
  

 

Ensi vuoden kuntavaalit käydään maailmanlaajuisen koronapandemian takia haastavissa olosuhteissa. 
Poikkeusoloissa ihmisoikeuksien kunnioituksen ja toteutumisen varmistaminen on erityisen tärkeää, ja 
puolueiden sitoutuminen ihmisoikeuksiin testataan. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on maail-
manlaajuinen ihmisoikeuskriisi, joka vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkiin ihmisiin myös Suomessa.  

Koronapandemian lisäksi kuntia vaivaa krooninen rahoitusvaje, joka vaikeuttaa resurssien suuntaamista 
ja hankaloittaa ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Kuntien on kuitenkin huo-
lehdittava ihmisoikeusvelvoitteistaan myös rahoitusvajeen keskellä. Kannustamme puolueita tukemaan 
kuntia ja turvaamaan niiden rahoituksen jatkossakin.    

Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden näkökulmasta tulevissa kuntavaaleissa on lisäksi syytä kiinnittää 
huomiota naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneiden palveluihin, pakolaisille tarjottaviin kuntapaikkoi-
hin, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kuntalaisten osallisuuteen.  

Olemme laatineet kunnille kyseisiä ihmisoikeuskysymyksiä koskevat tiiviit suositukset, joista toivomme 
olevan hyötyä puolueiden kuntavaaliohjelmia laadittaessa ja kampanjoinnissa. Suositukset löytyvät in-
ternetsivuiltamme.  

 

Ihmisoikeusperustainen päätöksenteko kunnissa turvattava  

Velvollisuus ihmisoikeuksien turvaamiseen perustuu kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin ja Suomen 
omaan perustuslakiin. Velvoitteen toteutuminen käytännössä edellyttää, että kunta hahmottaa teke-
miensä toimenpiteiden ihmisoikeusvaikutukset, mikä puolestaan vaatii huolellista ja kokonaisvaltaista 
ihmisoikeusvaikutusten ennakollista arviointia. Tällaisessa kokonaisvaltaisessa ihmisoikeusvaikutusten 
arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös talouspolitiikan vaikutukset ihmisoikeuksien toteutumiseen 
sekä riittävän pitkällä aikavälillä että poikkeusoloissa.  

Poikkeusoloissa ihmisoikeuksien kunnioituksen ja toteutumisen varmistaminen on erityisen tärkeää 
myös kuntatasolla. Koronavirus itsessään uhkaa jokaiselle kuuluvia oikeuksia elämään ja terveyteen, 
mutta sen hillitsemiseksi tehdään lukuisia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan muita ihmisoikeuksia. Pun-
nittaessa eri oikeuksia vastakkain on löydettävä oikea tasapaino, joka parhaiten turvaa kaikkien ihmisoi-
keuksien toteutumisen.  

Ihmisoikeuksien turvaaminen vaatii kuntien päätöksentekijöiltä ihmisoikeusosaamista ja ihmisoikeuk-
sien huomioimista kaikissa toimenpiteissä. Ihmisoikeusvaikutusten ennakollisen arvioinnin tulisikin olla 
säännönmukainen osa kaikkea kunnan ja viranomaisten päätöksentekoa aina talousarviosta yksittäisiin 
viranomaispäätöksiin. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii myös julkisia varoja. Erityisen tär-
keässä roolissa kunnan talousarvio on taloudellisten, sosiaalisen ja sivistyksellisten oikeuksien turvaa-
misessa. Julkisten menojen kohdentaminen on korostetussa roolissa erityisesti lasten, vanhusten, vam-
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maisten, työttömien ja muiden usein heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien kohdal-
la. 

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan tarvitaan lisää resursseja  

Naisiin kohdistuva väkivalta on valtava ihmisoikeusloukkaus, joka koskettaa Suomessakin hyvin monia: 
äitejä, tyttäriä, ystäviä, työkavereita. Väkivallan laajuus huomioon ottaen yleisiä ja erityispalveluja tarvi-
taan kuitenkin kipeästi niin kuntien, maakuntien kuin valtionkin tasolla. Tämä käy ilmi niin Amnestyn 
kuntatutkimuksista, joita on julkaistu muun muassa vuosina 20051 ja 20172, kuin erityisasiantuntija 
Suvi Nipulin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuonna 2019 tekemästä selvityksestä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön kunnille toteuttaman kyselyn perusteella lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 
koordinaatio- tai yhteistyöryhmä puuttui vuoden 2019 alussa noin puolesta kyselyyn vastanneista kun-
nista tai kuntayhtymistä. Oma erillinen lähisuhdeväkivallan koordinaatio- tai yhteistyöryhmä oli hieman 
yli viidenneksellä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta koordinaatio- tai yhteistyöryhmällä ei ollut 
varattuna kunnan talousarviosta määrärahaa toiminnalle. Amnestyn viimeisimmässä kuntatutkimukses-
sa vain 14,5% vastaajista arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyystietojen vaikuttavan budjetti-
ratkaisuihin. Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaattori tai vastuuhenkilö oli 56 prosentissa vastan-
neista kunnista/kuntayhtymistä. Vastuuhenkilölle ei kuitenkaan välttämättä ollut määritelty työaikaa 
tehtävää varten tai edes selkeää tehtäväkuvaa. Vain kolmessa työaika oli 100 prosenttia.  

Amnestyn kuntatutkimus3 kertoo, että naisiin kohdistuvan väkivallan erityisten riskiryhmien asema suh-
teessa väkivaltatyön palveluihin on heikko koko maassa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi tytöt ja nuoret 
naiset, vammaiset naiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ja huonosti suomea puhuvat naiset. Eri-
tyisten riskiryhmien huomioiminen kytkeytyy Istanbulin sopimuksen ohella myös muihin kansainvälisiin 
velvoitteisiin, jotka eivät nyt toteudu (esim. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopi-
mus). Suomeen tarvitaan kynnyksettömiä, kaikille saavutettavia palvelupisteitä, vertaisryhmiä niin verk-
koon kuin maan kattavasti eri paikkakunnille, kriisipalveluja, ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia palveluja ja 
selviytymisvaihetta tukevia palveluja. 

Koronaviruksen kaltaisessa kriisitilanteessa lisäkapasiteettia tarvitaan entistä kipeämmin väkivaltaa 
kokeneiden tukipalveluihin. Kriisin jatkuessa on varmistettava sekä verkossa tarjottavien että puhelin-
palvelujen riittävyys turvakotipaikkojen lisäämisen ohella. Monille kotonaan väkivaltaa kokeville naisille 
työpaikka tai koulu ovat olleet mahdollisuus paeta hetkeksi väkivallan ja kontrollin ilmapiiriä. Kun nämä 
pakopaikat on suljettu ja ihmisiä kehotetaan pitämään fyysistä etäisyyttä pysymällä kotonaan, väkival-
lan riski kasvaa. Parisuhdeväkivallan aalto koronapandemian aikana on tehnyt selväksi sen, että on 
huolehdittava naisten ja tyttöjen oikeuksista kaikkialla maailmassa. 

Nykyiset rakenteet eivät riitä tukemaan tehokkaita väkivallan vastaisia toimia. Jotta Suomesta tulisi 
Euroopan turvallisin maa naisille, tarvitaan enemmän. Erityispalvelut naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
lähisuhdeväkivallan uhreille on rahoitettava suoraan valtion budjetista. Tästä investoinnista hyötyy koko 
yhteiskunta. 

 

Kuntapaikkoja tarvitaan lisää pakolaisille  

Maailmassa on kodeistaan paenneita ihmisiä jo 79,5 miljoonaa, mikä on enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Heistä 26 miljoonaa on YK:n pakolaisiksi määrittelemiä henkilöitä.  YK:n pakolaisjärjestö 
UNHCR:n mukaan kiireellinen kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamistarve on tällä hetkellä yli 1,44 
miljoonalle ihmiselle. Esimerkiksi vuonna 2018 kuitenkin vain 55 680 henkilöä uudelleensijoitettiin 
kiintiöpakolaisia vastaanottaviin maihin. Suomeen otetaan vuonna 2021 1 050 kiintiöpakolaista, mutta 

 

1 Amnestyn vuonna vuoden 2005 toteuttaman tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli nostaa tietoisuuteen kunnille suunnattua opas-
ta (Kenelle lyönnit kuuluvat? Kuntaopas pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön, STM 2005:7). Opas oli pohjana Tunnista, 
turvaa, toimi -suosituksille (STM 2008:9), joissa annetaan selkeät linjaukset lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toteuttamiselle 
kunta- ja kuntayhtymätasolla. 
2 Tutkija Satu Lidman toteutti Amnestyn toimeksiannosta tutkimuksen, jonka tulokset perustuvat 118 kunnan lomakevastauksiin 
ja viiden kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja järjestötoimijoiden syvähaastatteluihin. 
3 Kuka ottaa vastuun? Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutuminen, Amnestyn kuntaselvitys 2016–
2017, https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2017/01/Amnestyn-kuntaselvitys-naisiin-kohdistuvasta-
v%C3%A4kivallasta.pdf .   

https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2017/01/Amnestyn-kuntaselvitys-naisiin-kohdistuvasta-v%C3%A4kivallasta.pdf
https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2017/01/Amnestyn-kuntaselvitys-naisiin-kohdistuvasta-v%C3%A4kivallasta.pdf
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tarve uudelleensijoittamiseen on paljon suurempi. Osoittamalla halukkuutensa vastaanottaa enemmän 
kiintiöpakolaisia, kunnat voivat näyttää esimerkkiä globaalista vastuunjaosta ja humaanisuudesta pako-
laisia kohtaan.  

Kansainvälistä suojelua saavien ihmisten onnistunut kotoutuminen ja asettuminen uudelle kotipaikka-
kunnalle Suomessa perustuvat ensisijaisesti kuntien vapaaehtoisesti tarjoamiin, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten (ELY) kanssa sovittaviin kuntapaikkoihin. Kunnat puolestaan saavat valtiolta kor-
vausta kuntaan sijoitetuista pakolaisista. Jos turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, on edessä muutto 
omaan kotiin, pois vastaanottokeskuksesta. Muutto kuitenkin edellyttää kuntapaikkaa, ellei henkilö itse 
kykene järjestämään asuinpaikkaa omatoimisesti. Kiintiöön valitut pakolaiset puolestaan voivat tulla 
Suomeen vasta silloin, kun kuntapaikka ja asunto ovat löytyneet. Kunnat voivat sopia ELY-keskuksen 
kanssa, kuinka monta kuntapaikkaa ne tarjoavat, mutta osa kunnista sopii pakolaisten vastaanottami-
sesta lupaamatta kuitenkaan tiettyä paikkamäärää. 

Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset tarvitsevat kuntapaikan, jotta he pääsevät 
muuttamaan vastaanottokeskuksesta tai pakolaisleiriltä kuntaan ja kotouttamispalveluiden piiriin. Tar-
joamalla riittävästi kuntapaikkoja kunnat mahdollistavat sen, että oleskeluluvan saanut henkilö voi aset-
tua jo tutuksi tulleeseen vastaanottokuntaan tai sen lähialueille. Näin uutta elämää rakentava, toipuva 
ihminen ei joudu jälleen muuttamaan uuteen, vieraaseen ympäristöön uusine ihmisineen. Nopeasti 
varmistuva kuntapaikka on erityisen tärkeää ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille ja perheille. On 
inhimillisesti oikein ja yhteinen etumme, että uudet suomalaiset pääsevät mahdollisimman sujuvasti ja 
viivytyksettä kiinni uuteen elämään Suomessa ilman ylimääräistä odottamista ja epävarmuutta vastaan-
ottokeskuksessa.  

Viime vuosien aikana kuntapaikkoja on ollut tarjolla enemmän, kuin mitä Suomeen on otettu kiintiöpa-
kolaisia. Vuonna 2021 Suomeen vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä nousee ensimmäistä kertaa 
vuosiin 1 050 henkeen. Vaikka tämä on hyvä alku, tämä ei silti ole tarpeeksi. Esimerkiksi Ruotsi vas-
taanottaa 5 000 kiintiöpakolaista vuosittain ja Norja noin 3 000. Suomen tulisi seurata naapuri-
maidensa esimerkkiä ja nostaa kiintiötä reilusti. Tällöin myös kuntapaikkoja tarvitaan reilusti lisää. 

 

Ilmastonmuutosta torjuttava ihmisoikeuksia kunnioittaen    

Kunnilla on tärkeä rooli Suomen siirtymässä kohti hiiletöntä yhteiskuntaa. Kuntien ilmastotyö ei ala 
nollasta, mutta seuraavat neljä vuotta ovat kriittisiä ilmastotoimien osalta. Kuntien tulee sitoutua hiili-
neutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja laatia ilmastostrategia sekä päästövähennysten toteuttamis-
suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Amnesty International korostaa, että siirtymä hiilettömään 
yhteiskuntaan ei saa syventää olemassa olevaa rakenteellista eriarvoisuutta eikä luoda alueellista vas-
takkainasettelua. Ilmastonmuutosta on torjuttava ihmisoikeuksia kunnioittaen.  

Suomen toteuttaessa ihmisoikeusnäkökulmasta välttämätöntä kiireellistä siirtymää pois fossiilisista 
polttoaineista on varmistettava, että siirtymä on oikeudenmukainen ja edistää ihmisoikeuksien toteutu-
mista. On suunniteltava laajassa yhteistyössä toimenpiteitä, joilla luodaan vihreitä työpaikkoja ja vä-
hennetään siirtymän mahdollisia negatiivisia vaikutuksia työntekijöille, yhteisöille, pienituloisille kotita-
louksille sekä marginalisoiduille ja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.  

Dialogin tärkeyttä ei saa unohtaa. Kaikessa ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa on noudatetta-
va asianosaisten oikeutta informaatioon ja osallistumiseen. Erityisesti yksilöt ja ryhmät, joiden elämään 
ilmastokriisi ja ilmastotoimet vaikuttavat eniten, tulee ottaa mukaan ilmastotoimien suunnitteluun, 
toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin. Oikeudenmukaisen siirtymän tulee olla laajasti neuvoteltu 
prosessi, jossa tulee varmistaa etenkin paikallisten yhteisöjen ja toimijoiden äänen kuuluminen ja osal-
lisuus. Periaatteena tulee olla talouden ja paikallisyhteisöjen kestävyys pitkällä aikavälillä. 

 

Kuntalaisten osallisuus turvattava  

Kuntien tulee sitoutua kuulemaan kuntalaisia heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa toteutumiseen liitty-
vissä kysymyksissä, ja heidän näkemyksillään tulee olla aitoa merkitystä päätöksenteossa. Kunnat voivat 
esimerkiksi toteuttaa kuntalaiskuulemisia säännöllisin väliajoin. Kuntien tuleekin tarjota vuorovaikutuk-
sellisia kanavia, joiden kautta kuntalaiset voivat osallistua kuntansa toimien suunnitteluun, toteutuk-
seen ja arviointiin. Osallistumiskanavia voivat olla esimerkiksi foorumit, työpajat, kuulemiset ja erilaiset 
sähköiset alustat. Kuntalaisten kuulemisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että käytetyt 
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keinot tavoittavat kaikki kuntalaiset ja että kaikkien kuntalaisten ääni tulee yhdenvertaisesti kuulluksi. 
Myös alaikäisille tulee olla mahdollisuuksia ilmaista mielipiteensä.  

Kuntien tulee mahdollistaa sekä lyhyt- että pitkäjänteisempi osallistuminen päätöksentekoon: lyhytkes-
toisessa osallistumisessa voidaan painottaa rajattuja teemoja, ja pitkäjänteisemmässä osallistumisessa 
sitoutunut kuntalainen voi osallistua laajempiin kokonaisuuksiin, kuten kunnan ilmastostrategian suun-
nitteluun ja toteutukseen. Osallisuuteen kuuluu oleellisesti laadukas, kattava, saavutettava ja oikea-
aikainen tiedotus kunnan suunnitelmista ja toimista, sillä vain näin kansalaisilla on tosiasiallinen mah-
dollisuus vaikuttaa.  

 

Annamme mielellämme lisätietoja kirjeemme ja suositustemme teemoista.  

 
Ystävällisin terveisin, 
 
 
 
 
 
Niina Laajapuro 
Ihmisoikeustyön johtaja 
niina.laajapuro@amnesty.fi  
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