruussa.

Esimerkkejä ihmisoikeuksia edistävistä toimista kehitysyhteistyöhank-
keessa:

 = Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus hankkeen työntekijöille.

 = Kontekstianalyysi huomioi ihmisoikeustilanteen: Mitä oikeuksia ei to-
teuteta, miksi niitä ei toteuteta ja kenen vastuulla toteuttaminen on? 
Miten moniperustainen syrjintä vaikuttaa miesten, naisten ja muunsu-
kupuolisten elämään?

 = Vaikuttamistyö ja käytännön toimet ihmisoikeuksien parantamiseksi: 
esimerkiksi kampanjoita tai muutosten ajamista käytäntöihin. 

 = Kumppanijärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen.

 = Paikallisen väestön oikeuksia puolustavien kansalaisjärjestöjen  
toiminnan tukeminen.

 = Eriarvoisuutta vähentävän lainsäädännön kehittäminen.
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Ihmisoikeusperustainen hanketyö toteutetaan poikkeuksetta paikallisen kump-
panin ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Rahoittajan kohdalla on kuitenkin 
vaarana oman valtaposition vahvistaminen ja hanketyö, joka lähtee oman nä-
kökulman pönkittämisestä. Asiantuntijuuden laajentaminen on osa intersekti-
onaalista lähestymistapaa ja do no harm -periaatetta. Siksi on tärkeää kysyä, 
ovatko hankkeen tavoitteet ja tulokset linjassa niiden ongelmien kanssa, joita 
paikallisesti on nostettu esiin. Keskeinen rakennuspalikka ihmisoikeusperustai-
sessa ohjelmatyössä, kuten myös tasa-arvon valtavirtaistamisessa, on siis laaja 
ja merkityksellinen osallistuminen hankkeen kaikissa vaiheissa.

Osallistuminen
On olemassa paljon tutkimustietoa siitä, että kun erilaiset ihmiset ovat muka-
na päättämässä yhteisistä asioista, lopputulokset näyttävät kattavammilta kuin 
silloin, kun päätöksistä vastaavat vain eliittiä edustavat miehet. Useat tutkimuk-
set osoittavat esimerkiksi sen, että naispoliitikot kohdistavat todennäköisem-
min huomionsa asioihin, jotka vaikuttavat naisten elämään ja lisääntynyt huo-
mio heijastuu usein suurempina investointeina esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan 
ja koulutukseen20. 

Esimerkiksi Länsi-Bengalin ja Rajasthanin osavaltioissa Intiassa huomattiin, että 
kun naisille varattiin kolmannes kyläneuvostojen edustajanpaikoista, investoinnit 
naisten tarpeisiin liittyville infrastruktuurihankkeille (puhdas vesi ja Länsi-Benga-
lissa myös teiden rakennus) lisääntyivät21. Tämä ei tarkoita sitä, että naisilla on 
sanottavaa ainoastaan sosiaalipoliittisissa kysymyksissä, vaan että heidän elä-
mänkokemuksensa, kokemusten kautta karttunut tieto ja omaksutut yhteiskun-
nalliset roolit vaikuttavat poliittisiin intresseihin ja päätöksentekoon. Yhteisöissä, 
joissa naiset ovat vastuussa veden kantamisesta, investoinneilla vesi-infrastruk-
tuuriin voi olla mullistavia vaikutuksia naisten ja tyttöjen arkeen – ja miespäättä-
jät eivät välttämättä näe tai koe näitä investointeja yhtä tärkeiksi.

Konfliktien ratkaisua seuraavassa tutkimuksessa on todettu, että naisilla on 
myös tärkeä rooli rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä päätettäessä. Rauhan-
prosessien analyysissa on huomattu, että kun naiset osallistuvat rauhanneuvot-
teluihin, sopimukseen pääseminen on todennäköisempää. Kun naiset ovat mu-
kana, on myös 20 prosenttia todennäköisempää, että sopimus pitää vähintään 
kaksi vuotta ja 25 prosenttia todennäköisempää, että sopimus pitää vähintään 
15 vuotta.22 Vaikka rauhanprosesseihin osallistuvat usein kansalaisyhteiskunnan 
verkostoissa vaikuttavat naiset, myös moninaisempi osallisuus on vahvuus: esi-
merkiksi Kolumbian rauhanprosessissa valtion ja Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) -sissiryhmän välillä on mukana aktiivisesti sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjä, ja he ovat onnistuneet tuomaan sopimukseen mukaan 
myös kohdennettuja toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien 
parantamiseksi23.
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Naisten osallistumisella on siis merkitystä päätöksiin ja politiikan sisältöihin. 
Naiset tuovat keskusteluihin oman kokemuksensa, tietopohjansa ja asiantun-
tijuutensa, joka haastaa mieheysolettamaa, eli ajatusta, että politiikka voidaan 
suunnitella “keskimääräisen” miehen tarpeisiin, ja siten se toimii universaalisti, 
“sukupuolineutraalisti”, kaikille yhtä hyvin. Hanketasolla periaate on hyvin pitkälti 
sama: osallistaminen on järkevää. Mitä laajemmin hankkeeseen osallistuu ihmi-
siä erilaisista taustoista, sitä paremmin voidaan ymmärtää ihmisten moninaiset 
tarpeet ja sitä vahvemmin ihmisoikeusperustainen ohjelmointi tulee todelliseksi. 

Naisten ja vähemmistöjen asemaan vaikuttavaa työtä olisi tärkeää lähestyä nothing 
about us without us -periaatteella24. Esimerkiksi hanketyössä ainoastaan suunnit-
teluvaiheessa kuuleminen ei riitä aitoon osallistamiseen. Usein esimerkiksi vam-
maisjärjestöjä kuullaan osana hanketyötä, mutta merkityksellinen osallistaminen 
tarkoittaa vammaistoimijoiden kanssa yhteistyössä tehtyä työtä hankkeen kaikissa 
vaiheissa. Asiantuntijuus on myös usein etuoikeus, jonka viitta asetellaan vain tie-
tynlaisille kehoille tai kansalaisjärjestömaailmaan sopivalle järjestäytymiselle. 

Intersektionaalinen lähestymistapa on tietoinen asiantuntijuuden vallasta ja 
merkityksellisestä osallistamisesta. Tämän suunnittelussa John Gaventan ke-
hittämä vallan kuutio (power cube) on hyödyllinen työkalu. Vallan kuutio -meto-
dissa25 analysoidaan valtaa ja osallistumista kolmella akselilla, ja näin avataan 
vallan ja osallistumisen moninaisia muotoja. Kuutioanalyysi auttaa arvioimaan 
erilaisia osallistumisen tiloja ja tekemään päätöksen omaan hankkeeseen sopi-
vasta strategiasta. Kuutiota voi käyttää analyysiin ja keskusteluihin järjestön si-
sällä tai kumppanijärjestöjen kanssa: kun puhutaan osallistumisesta, puhutaan-
ko samasta asiasta? 

Kuva: The power cube. Source: Gaventa (2006).

Levels

Global

National

Local

Clo
sed

Inv
ite
d

Cla
im
ed

Visible

Hidden

Invisible

Forms

Spaces



15

Kuutioanalyysissa kartoitetaan osallistumisen tilat, tasot ja vallan tyypit näissä 
tiloissa.

1. Osallistumisen tilat: Minkälaisessa tilassa osallistuminen tapahtuu? Onko 
se kaikille avoin vai vain jäsenille tai kutsuvieraille? 

 = Suljetut tilat ovat usein muodollisen päätöksenteon tiloja, joihin ei ulko-
puolisilla ole asiaa. Sukupuoli, vammaisuus ja ikä voivat tehdä monesta 
näennäisesti (vammattomille miehille) avoimesta tilasta monelle naisel-
le, lapselle, nuorelle ja vammaiselle ihmiselle käytännössä suljetun.

 = Kutsutut tilat ovat päätöksenteon tiloja, jotka on avattu laajemmalle 
osallistumiselle, esimerkikisi kansalaisjärjestöjen konsultaatiolle. Kut-
sutut tilat ovat avoimia vallanpitäjien ehdoilla ja usein kutsulista, es-
teettömyys, turvallisuustekijät, normit ja käytänteet määrittelevät to-
dellisen avoimuuden tason. 

 = Itse luodut tilat ovat tiloja, jotka luodaan osallistumiseen ja vaikutta-
miseen ilman vallanpitäjien kutsua tai suoraa sanktiota. Näitä voivat 
olla esimerkiksi mielenosoitukset, lakot, monenlainen epämuodollinen 
mobilisaatio sekä internetissä toimiva aktivismi. Itse luodut tilat voivat 
olla monille naisille, muunsukupuolisille ja muille vähemmistöille ainoita 
osallistumisen tiloja, mutta ne jäävät usein järjestötoimijoilta huomioi-
matta tai ne nähdään kehitysyhteistyön ulkopuolisina alueina.

Osallistumisen tiloja suunnitellessa selvitä vastaus ainakin seuraaviin  
kysymyksiin:

1. Onko tila turvallinen, fyysisesti saavutettavissa ja esteetön? 
2. Minkälaisia kulttuurisia tai sosiaalisia normeja liittyy tilaan ja siihen, kuka voi 

osallistua?
3. Mihin päivänaikaan osallistuminen tapahtuu? Pääsevätkö kaikki esimerkiksi 

kotitöiltään paikalle? 
4. Lisääkö osallistuminen vain töiden määrää? 
5. Jos tulee osallistumaan, meneekö päivän työ ja toimeentulo sivu suun? 
6. Voiko osallistua lasten kanssa? Onko lastenhoito järjestetty tilaisuuden aikana? 

2. Osallistumisen tasot: Minkä tason kysymyksistä puhutaan? Onko asiaa tar-
peellista käsitellä lähialueen ihmisten kanssa vai tarvitaanko sille kansallis-
ta tai kansainvälistä huomiota? Kenen on mahdollista osallistua kansallisiin 
ja kansainvälisiin keskusteluihin? Kuka taas on paikallinen? Kuutiossa ta-
soja on kolme (paikallinen, kansallinen ja globaali) mutta niitä voi lisätä tai 
muuttaa oman hankkeen kontekstin perusteella. Monessa maassa “paikal-
lisia” tasoja voi olla useita, kotitaloudesta, naapurustosta ja kylästä lääniin 
ja osavaltioon. Hankkeessa tasoja voivat olla myös hankkeen eri vaiheet 
suunnittelusta loppuarviointiin.
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3. Vallan eri muodot: Kun on tunnistettu osallistumisen eri tilat ja tasot, voi-
daan analysoida vallan eri muotoja näissä tiloissa. 

 = Näkyvä valta: esimerkiksi poliitikoilla ja yritysjohtajilla on näkyvää val-
taa, jota käytetään muodollisessa päätöksenteossa. Kansalaisyhteis-
kunnan osallistumisella voidaan vaikuttaa päätöksentekoon, esimer-
kiksi konsultaatioiden tai kampanjoiden avulla. 

 = Piilotettu valta: vaikka poliittisessa päätöksenteossa käytetään nä-
kyvää valtaa, taustalla on aina vähemmän näkyvämpiä elementtejä. 
Esimerkikisi se, miten poliittinen asialista määritellään ja mitkä asiat 
pääsevät keskustelun aiheeksi, voi olla hyvinkin pienen porukan pää-
tösvallassa yleisöltä piilossa.

 = Näkymätön valta: piilotettua valtaakin vaikeammin nähtävissä ovat ne 
valtarakenteet, joiden kautta merkitykset ja normit määritellään. Ky-
seessä eivät ole enää yksittäisten vaikutusvaltaisten ihmisten toimet, 
vaan laajat yhteiskunnalliset prosessit, kuten sukupuolinormien mää-
rittely, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän kaikkiin meihin. Nä-
kymätön valta voi myös vaikuttaa itsesensuurin kautta niin, että vain 
hierarkian huipulla olevat käyttävät puheenvuoroja tilaisuuksissa, vaik-
ka niihin osallistuisikin nimellisesti ihmisiä erilaisista taustoista.

Kaikissa osallistumisen tiloissa vaikuttavat kaikki kolme vallan muotoa, jotka on 
hyvä tunnistaa, kun pohditaan, miten erilaiset osallistujat pystyvät parhaiten 
vaikuttamaan keskusteluun ja saamaan äänensä kuuluviin. Joskus esimerkik-
si naisilla voi olla näkyvää valtaa, vaikkapa kunnanvaltuuston jäseninä tai kan-
sanedustajina, mutta heidän valta-asemaansa saattavat heikentää piilotetut ja 
näkymättämät vallan hierarkiat. Toisilla naisilla voi toisaalta olla hyvin vähän 
näkyvää valtaa, mutta he saattavat käyttää asemaansa esimerkiksi naisina tai 
äiteinä ja vaikuttaa vahvastikin yhteiskunnalliseen keskusteluun tai päätöksen-
tekoon. Hankkeeseen osallistumista suunniteltaessa on pohdittava, miten ihmi-
set, joilla on vähemmän näkyvää valtaa, voivat myös osallistua ja saavat mah-
dollisuuden puhua. 

Sukupuolivaikutusten arviointi
Sukupuolivaikutusten arvioinnin avulla ihmisten moninaisuus tehdään näkyväk-
si, punnitaan hankkeen toimien vaikutuksia etukäteen sukupuolten tasa-arvon 
kannalta ja pohditaan, miten hanke palvelee parhaiten eri-ikäisiä ja erilaisia 
naisia, miehiä ja muunsukupuolisia. Jotta mieheysolettama ei pääse määrittä-
mään hankkeen tavoitteita ja toimintatapoja, sukupuolivaikutusten arviointi tu-
lisi tehdä heti suunnittelun alkuvaiheessa. Näin sen tuloksilla voi olla todellista 
vaikutusta hankesuunnitelmaan ja talousarvioon. Arvioinnin ei tarvitse olla sen 
monimutkaisempaa kuin muukaan hankkeen suunnitteluun liittyvä tiedonkeruu 
ja analyysi.
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Toimintaympäristön hyvä tuntemus on keskeistä kaikelle kehitysyhteistyölle, 
mutta erityisesti gendertyölle, koska niin paljon sukupuoleen liittyvistä raken-
teista voi olla ulkopuoliselta piilossa. Sukupuolirakenteet tuntuvat usein niin 
itsestään selviltä, että niistä tulee näkymättömiä. Ulkopuoliselle voi olla myös 
vaikeaa ymmärtää toisen maan tai kulttuurin rakenteiden ja instituutioiden ny-
ansseja. Jotta huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ja ja vä-
hemmistöjen oikeudet, tulee sukupuolten tasa-arvoa tarkastella aina konteks-
tisidonnaisena ja muuttuvana: ihmiset elävät erilaisissa olosuhteissa ja heillä on 
erilaiset vaikutusmahdollisuudet sekä tarpeet. Kontekstin analyysi ja oman posi-
tion analysoiminen auttavat huomaamaan valtasuhteita ja välttämään haitallisia 
stereotypioita. Esimerkiksi naiset eivät ole yhtenäinen ryhmä tai niin sanottu 
kansalaisyhteiskunnan ääni, eikä naisiin kohdistuva sorron kokemus ole univer-
saali. Siksi on tärkeää analysoida sukupuolen merkitystä muiden intersektionaa-
lisen analyysin tekijöiden kanssa. 

Otetaan esimerkiksi koulutushanke, jonka sukupuolivaikutuksia halutaan arvi-
oida. Hankkeen kohderyhmää voivat olla esimerkiksi opettajat ja muu koulujen 
henkilökunta, oppilaat, vanhemmat sekä muut paikallisen yhteisön jäsenet. Kai-
kissa näissä kohderyhmissä on miehiä ja naisia, tai poikia ja tyttöjä, todennäköi-
sesti myös muunsukupuolisia. Sukupuolirakenteilla ja -normeilla on vaikutusta 
kohderyhmien elämään ja koulutusmahdollisuuksiin. Ryhmässä on myös eri ikäi-
siä ihmisiä (lapsia, nuoria ja aikuisia) sekä ihmisiä, joilla on eri koulutustaustat 
(esimerkiksi opettajat vs. vanhemmat), ihmisiä, jotka elävät vamman tai sairau-
den kanssa ja heitä, jotka eivät. Sukupuolivaikutusten arviointi etsii tietoa koh-
deryhmän ominaisuuksista ja paikallisen kontekstin valtarakenteista, resurssien 
jakautumisesta sekä normeista, ja arvioi suunniteltujen toimien vaikutusta eri 
yksilöihin ja ihmisryhmiin. Käytettävissä olevan tiedon pohjalta selvitetään:

 = Miten hanke vaikuttaa sukupuolten tasapuoliseen edustukseen?

 = Miten ihmisille voidaan taata tasa-arvoiset mahdollisuuden hyötyä 
hankkeen saavutuksista?

 = Miten resurssit jakautuvat hankkeessa ja laajemmassa kontekstissa?

 = Onko joukossa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, jotka pitäisi 
ottaa erityisesti huomioon?

Kolme keskeistä osa-aluetta naisten ja tyttöjen elämässä jäävät usein huomiot-
ta miehille rakennetussa maailmassa: naisten kehot, naisten hoivataakka ja su-
kupuolittunut väkivalta26. Näistä on hyvä aloittaa, kun lähtee arvioimaan minkä 
tahansa hankeen tai toimenpiteen mahdollisia sukupuolivaikutuksia.

Naisten kehot: Vaikka naisten kehot voidaan “perinteisesti” nähdä osaksi biolo-
gista sukupuolta, on selvä, että se miten ymmärrämme, arvostamme ja kerääm-
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me tietoja ihmisten kehoista ja niiden suhteesta ympäristöön, on kulttuurisesti 
rakentunutta. Siten kaikissa hankkeissa tulisi pohtia, onko suunnitelmien ja toi-
mien taustalla oletuksia, jotka asettavat miehisen kehon ihmisyyden mittariksi ja 
samalla saattavat naiset, tytöt, muunsukupuoliset epätasa-arvoiseen asemaan. 

Edellä mainitun kouluhankkeen esimerkissä voisi arvioida sen, kuinka hyvin kou-
luissa huomioidaan tyttöjen ja poikien erilaiset kehot. Miten tyttöjen ja poikien 
kehoihin liittyvät normit ja asenteet vaikuttavat oppimissisältöihin ja tyttöjen 
ja poikien yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua opetukseen, esimerkik-
si liikuntatunneille? Onko kuukautisiin liittyvät tarpeet huomioitu turvallisesti, 
myös vammaisille tytöille? Miten voidaan varmistaa, että tytöt pääsevät kou-
luun myös kuukautisten aikana? 

Naisten hoivataakka: Kotitalouden hoito, lasten kasvatus ja muu palkaton työ 
on monissa yhteiskunnissa pääsääntöisesti tyttöjen ja naisten tehtävä. Kodin 
ulkopuolinen palkkatyö on perinteisesti ollut miesten tehtävä, mutta tänä päivä-
nä tiedämme, että kun naiset osallistuvat kodin ulkopuoliseen palkkatyöhön, tai 
yrittäjän työhön, he usein myös jatkavat hoivataakan kantamista kotona. Kol-
mas työmuoto on yhteisöllinen toiminta, kuten naapurustosta huolehtiminen, 
juhlien järjestäminen, yhteisen vastuun jakaminen, joka sekin on useimmiten 
palkatonta ja ainakin osittain naisten vastuulla. 

Hoivataakan näkymättömyys julkisessa päätöksenteossa, tai kehitysyhteistyö-
hankkeen suunnittelussa, voi johtaa naisten ja tyttöjen epätasa-arvoisiin mah-
dollisuuksiin osallistua hankkeen aktiviteetteihin ja hyötyä sen tarjoamista mah-
dollisuuksista. Hankkeissa saatetaan myös olettaa, että naisten palkattomaan 
työpanokseen voidaan luottaa myös hankkeen toimeenpanossa.

Hypoteettisen kouluhankkeen kohdalla voisi pohtia, kuinka tyttöjen hoivataakka 
vaikuttaa heidän koulunkäyntimahdollisuuksiinsa: yhtäältä aikaan ja energiaan 
opiskella, toisaalta vanhempien halukkuuteen investoida tyttäriensä jatkuvaan 
koulutukseen. Entä kuinka pienten lasten äitien mahdollisuuksia jatkaa koulun-
käyntiä voitaisiin edistää? 

Sukupuolittunut väkivalta: Naisiin kohdistuva väkivalta on laajamittaista ja vai-
kuttaa tyttöjen ja naisten elämään monella tavalla. Sillä on sekä suoria fyysisiä, 
psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia yksittäisten tyttöjen ja naisten ja heidän lä-
hipiirinsä elämässä, että epäsuoria vaikutuksia kaikkien naisten, ja kokonaisten 
yhteiskuntien, arjessa. Sukupuolittunut väkivalta ja se, miten se rajoittaa nais-
ten ja tyttöjen elämää kaikilla elämän alueilla, jää usein tiedonkeruun, hanke-
suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. 

Hypoteettisessa kouluhankkeessa olisi tärkeää miettiä esimerkiksi sitä, miten 
koulutie tai koulun saniteettitilat voidaan suunnitella turvallisiksi, tai miten huo-
mioida sukupuolittunut väkivalta opettajankoulutuksessa ja koulumateriaalissa. 
Asenteiden muutokseen voi vaikuttaa koulumateriaaleilla tai opettajien koulu-
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tuksella aiheeseen, niin että onnistutaan rikkomaan haitallisia ajatusmalleja, ku-
ten väkivallan hyväksymistä tai uhrin syyllistämistä. 

Tiedon kerääminen, analysointi ja käyttö 
Tasa-arvon valtavirtaistaminen vaatii tietoa toiminnan kontekstista sekä han-
keen omista toimista ja niiden vaikutuksista. Kaksi keskeisintä työkalua ovat su-
kupuolen mukaan eritellyn tiedon kerääminen ja tasa-arvotavotteisiin liittyvien 
indikaattorien laatiminen.

Tiedonkeruu kannattaa aloittaa käytettävissä olevien tietojen analysoinnilla, 
olivat ne sitten tilastoja, kirjallisia tietolähteitä tai asiantuntijalähteitä. Useis-
ta tilastoista puuttuu tieto sukupuolen moninaisuudesta ja tilanteista eri väes-
töryhmissä. Kansallisen tason tilastoista voi olla myös vaikeaa saada käsitystä 
tietyn alueen tai ihmisryhmän tilanteesta, mutta niistä voi silti lähteä liikkeelle. 
Tärkeää tietoa voi myös olla kerätty oman järjestön aikaisemmissa hankkeissa. 
Tarpeellista tietoa voi löytyä sekä virallisista loppuraporteista tai se voi olla niin 
sanottua hiljaista tietoa, johon pääsee parhaiten käsiksi jututtamalla kollegoita 
ja kumppaneita. Kysy (potentiaalisilta) kumppanijärjestöiltä, miten he arvioivat 
suunnitellun hankkeen sukupuolivaikutukset. Pyydä tiedot lähteistä, joihin hei-
dän analyysinsa perustuu. Kuule heitä, joihin vaikutukset kohdistuvat.

Tietolähteitä sukupuolivaikutusten arviointiin

 = UN Development Programme’s Gender Inequality Index: http://hdr.undp.org/en/
content/gender-inequality-index-gii

 = UN Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) -maaraportit: https://www.ohchr.org/EN/Professiona-
lInterest/Pages/CEDAW.aspx

 = World Bank Gender data portal: https://www.worldbank.org/en/data/datato-
pics/gender

 = OECD Gender Data Portal: https://www.oecd.org/gender/data/ 
 = Human Rights Watch -maaraportit: https://www.hrw.org/world-report/2021
 = EIGE: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
 = Oxfamin julkaisema Gender & Development -lehti 
 = Women, Peace and Security Index: https://giwps.georgetown.edu/the-index/
 = YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen indikaatto-

rit: https://genderstats.un.org/

http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender
https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender
https://www.oecd.org/gender/data/
https://www.hrw.org/world-report/2021
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://giwps.georgetown.edu/the-index/
https://genderstats.un.org/
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Järjestön omassa ja kumppaneiden toiminnassa tulisi sisällyttää sukupuoli, ikä 
ja vammaisuus kaikkeen tiedonkeruuseen, esimerkiksi osallistujalomakkeisiin ja 
hankkeiden omiin tilastoihin. 

Tietoa hankittaessa ja käsiteltäessä on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota 
tiedon turvalliseen ja eettiseen keräämiseen, säilytykseen ja käyttöön. Tietojen 
antamisen tulee olla vapaaehtoista, anonyymia ja osallistujien tulee tietää sen 
käytöstä. Erityisen tarkasti tulee pohtia sensitiivisiin aiheisiin liittyvän tiedon 
keruun eettisyyttä ja turvallisuutta. Kontekstista riippuen esimerkiksi sukupuol-
ten moninaisuuteen tai väkivallan kokemukseen liittyvien tietojen keräämisessä 
tulee olla erityiset tuki- ja turvatoimenpiteet.  

Hankkeen indikaattorien valinnassa ihmisoikeusperustainen lähestymistapa 
vaatii huomion keskittämistä rakenteellisiin syihin ongelmien takana, mukaan 
lukien oikeudelliset tai poliittiset muutokset. Näitä voidaan kartoittaa tekemällä 
lähtötasokartoitus. Toimivat indikaattorit voivat olla hyvin kontekstispesifejä, ja 
usein niitä pitää testata ennen kuin toimiva indikaattori löytyy. 

Tiedon keräämisessä on oltava tietoinen valtasuhteista, esimerkiksi järjestöjen 
sisällä ja niiden välillä. Valtaa käytetään muun muassa silloin, kun päätetään, 
minkälaista tietoa kerätään, mitä kysymyksiä kysytään  ja mitkä tietolähteet 
koetaan luotettavina. Tai mitkä ajatukset ja oletukset koetaan itsestäänselvyyk-
sinä ja mitkä puolestaan vaativat dataa ja evidenssiä tuekseen ennen kuin ne voi-
daan ottaa tosissaan. Asiantuntijuus on myös etuoikeus, jonka ulkopuolelle nai-
set ovat perinteisesti kaikissa yhteiskunnissa jääneet. Ilman naisten osaamista 
ja tietoa on kuitenkin mahdotonta merkityksellisellä tavalla edistää tasa-arvon 
tavoitteita. Avoin mieli sen suhteen, minkälainen tieto on hankkeelle tärkeää tai 
hyödyllistä, voi auttaa löytämään uudenlaisia tiedonlähteitä ja mahdollisuuksia 
hankkeelle.

Etsi vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin,  
kun suunnittelet tiedon keruuta, säilytystä ja analysointia:

 = Minkälaista tietoa hankkeen eri sidosryhmillä on? Minkälaista asiantuntijuutta 
kullakin on? 

 = Riittääkö olemassa oleva data? Mitä tietoa tulisi kerätä hankkeen edetessä? 
 = Miten tiedon antaminen ja/tai kerääminen resurssoidaan? Miten tiedonantajien 

tai kerääjien aika ja asiantuntijuus korvataan?
 = Miten taataan luottamuksellisuus ja yksityisyys tiedon keruussa? 
 = Mikä on hankkeen (vähintään yksi) sukupuolten tasa-arvoon liittyvä indikaattori?
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Muistimmeko hanketta suunnitellessa?
 = Olemme tutustuneet kohdemaan ihmisoikeuksiin liittyvään lainsää-

däntöön ja nykyiseen tilanteeseen.

 = Suosimme taustatutkimuksessa kohdemaan paikallista asiantunte-
musta ja maksamme ihmisille heidän ajastaan hankkeemme suunnitte-
lun parissa.

 = Meillä on tietoa ja ymmärrystä hankkeen kohdemaan/yhteisön suku-
puolirooleista, -rakenteista ja -normeista.

 = Olemme eritelleet taustatiedon sukupuolen ja muiden mahdollisten 
keskeisten tekijöiden, kuten ikä ja vammaisuus, mukaan.

 = Olemme tehneet sukupuolivaikutusten arvioinnin ja pohtineet hank-
keen tavoitteita ja toimia sen pohjalta.

 = Olemme kartoittaneet, kenen asemaa muutos sukupuolirakenteissa 
uhkaa ja keiden asenteiden muutos olisi tavoiteltavaa.

 = Olemme pohtineet, miten varmistamme, että hankkeemme ei vahvista 
syrjiviä rakenteita tai normeja.

 = Hanketta ovat suunnitelleet sekä naiset että miehet, niin oman jär-
jestömme piirissä kuin kumppanijärjestömme ja hyödynsaajaryhmien 
puolesta.

 = Eri ryhmillä on ollut mahdollisuus ilmaista itseään. Olemme pohtineet, 
miten varmistetaan se, etteivät heikoimmassa asemassa olevat jää 
hankkeen ulkopuolelle. 

Muistilista: Tasa-arvon 
valtavirtaistaminen
hankkeen eri vaiheissa
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 = Hankkeeseen on suunniteltu tasa-arvoa edistäviä toimia, ja näille on 
varattu aikaa toimintasuunnitelmassa, budjetoitu varoja ja osoitettu 
vastuuhenkilöt.

 = Hankkeen tuloksille on laadittu tasa-arvon edistämiseen liittyvä(t) indi-
kaattori(t). 

 = Olemme selvittäneet, mistä indikaattoreista on mahdollista kerätä 
sukupuolen, iän ja vammaisuuden perusteella eriteltyä tietoa, ja mitä 
toimia tarvitaan tämän tiedon keräämiseksi. 

 = Olemme kartoittaneet kumppanijärjestömme osaamista ja asiantunti-
juutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä.

 = Olemme verkostoituneet kohdemaassa toimivien järjestöjen kanssa, 
jotka edustavat naisia, vammaisia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistö-
jä sekä eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. 

Muistimmeko hankkeen toteuttamisessa ja seurannassa? 

 = Hankkeen tavoitteet edistävät tasa-arvoa tai eivät ainakaan lisää 
miesten ja naisten välistä eriarvoisuutta. 

 = Hankkeen toimintoihin osallistuvat sekä naiset että miehet ( ja muut 
erityisryhmät). 

 = Järjestämme tarpeen mukaan myös erityisiä toimintoja naisille tai 
miehille, tytöille tai pojille.  

 = Jos huomaamme, että jokin ryhmä ei osallistu tai saa ääntään kuulu-
ville, pyrimme korjaamaan tilanteen. 

 = Käymme tasa-arvoon liittyvää keskustelua niin kumppanijärjestömme 
kuin maan eri toimijoiden (valtionhallinto, muut järjestöt jne.) kanssa. 

 = Hankeraporteissa tieto on eritelty sukupuolen ja muun mahdollisesti 
tärkeän tiedon (esim. ikä ja vammaisuus) mukaan. 

 = Hankkeen kohderyhmien moninaisuus näkyy hankkeen johdossa ja 
päätöksenteossa.

 = Hankkeeseen palkatut naiset ja miehet saavat samasta työstä saman-
suuruisen palkan ja muut edut, heillä on yhtäläiset mahdollisuudet 
osallistua päätöksentekoon ja edetä työssään. 

 = Hankkeen, oman järjestön ja kumppanijärjestön johto ja päätöksenteko 
edistävät tasa-arvoa

22
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 = Huomioimme hankkeen toimissa sukupuolivähemmistöt ja muut 
marginalisoidut ryhmät, erityisesti yhdenvertaiset ja turvalliset tavat 
osallistua,

 = Huomioimme hankkeen toimissa esteettömyyden ja saavutettavuuden.

 = Huomioimme hankkeen toimissa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan 
ehkäisyn, muun muassa kouluttamalla (myös itseämme) ja mahdollis-
tamalla turvallisen raportoimisen.

 = Analysoimme, missä tilanteissa ja milloin eri sidosryhmät kohtaavat 
riskejä, ja mitkä hankkeen toiminnot voivat lisätä/aiheuttaa riskejä.

 = Emme käytä stereotyyppisiä, sensaatiohakuisia tai syrjiviä kuvia tai 
muita sisältöjä viestinnässämme.

Muistimmeko hankkeen evaluoinnissa? 
 = Toimeksiannossa on määritelty sukupuolivaikutusten ja tasa-arvon 

valtavirtaistamisen arviointi. 

 = Evaluoijalla/evaluoijilla on paikallisen kulttuurin tuntemusta ja inter-
sektionaalista tasa-arvo-osaamista. 

 = Evaluoijille toimitettu materiaali on eritelty sukupuolen mukaan. 

 = Evaluoinnin haastatteluihin osallistetaan eri sukupuolia erilaisista 
taustoista. 

 = Hankkeemme on edistänyt naisten osallistumista ja tasa-arvoa. 

 = Jaamme mielellämme kokemuksia. 

 = Olemme oppineet virheistämme, ja otamme ne huomioon muussa 
yhteistyössämme. 
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Intersektionaalisuus
Ihmisen identiteetti ja asema yhteiskunnassa koostuu useista eri tekijöistä, jot-
ka ovat yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita, kuten 
kansallisuus, luokka tai seksuaalisuus. Tätä muidenkin erojen kuin sukupuolen 
huomioimista kutsutaan intersektionaalisuudeksi eli erojen risteytyneisyydeksi. 
Se tarkoittaa sitä, että henkilö tulee syrjityksi eri perusteilla samanaikaisesti. 
Etuoikeudet ja syrjintä syntyvät ja toteutuvat monella eri tasolla: ne vaikutta-
vat identiteettien muodostumiseen, yksilön ja ryhmien välisiin valtasuhteisiin ja 
normeihin sekä instituutioihin. Suomen kansallinen tasa-arvo-ohjelma painottaa 
vahvasti intersektionaalista näkökulmaa27

Sukupuoli 
Sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeus ja perusoikeus. Vaikka jotkut nai-
sia koskevat ongelmat, kuten äitiyskuolemat, ovat vähentyneet, on monien nais-
ten ja tyttöjen asema yhä heikko, ja he kohtaavat perustarpeisiin ja -oikeuksiin 
liittyviä rajoituksia miehiä ja poikia useammin. Naiset ja tytöt jäävät yhä myös 
usein huomiotta, esimerkiksi suurin osa kansainvälisistä sopimuksista on edel-
leen sukupuoli- ja ikäneutraaleja, ja ne saattavat siksi olla sokeita naisten, tyttö-
jen ja sukupuolivähemmistöjen tilanteella ja tarpeille.  

Sukupuolella tarkoitetaan tapoja ja oletuksia, jotka määrittävät tapojamme olla 
miehiä, naisia, tyttöjä, poikia, muunsukupuolisia, sukupuolettomia ja trans- tai 
intersukupuolisia ihmisiä. Sukupuoliroolien, -oletusten ja -identiteetin ymmär-
täminen ja huomioiminen auttaa hahmottamaan tasa-arvon, syrjinnän, ja etuoi-
keuksien jakautumista ja toteutumista. 

Vammaisuus 
Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavissa tavoitteissa vammaisten oikeudet 
syrjimättömyyskysymyksenä ovat keskeisessä asemassa, ja ulkoministeriö 
vaatiikin vammaisinkluusiota osaksi kehityshankkeita28. Vammaisinkluusiossa 
yhteiskunta ja sen esteellisyys ovat keskiössä, sillä syy vammaisten, kuten mui-
denkin vähemmistöjen marginalisoituun asemaan on systemaattinen syrjintä: 
esteellisyys syntyy siis ympäristön ja vamman välisessä epäsuhdasta. Vammai-
suutta ja esteellisyyttä on monenlaista, ja siksi esimerkiksi sekä fyysisen liikku-
misen esteettömyys että selkokielisyys ovat osa vammaisinkluusiota. 

Gendertyön keskeiset käsitteet
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Gendertyön keskeiset käsitteet

Vammaisiin kohdistuva syrjintä ei ole marginaalinen kysymys, sillä vammaisia on 
maailmanlaajuisesti noin miljardi29. Aseellisissa konflikteissa ja muissa kriiseis-
sä ihmisiä vammautuu erityisen paljon, ja silloin vammaisille ihmisille tarjotut 
palvelut ovat usein vaikeasti saatavilla. Vammaiset ovat erityisen haavoittuvas-
sa asemassa oleva ryhmä, sillä 15 prosenttia kaikista ihmisistä ja 20 prosenttia 
kaikkein köyhimmistä on vammaisia30. 

Vammaisuus ja sen vaikutukset ovat risteävästi rakentuvia ja vaikuttavia: Naiset 
kokevat miehiä useammin vammaisuutta, ja vanhemmat ihmiset nuoria useam-
min. Vammaiset naiset kokevat väkivaltaa moninkertaisesti, ja heidät saatetaan 
sulkea lisääntymis- ja seksuaaliterveyden palveluiden ulkopuolelle. Pakkoabor-
tit ja -sterilisaatiot ovat räikeimpiä esimerkkejä vammaisten naisten oikeuksien 
rikkomisesta. Vammaiset ihmiset kohtaavat esteellisyyttä monilla elämän ja yh-
teiskunnan alueilla, kuten terveydenhoidossa, koulutuksessa ja työmarkkinoilla. 
Vammaisten oikeuksien toteutumista hidastavat myös haitalliset asenteet, ku-
ten pelko ja häpeä. Tämä vaikuttaa osallistumiseen kaikessa: esimerkiksi asen-
teista johtuva luku- ja kirjoitustaidottomuus johtaa epätasa-arvoon työelämäs-
sä ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa31. 

Vammaisinkluusio tarkoittaa vammaisten osallisuuden ja oikeuksien huomioi-
mista ja tuomista mukaan hankkeeseen. Vammaiset henkilöt kohtaavat monia 
esteitä, ja niiden poistaminen on keskeistä vammaisten oikeuksien ja osallisuu-
den varmistamisessa. Vammaisinkluusiota ei tule nähdä vain erityisryhmien pal-
veluna, sillä inkluusio palvelee kaikkia yhteisön jäseniä. Esimerkiksi saavutet-
tavat pesutilat ovat tärkeitä myös iäkkäille henkilöille ja pienten lasten kanssa 
kulkeville. Saavutettavuus ja esteellisyys ovat yhteiskunnan määrittämiä, ja ne 
joko mahdollistavat tai syrjäyttävät. Vammaisuus ei myöskään ole kaikenkatta-
va identiteetti tai lokero: vammaisilla ihmisillä on tarve ja oikeus myös samoihin 
palveluihin ja oikeuksiin kuin muillakin ihmisillä. Esimerkiksi vammaisilla naisilla 
on oikeus saada seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita, tietoa ja oikeuksia 
muiden tavoin32.

Ikä intersektionaalisena kysymyksenä
Ikä on osa yksilön identiteettiä sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä. Kehitysyh-
teistyössä erityisryhmiä, joita ikään perustuva syrjintä erityisesti koskee, ovat 
lapset ja nuoret sekä ikääntyneet. Ympäröivän yhteiskunnan ja perheen tilanne 
määrittää lasten oikeuksien toteutumisen mahdollisuuksia, esimerkiksi perheen 
köyhyys ja konfliktialueella eläminen kasvattivat eteläsudanilaisten tyttöjen lap-
siavioliittojen määrää, aikaisia raskauksia ja koulupudokuutta33. 

Nuorisotutkimus osoittaa, että nuorilla ihmisillä on iso merkitys yhteiskunnallisen 
muutoksen tekijöinä, mutta mahdollisuudet osallistua määrittyvät etuoikeuksien 
kautta34. Yhteiskunnallinen osallisuus, mahdollisuus koulutukseen ja työttömyy-
den riski määrittävät myös nuorten mahdollisuuksia saavuttaa ”aikuisuuden” 
virstanpylväitä. Esimerkiksi avioitumisen ja perheen perustamisen mahdollisuus 
voivat olla tärkeitä aikuisuuden askeleita, joita työttömyys ja köyhyys estävät. 
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Rakenteelliset tekijät ja yhteisön normit määrittävät koko elämänkaaren, myös 
ikääntymisen vaikutuksia yksilölle. Esimerkiksi vanhemmat naiset kohtaavat 
ikäisiään miehiä enemmän köyhyyttä, ja suurin riski köyhyyteen onkin naimat-
tomilla naisilla35. Usein myös leskeys johtaa haavoittuvampaan asemaan. Van-
hempien naisten merkitystä yhteiskunnassa ei huomata myöskään perheiden 
toimeentulon ja hoivan kysymyksissä: vanhempien naisten palkaton hoivatyö, 
ennen kaikkea lastenhoito, mahdollistaa nuorempien naisten työnteon, ja on si-
ten tärkeä osa yhteisöä ja toimeentuloa.

Ikääntyminen kasvattaa myös vammaisuuden ja kroonisten terveysongelmien 
riskiä, ja ikäsyrjintä voi johtaa esimerkiksi työttömyyteen tai köyhyyteen. Ikään-
tyneiden kohdalla myös data on syrjivää: esimerkiksi laaja, yli 90 maata sisältä-
vä The Democratic and Health Surveys (DHS)36 joka keskittyy noin kolmenkym-
menen kestävän kehityksen tavoitteen seurantaan, kerää tasa-arvotavoitteiden 
osalta tietoa tyypillisesti vain 50 ikävuoteen asti. Maailman naisista noin 25 pro-
senttia on yli 50-vuotiaita, ja globaalin ikääntymisen seurauksena määrä kasvaa 
jatkuvasti. Vanhempien naisten ohittaminen on siis mittava ongelma.
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