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Ulkoasiainministeriö  
 
 
Asia: Vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen agenda: Suomen näkemyspaperi 
 
 
Suomen näkemyspaperi vastaa monilta osilta niitä keskusteluja, joita Suomen 
Akateemisten Naisten Liiton (SANL) hallituksen ja kansainvälisten asioiden komitean 
piirissä on käyty. Paperissa on uusia kiitettäviä piirteitä, mm. keskittyminen ja laadun 
vahva korostaminen. Ilahduttavaa on maininta, jonka mukaan Suomi pitää 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista keskeisenä osana toimivaa oikeusvaltiota ja että 
uuden agendan suunnitteluun tarvitaan entistä tehokkaampaa kumppanuutta.  
 
Kiinnitämme lausunnossamme huomiota vain kahteen kysymykseen, koulutukseen ja 
ihmisoikeuksiin ja naisjärjestönä tarkastelemme niitä tyttöjen ja naisten kannalta. 
 
Tässä luonnoksessa tyttöjen ja naisten asema ja siihen liittyvät kysymykset mainitaan vielä 
kuin ohimennen, tosin useassa eri yhteydessä. SANL:n näkemyksen mukaan naisten 
oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja niiden tulisi näkyä selkeästi ja läpileikkaavana teemana. 
 
Vuosituhattavoitteiden toteutumisessa on liian usein tyydytty tyttöjen osallistumisprosentin 
kasvuun alkeiskoulutuksen osalta (primary education). SANL toivoo post-2015-tavoitteiden 
määrittelyssä keskittymistä tyttöjen toisen ja kolmannen asteen koulutukseen. Tyttöjen 
koulutukseen pääsy ja opintojen loppuun saattaminen ovat tärkeitä, ei vain naisten 
voimaannuttamiselle ja perheiden hyvinvoinnille, vaan koko yhteiskunnalle. 
 
Koulutukseen pääsy ei kuitenkaan yksin ole merkityksellistä, ellei samanaikaisesti 
kiinnitetä huomiota laatuun, mikä tällä hetkellä on suuressa osassa maailmaa puutteellista. 
Toistoon ja ulkolukuun perustuva opetus, opettajien runsaat poissaolot ja 
yksityisopetuksen suuri osuus heikentävät koulutuksen laatua. SANL:n mielestä tulee 
panostaa entistä enemmän opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä 
opetussuunnitelmien kehittämiseen. Myös opettajan työn arvostus parantaa koulutuksen 
laatua. Suomen näkemyspaperin maininta siitä, että opittujen taitojen tulisi valmistaa 
nuoria työelämän tarpeisiin, on erittäin tärkeä ja gloaali tavoite. Tiedeyhteisöjen 
osallistuminen parantaa laadun arviointia sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. 
Universaalit ihmisoikeudet ovat toinen SANL:n piirissä esiinnousseista keskeisistä 
tavoitteista. Suomen tulee vastustaa ehdottomasti pyrkimyksiä vesittää ihmisoikeuksien 
universaalisuutta kulttuurisin tai uskonnollisin perustein. Lapsi- ja pakkoavioliitot, 
kunniaväkivalta, sukuelinten silpominen ja moniavioisuus ovat globaaleja ongelmia, jotka 
siirtolaisuuden ja pakolaisuuden myötä ovat siirtyneet myös länsimaihin. Suomen 
Akateemisten Naisten Liiton aloitteesta Akateemisten Naisten maailmanliitto (IFUW) 
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hyväksyi Istanbulissa 2013 päätöslauselman, jonka mukaan nämä rikokset tulee 
kriminalisoita kaikkialla. Sama päätöslauselma edellyttää, että maissa, siis myös 
Suomessa, joissa tämäntyyppiset rikokset ovat uusia, terveydenhoidon, koulutoimen ja 
virkavallan edustajia koulutetaan tunnistamaan niitä. 
 
Oppilaitosten opetussuunnitelmissa ei Suomessakaan ole mainintaa 
ihmisoikeuskasvatuksesta. Tyttöjen ja naisten mahdollisuus saada tietoa mm. 
koskemattomuuttaan, omaisuuttaan tai lisääntymisterveyttään koskevista oikeuksistaan 
tulee näkyä post-2015-tavoitteissa. Sen toteutuminen edellyttää, että virkahenkilöiden, 
esim. opettajien, terveydenhoitohenkilöstön ja juristien koulutukseen sisällytetään 
ihmisoikeuskasvatus. 
 
Suomen Akateemisten Naisten Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa post-2015 -
tavoitteiden aihealueiden linjaamiseen. Olemme mielellämme mukana jatkossakin 
lausunnonantajina erityisesti naisten asemaa koskevissa asioissa. 
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