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Lukijalle
Nämä viestit ja suositukset perustuvat laajaan, kirjallisia lähteitä ja asiantuntijoiden haastatteludialogeja
hyödyntäneeseen taustatutkimukseen, joka laadittiin Ulkoministeriön toimeksiannosta Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksessa (THL). Tutkimustiimin vetäjänä ja pääkirjoittajana on toiminut kehittämispäällikkö
Ronald Wiman THL:stä. Muut taustaraportin kirjoittajat ovat Prof. Matti Mikkola Helsingin yliopistosta,
yksikönpäällikkö Pasi Moisio, erikoistutkija Meri Koivusalo, kehittämispäällikkö Simo Mannila ja
projektipäällikkö Minna Sinkkonen THL:stä. Hankkeen vastuullisina johtajina ovat toimineet
yksikönpäälliköt Pasi Moisio (Vähimmäisturvayksikkö, VATU) ja yksikönpäällikkö Johanna Lammi-Taskula
(Politiikan seuranta ja vaikuttavuusyksikkö, POVA). Suunnittelija Mira Koivusilta on toiminut teknisenä
toimittajana. Toimittaja Mark Phillips on tehnyt englanninkielisten versioiden kielenhuollon.
Tämä tiivistelmä on saatavilla UM:n verkkosivuilla
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=244626&nodeid=15452&contentlan=1&culture=fi-FI
Taustatutkimus ”Poverty and Deprivation of Children as a Challenge to Finland’s Foreign Policy. Situation
Analyses and Policy Perspectives. Background Research Report” on saatavilla elektronisessa muodossa
(vain englanninkielisenä) kesäkuun 2012 loppuun dropbox osoitteessa:
http://dl.dropbox.com/u/47137316/Child%20poverty/FFF3FinalReportChildPoverty.docx
Sen jäkeen (1.7.2012) THL:n Politiikan seuranta- ja vaikuttavuusyksikön (POVA) sivuilta löytyy uusi linkki
taustatutkimus- dokumenttiin osoitteessa:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/politiikan_seuranta_ja_vaikuttavuus
Myös englanninkielinen versio tästä ”Avainviestit ja toimintasuositukset”- osasta ”Key Messages and
Recommendations for Action: Children Belong at the Centre of Sustainable Development” on saatavilla
verkossa yllämainitusta osoitteesta (2.5.2012 alkaen).
Tämän dokumentin lopussa on lueteltu tahoja ja asiantuntijoita, joita työn aikana on konsultoitu.
Tekijät haluavat erityisesti kiittää heitä erinomaisesta yhteistyöstä.
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Tiivistelmä suosituksista
1. Lapsen oikeuksien periaatteet ja tavoitteet tulee osana ihmisoikeusperustaista
lähestymistapaa integroida läpileikkaavasti kaikkeen ulkoministeriön toimintaan
soveltamalla kolmea toisiaan täydentävää toimintatapaa: (1) valtavirtaistamalla, ja (2)
kohdennetuin hankkein sekä (3) nostamalla ne aktiivisesti poliittiseen vuoropuheluun
kaikilla relevanteilla foorumeilla. Läpileikkaavat tasa-arvo- ja ihmisoikeustavoitteet tulee
johdonmukaistaa läpi koko ulkoministeriön kaikkien osastojen työprosesseihin ja
tuloskortteihin. Kehityspoliittisen osaston kokemus tästä prosessista tulee hyödyntää.
2. Ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikan ja kestävän kehityksen agendoja tulee
konkretisoida jäljittämällä näiden politiikkojen vaikutuskanavat ja todennäköiset
vaikutukset nykyisiin lapsisukupolviin. Lapset ja nuoret on nähtävä ensimmäisenä
konkreettisena tulevana sukupolvena, jolla on oikeus saada nykyisten päättäjäsukupolvien
perintönä maailma, jossa heidän mahdollisuuksiaan tyydyttää tarpeensa ei ole etukäteen
edellisen sukupolven toimesta kulutettu.
Politiikkojen ja päätösten vaikutus lapsien ja
nuorten oikeuksiin ja elämään täytyy kuitenkin myös konkretisoida tavoitteiksi ja
indikaattoreiksi, joita voidaan seurata mm. osana Rio+20 prosessia. Myös UM:n
hanketoiminnassa lapsivaikutus - indikaattoreita tulee kehittää ja seurata niitä
systemaattisesti osana tilastojärjestelmän perustehtäviä.
3. Ihmisoikeuksien jakamattomuuden periaatetta tulee kaikissa yhteyksissä korostaa. Tämä
on keskeistä kaikilla ulkopolitiikan alueilla mm. turvallisuus-, talous-, kauppapolitiikassa.
Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien samanvertaisuus ja keskinäinen
riippuvuus kansalais- ja poliittisten oikeuksien kanssa on erityisen tärkeää huomioida juuri
lapsen oikeuksien toteutumisen ja toteuttamisen kannalta.
4. Ulkopolitiikan ihmisoikeuspolitiikan tulee olla käytäntö-, toimeenpano- ja
tulossuuntautunutta pikemmin kuin julistavaa. Suomen tulee erityisesti keskittyä
käytäntöihin, joilla lapsen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista lasten elämässä
edistetään konkreettisiin yhteiskuntapoliittisiin ja hallinnollisiin keinoihin.
5. Eriarvoisuuden erilaisin perusteluin hyväksyviin - ja sitä jopa lisääviin - politiikkoihin ja
suunnitelmiin Suomen tulee suhtautua kaikilla foorumeilla aktiivisen kriittisesti, koska
eriarvoisuuden haitat kohdistuvat erityisesti lapsiperheisiin ja lapsiin.
Esimerkiksi
eurokriisin hoidossa, globaalin finanssikriisin hallinnassa, kehityssavun tehokkuuden
parantamisagendalla,
ilmastomuutoksen
torjunnassa
jne.
tulee
pyrkiä
oikeudenmukaisuuteen sukupolvien sisällä ja niiden välillä. Suomen on painotettava näitä
oikeudenmukaisuustavoitteita ja siksi suojata makropolitiikan haitallisilta vaikutuksilta
lapsia, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsiryhmiä kuten vammaisia sekä
vähemmistöjen tyttöjä ja poikia.
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6. Erityisesti köyhyyden vähentämiseen pyrkivissä hankkeissa tulee aina olla yhtenä osana
tyttöjen ja poikien hyvinvoinnin huomioon ottaminen. Tässä avainasemassa on myös
naisten aseman, oikeuksien ja osallisuuden edistäminen. Huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
sekä sen ylisukupolvista periytymistä torjutaan jo lapsuudessa.
7. Perusturvan ja peruspalveluiden saatavuutta kaikille Suomen tulee edistää olennaisena
osana
tulosperustaisen
ihmisoikeuspolitiikan
toimeenpanoa.
Laaja-alainen
sosiaalipolitiikka ja tasa-arvoa edistävä yhteiskuntapolitiikka on ollut alikäytetty kehityksen,
köyhyyden vähentämisen ja turvallisuuden väline. Suomella on universaalista,
oikeusperustaisesta sosiaalipolitiikasta kokemusta, osaamista ja uskottava oma historia:
äänioikeus kaikille (1906), peruskoulutus kaikille (1921), sosiaaliturva/eläkkeet kaikille
(1937/ -47), kouluruokailu kaikille lapsille (1943), lapsilisät kaikille (1948), terveyttä kaikille
(1963), ’kirjasto kaikille’, ’kaupunki kaikille’ jne. – ”yhdellä ilmaisulla: ’yhteiskunta kaikille’,
joka summaa YK:n ihmisoikeusinstrumenttien pääviestin”1 .
8. Yhteistyötä lapsen asiaa ajavien järjestöjen asiantuntijoiden kanssa on systematisoitava
ja kytkettävä mukaan myös muut asianosaiset: muut ministeriöt, yksityinen sektori sekä
lapset ja nuoret itse.
9. Kotimaisen ja kansainvälisen lapsipolitiikan keskinäistä johdonmukaisuutta sekä
toimijoiden dialogia ja yhteyksiä on vahvistettava. Säännöllinen vuoropuhelu kiteyttäisi
myös ymmärrystä siitä, millaisia hyviä periaatteita ja käytäntöjä Suomella on tarjottavanaan
lapsen oikeuksien edistämiseksi ja lapsiköyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisemiseksi
erilaisissa toimintaympäristöissä Euroopassa, kahdenvälisillä ja monenkeskisillä kentillä.
10. Ulkoministeriön tulee laatia koko Ministeriön kattava toimenpidesuunnitelma
(Management Response), joka sisältää tiekartan askelista, jolla lapsen oikeuksien
edistäminen ja erityisesti lasten köyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisy integroidaan
entistä paremmin koko Ministeriön toimintaan. Sen tulee sisältää ohjeistus, joka
määrittelee strategiset valinnat, tulostavoitteet, organisoinnin ja resurssoinnin,
yhteistyöjärjestelyt, kapasiteetin kehittämisen keinot, laadunvarmistuksen
ja
seurantamekanismit.
“Let me repeat, this is an era of partnerships. Government's cannot do it alone.
The UN cannot do it alone
and I am afraid NGOs cannot do it alone, and business can't.“
UN Secretary General Kofi Annan at the World Summit on Sustainable Development, 2002.“

1

YK:n pääsihteeri Boutros Boutros- Ghalin raportti YK:n 49. Yleiskokoukselle, 1994
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Tiivistelmä avainviesteistä

Miljardi lasta kärsii vakavaa puutetta oikeuksiensa toteutumisen ja kehityksensä
perusedellytyksistä: ruuasta, juomavedestä, kunnon asumuksesta, terveydestä ja/ tai
koulutuksesta. Myös OECD:ssä lapsiperheet ovat muita huonommassa taloudellisessa asemassa ja
lapsiperheiden köyhyys on ollut kasvamassa. Keskiarvot kertovat, että lasten asema maailmassa
on parantunut. Mutta keskiarvot kätkevät taakseen suurta eriarvoisuutta ja lasten vakavaa - ja
pysyvää - puutetta ja huono-osaisuutta sekä teollistuneissa maissa että kehitysmaissa. Köyhät
lapset, maaseudun lapset, etniset vähemmistöt, vammaiset lapset, ja kaikissa syrjäytetyissä
ryhmissä erityisesti tytöt, ovat jääneet jälkeen yleiskehityksestä. Talouskasvun hedelmät ovat
hyödyttäneet varakkaampien perheiden lapsia suhteellisesti enemmän. Vuosituhattavoitteet
jäävät saavuttamatta ellei huonompiosaisiin maihin ja huono-osaisimpiin lapsiin panosteta
nykyistä enemmän.
Lasten köyhyys ja huono-osaisuus liittyy esim. OECD - maissa selvästi tulonjaon eriarvoisuuteen.
Lasten moniulotteisesti mitattu hyvinvointi ja maiden keskimääräinen tulotaso eivät ole
yhteydessä tosiinsa. Samansuuntainen ilmiö on havaittavissa köyhempien maiden ryhmässä esim.
Afrikassa. Lapsimyönteinen politiikka ei riipu maan tulotasosta. Suomessa eriarvoisuuden kasvu on
näkynyt juuri lapsiperheiden ja lasten jäämisenä muista väestöryhmistä jälkeen.
Köyhyys on syytä määritellä tilanteeksi, jota leimaa nimenomaan taloudellisten voimavarojen
niukkuus. Erityisesti lapsen köyhyyttä on kuitenkin tarkasteltava moniulotteisempana huonoosaisuutena, taloudellisten, sosiaalisten ja psyykkisten hyvinvoinnin edellytysten puutteena. Näin
siksi, että puutteella ja huono-osaisuudella millä tahansa näistä ulottuvuuksista on pitkäaikaiset
vaikutukset lapsen kehitykseen, usein koko elinkaareen. Huono-osaisuudella on taipumus hyvin
todennäköisesti siirtyä seuraavallekin sukupolvelle. Huono-osaisuus on monesti taloudellisen
köyhyyden seurausta, mutta lasten huono-osaisuutta on myös rikkaissa perheissä ja rikkaissa
maissa. Huono-osaisuuden ja puutteen vaikutukset lapseen ovat sitä haitallisempia, mitä
vakavammasta puutteesta on kyse. Vakava puute, joka vaarantaa lapsen terveyden ja
kehitysmahdollisuudet on ihmisoikeusloukkaus.
Suomi on edelleen OECD - maiden parhaimmistoa lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Siksi on syytä
tunnistaa ja pitää kiinni niistä tekijöistä, joilla tämä on saatu aikaan. Mm. UNICEF on todennut,
että lasten hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kehityksessä kyse ei ole niinkään taloudesta vaan
tahdosta, harjoitetun politiikan suunnasta.
Köyhyydellä on rakenteellisia taustatekijöitä, joista keskeisin on eriarvoisuus ja syrjintä. Naisten
huono-osaisuus ja epätasa-arvo on näistä kulttuuris- yhteiskunnallisista syrjintäilmiöistä yleisin.
Äidin köyhyys ja lukutaidottomuus periytyy tyttärille. Suomenkin historia osoittaa, että laajaalaisella, yhteiskunnallista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävällä yhteiskuntapolitiikalla
saadaan aikaan pysyviä parannuksia juuri lasten hyvinvoinnissa.
Talouden laskukaudet ja etenkin taantumat vaikuttavat monien välityskanavien kautta juuri
lapsiperheiden elinoloihin. Suomen 1990- alun luvun lamalla oli pitkä ja synkkä varjo lasten
pahoinvointina. Myös globaali talous-, ruoka- ja energiakriisi, tuleva vesikriisi ja käynnissä oleva
ilmastonmuutos vaikuttavat vakavimmin juuri lasten elinmahdollisuuksiin, vaikka lapsilla on
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vähiten ollut osuutta näiden kriisien synnyttämiseen. Kehitysavusta tinkiminen on tinkimistä juuri
niistä rahoista, jotka kohdentuvat kaikkia muita investointeja selkeämmin lasten hyvinvoinnin
edellytyksiin. Suomen on pidettävä lupauksensa maailman köyhille lapsille, että nostamme
kehitysapumme 0.7%:iin.
Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältämä oikeus kehitykseen tulee ymmärtää myös kollektiivisena
lapsisukupolven oikeutena kestävän kehitykseen, jonka toteutumisesta päätöksentekijäsukupolvet
ovat vastuussa. Muun muassa Globaalin kestävyyden paneeli, jonka toisena puheenjohtajana oli
presidentti Tarja Halonen, omaksui tämänsuuntaisen näkökulman. Ensi kesäkuun Rion kestävän
kehityksen kokouksen 20-vuotiskokouksen lopputuloksissa tätä lapsinäkökulmaa tulee vahvistaa
ja konkretisoida.
Suomen ulkopolitiikan johdonmukaisuutta lasten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tulee ja
voidaan edelleen kehittää Suomen tekemien sitoumusten sekä hallitusohjelman sekä
kehityspoliittisen toimintaohjelman mukaisesti. Järjestökentällä on paljon asiantuntemusta, jota
tulee systemaattisemmin hyödyntää politiikan ja hankkeiden arvioinnissa. Myös yrityssektorin
vastuullisuus – liike tulee kytkeä mukaan.
Suomen tulee panostaa avoimesti arvopohjaiseen ulkopolitiikkaan. Ihmisarvon kunnioittaminen,
ihmisoikeusperiaatteet, kuten tasa-arvo, solidaarisuus ja kaikkien naisten, miesten, tyttöjen ja
poikien oikeus olla mielekkäästi ja aidosti osallisina yhteiskunnassa ja päätöksenteossa tulee
integroida UM:n työprosesseihin. Siihen tarvitaan ensin poliittinen ja hallinnollinen päätös, ohje tai
normi, sekä sen soveltamisen rakenteet, koulutus ja työkalut. Kehityspoliittisella osastolla tätä
toimintamallia on jo sovellettu. Nyt on johdonmukaistamisen aika.
Arvojen ja periaatteiden avoimen esillä pitämisen lisäksi on investoitava globaalitasolla sekä
EU:ssa että kehityskumppanuuksissa hyvän, oikeusvaltioperustaisen hallinnon ja laaja-alaisen
sosiaalipolitiikan tukemiseen. Niiden kautta ja avulla ihmisoikeustavoitteet ja -periaatteet
toteutetaan myös käytännöissä ja lasten elämässä.
Lasten hyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen tulee ottaa koko ulkoministeriön yhdeksi
läpileikkaavaksi tavoitteeksi, jota systemaattisesti seurataan. Se on välttämätön osa sekä
ihmisoikeuspohjaista lähestymistapaa että uskottavaa kestävän kehityksen politiikkaa. Yleinen
eriarvoisuus ja eriarvoistuminen johtavat myös alueellisiin ja globaaleihin turvallisuusuhkiin.
Mitkään kaupalliset edut eivät oikeuta lapsen oikeuksien unohtamiseen.
Lapsimyönteisen ulkopolitiikan minimivaatimuksena kaikilla sektoreilla tulee olla sen
varmistaminen, ettei politiikasta tai hankkeesta aiheudu haittaa lapsille. Hankesuunnittelussa
tarvitaan myös yksinkertaiset työkalut lapsivaikutusten arvioimiseksi.
Politiikan
konkretisoimisessa, soveltamisessa ja edelleen kehittämisessä ja arvioinnissa säännöllisen
yhteistyön foorumit kaikkien asiaosaisten välillä ovat tehokas keino johdonmukaisuuden ja
vaikuttavuuden vahvistamisessa.
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Tausta
Lapsen oikeuksien edistäminen ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen ovat Suomen
kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan yksi prioriteetti. Lapsen oikeudet, lasten hyvinvointi ja lasten
köyhyyden vähentäminen eivät kuitenkaan ole näkyneet ulkosuhteissa prioriteettikysymyksen
edellyttämällä tavalla. Vaikka YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu
ihmisoikeussopimus, sen velvoitteet eivät näkyvästi ohjaa maiden ulko- ja kehityspolitiikkaa. On
Suomen linjan mukaista osoittaa aloitteellisuutta myös tämän yleissopimuksen noudattamisen
vahvistamisessa.
Ulkoministeriö haluaa nostaa lapsen oikeuksien edistämisen ja lapsiköyhyyden vähentämisen
keskeisempään asemaan Suomen ulkopolitiikassa ja kansainvälisessä dialogissa. Tämän
pyrkimyksensä tueksi Ulkoministeriö on teettänyt tutkimuksen lapsiköyhyydestä kansainvälisestä
ihmisoikeus - näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lapsiköyhyydestä
ilmiönä ja haasteena sekä koota tältä pohjalta toimintasuosituksia, joiden avulla lasten köyhyyden
ehkäisemistä ja vähentämistä voidaan entistä tuloksellisemmin ja johdonmukaisemmin tukea
Suomen ulkopolitiikan keinoin.
Tutkimus on perustunut tutkimusraporttien ja politiikkadokumenttien analyysiin sekä lapsen
oikeuksia ajavien järjestöjen sekä muiden asiantuntijatahojen haastatteludialogeihin. Tämä
yhteenveto kiteyttää raportissa esiinnousseet haasteet
A.
B.

AVAINVIESTEIKSI ja
ULKOIMINISTERIÖLLE SUOSITELTAVIKSI TOIMINTALINJOIKSI JA LYHYEN AIKAVÄLIN
AJANKOHTAISIKSI TOIMIKSI

Avainviestit on ryhmitelty taustaraportin pääkappaleita seuraten kahdeksaan osioon. Osion
numero viittaa netissä olevan taustaraportin pääkappaleeseen, jossa asiaa on analysoitu
laajemmin ja josta löytyvät myös lähteet. Suositukset on ryhmitelty alla olevan kehikon,
eräänlaisen yksinkertaistetun riisutun LOGFRAME:n 2 mukaan (1) yleisiksi periaatteiksi, (2) visioksi,
(3) suositeltaviksi lähestymistavoiksi, (4) ulkopolitiikan osa-alueiden vaikutustavoitteiksi, sekä
lyhyellä aikavälillä toteutettaviksi toimenpiteiksi (5-7).
1. Arvot ja periaatteet
2. Suomen visio lapsille paremmasta maailmasta
3. Mitä lapsen köyhyys on? Käsitteet ja lähestymistavat
4 Lapsiystävällisen ulkopolitiikan osa-alueet ja vaikutustavoitteet
5. Integrointi UM:n työprosesseihin
6. Yhteistyösuhteiden kehittäminen
7. Suositusten toimeen panon seuranta

2

Tässä viitataan Logical Framework Approach - kehikkoon (LFA) , joka on yleinen standardi mm kehityshankkeiden
suunnittelulle.
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Kutakin suositusta seuraa lyhyt perustelu. Empiiriset havainnot ja analyysi, joihin suositukset
perustuvat, löytyvät avainviesteistä ja varsinaisesta englanninkielisestä taustaraportista, joka on
saatavilla verkossa.3
Tämän lyhennelmän alaviitteissä on viitattu taustaraportin joihinkin kappaleisiin, joissa on
runsaasti lisätietoa kyseisestä aiheesta. Koko raportin sisällysluettelo on tämän lyhennelmän
liitteenä.
Suosituksia on kierrätetty kommenteilla asiantuntijoista kootulla taustaryhmällä ja saatu palaute
on pyritty ottamaan tasapuolisesti huomioon. Tämä tiivistelmä ei välttämättä kuitenkaan edusta
kaikkien osapuolten näkemyksiä vaan sen kannanotot ovat yksinomaan kirjoittajan vastuulla.
Liitteenä on luettelo asiantuntijoista ja järjestöjen edustajista, joita on prosessin kuluessa kuultu.

3

Taustaraportti: Ronald Wiman (2012, ed.): Child Poverty and Deprivation as a Challenge for Finland’s
Foreign Policy. Situation Analyses and Policy Perspectives. Background Research Report. National Institute
for Health and Welfare (THL)

http://dl.dropbox.com/u/47137316/Child%20poverty/FFF3FinalReportChildPoverty.docx
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A. AVAINVIESTIT
Tässä yhteenvedossa kootaan joukko keskeisiä näkökulmia, jotka nousevat viimeaikaisista
tutkimuksista ja selvityksistä sekä asiantuntijaraporteista ja politiikkadokumenteista, joiden
taustalla on laajaa kokemusta ja syvällistä ymmärrystä lasten köyhyyden luonteesta, sen syistä ja
seurauksista lapsen ja koko yhteiskunnan kannalta. Verkossa oleva taustaraportti sisältää paljon
laajemman ja yksityiskohtaisemman katsauksen. Sen tarkoituksena on auttaa näkemään
kokonaisuuksia ja ohjata raportin tekijöiden mielestä parhaan taustatiedon lähteille. Tässä on
valittu mahdollisuuksien mukaan verkossa olevia tietolähteitä, jotta taustaraportti toimisi
”elektronisena kirjahyllynä”, joka on aina kokonaisuudessaan saatavilla. Tämä yhteenveto ei
käytännön syistä sisällä linkkejä lähdemateriaaliin paria taustaraportin laatimisen jälkeen mukaan
otettua lukuun ottamatta.
1. Lapset elävät aikuisia useammin puutteellisissa oloissa
Lasten, 0-18 -vuotiaiden, osuus maailman väestöstä on noin kolmannes (32.6%). Afrikassa joka
toinen ihminen on 0-18 -vuotias. Lähes kolmannes kehitysmaiden lapsista (30%) elää tilanteessa,
jossa tuloja on alle 1USD päivässä. UNICEF:n arvion mukaan noin joka toinen maailman 2.2.
miljardista lapseta elää tilanteessa, jossa peruspalvelujen saatavuus on puutteellista: miljardi lasta
kärsii vakavaa puutetta ruuasta, juomavedestä, kunnon asumuksesta, terveydestä ja/tai
koulutuksesta. 4
Lapsiperheet ovat myös OECD-maissa muuta väestöä köyhempiä. Viidennes EU:n lapsiperheistä eli
köyhyysriskissä, eli alle 60%:lla mediaanituloista, kun koko väestöstä osuus oli 17% EU:ssa.
Suomessa, Ruotsissa ja esimerkiksi Isossa Britanniassa lapsiperheiden köyhyys on ollut nousevalla
uralla. Suomessa lapsiperheiden köyhyys on seuraillut tulonjaon epätasaisuuden kasvua 1990luvun alkupuolelta lähtien. 5
Köyhyys voidaan määritellä absoluuttisesti kiinteänä köyhyys- tai toimeentulorajana tai suhteessa
muun väestön tulotasoon. ”Absoluuttinen”, ”äärimmäinen” tai ”vakava” köyhyys tarkoittaa
elinoloja, jotka alittavat vähimmäistasoksi katsotun rajan. Suhteellinen köyhyys viittaa tulo- tai
elintasoon, joka on tietyn määrän keskiarvoa, yleensä mediaania, alempana. Euroopan Unionin
tilastoissa raja on yleensä 60% ja OECD:n tilastoissa 50% mediaanin alapuolella
YK:n Lapsen oikeuksien komitea on yleiskommentissaan nro 7 todennut huolensa sekä vakavasta
(absoluuttisesta) että suhteellisesta köyhyydestä lasten kannalta seuraavaa: ”Kasvaminen
suhteellisessa köyhyydessä heikentää lasten hyvinvointia, yhteiskuntaan kuulumista sekä
itsetuntoa ja vähentää oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kasvamisella äärimmäisessä
köyhyydessä on vielä vakavampia seurauksia. Se uhkaa lasten henkiinjäämistä, ja terveyttä ja
heikentää peruselämänlaatua.” 6 Vakavan köyhyyden seuraukset vaikuttavat usein haitallisesti
koko elämänkaareen.

4

UNICEF Millennium Development Goals (Online) http://www.unicef.org/mdg/poverty.html
Ks. Taustaraportti Bacgro0und Research Report ss. 103-133
6
Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja. UNICEF Suomi (2011), s 299
5
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Tämän hankkeen tarkoituksena on ollut kerätä ja jäsentää tietoa lasten köyhyydestä, sen piirteistä
ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja toimintapolitiikoista, jotta Suomen ulkopolitiikan suunnittelijat
ja toteuttajat voisivat entistä paremmin ottaa toiminnassaan huomioon lasten köyhyyden ja
huono-osaisuuden ehkäisyn. Lähtökohtina ovat ihmisoikeusperustainen lähestymistapa ja
sosiaalipoliittinen näkökulma.

2. Lapsen oikeudet ovat hyvän yhteiskuntapolitiikan ankkuri7
Suomi on sitoutunut monin tavoin edistämään ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa sisä- ja
ulkopolitiikassaan. Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan näkökulma köyhyyteen on
moniulotteinen. Se korostaa kansainvälisten ihmisoikeusinstrumenttien normien ja arvojen
keskeistä merkitystä köyhyyden vähentämiseen pyrkivien politiikkojen ankkurina.
Kaikki ihmisoikeudet koskevat myös lapsia. Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) määrittelee lapsen
aseman ja oikeuksien standardit ja niiden toteutuksen periaatteet: syrjimättömyys, lapsen edun
huomioonottaminen, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen, sekä lapsen
näkemyksen huomioonottaminen. Vanhemmat tai huoltajat ensisijaisesti ja viimekädessä valtio
ovat vastuunkantajia, joita sopimus velvoittaa.
Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsen kansalais- ja poliittiset oikeudet taataan kaikissa
tilanteissa eikä tämän velvoitteen täyttämistä voida ehdollistaa resurssien saatavuuteen. Lapsen
oikeuksien komitea on linjannut, että lapsen taloudellisten, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet
tulee toteuttaa ”mahdollisimman täysimääräisesti tällaisiin toimiin käytettävissä olevien
voimavarojen mukaisesti ja tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön puitteissa”. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin. 8
Laaja-alainen, tasa-arvoa edistävä sosiaalipolitiikka on keskeinen keino ehkäistä lapsiköyhyyttä ja
vähentää lasten huono-osaisuutta ja eriarvoa. Tärkeä välittävä muuttuja lasten hyvinvoinnissa on
naisten hyvinvointi ja tasa-arvo. Naisten asemaa parantava politiikka – erityisesti sosiaalipolitiikka parantaa myös lasten asemaa. Suomen oma historia 1917 itsenäistyneestä kehitysmaasta
nykyiseksi rikkaimpien maiden joukkoon kuuluvaksi tietoyhteiskunnaksi on tästä hyvä esimerkki.
Suomen kehityskulussa yhdistyivät taloudellinen kasvu ja tasa-arvo – myös sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistaminen.
Ihmisoikeusperustainen kehitys merkitsee sitä, että ihmisoikeusinstrumenttien määrittelemät
tavoitteet ja periaatteet toteutuvat yhdenvertaisesti jokaisen elämässä. Ihmisoikeuksien
toteutumisen takaavat tulokset saadaan aikaan laaja-alaisella, kaikki sektorit läpäisevällä, tasaarvoisuuteen tähtäävällä yhteiskuntapolitiikalla, johon kuuluu perusturvan ja peruspalveluiden
ulottaminen kaikille - myös käytännössä eikä vain lakiteksteissä. Ihmisoikeudet eivät toteudu vain

7

Ks. Matti Mikkola (2011): The Human rights approach as a policy anchor. Background Research Report ss.14-35, ja
65-69
8
UNICEF Lapsen oikeuksien käsikirja s 47
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julistamalla ja lakia tulkitsemalla. Siksi ihmisoikeusperustaisessa ulkopolitiikassa on keskityttävä
ihmisoikeuksien toteutuksen reaalisiin keinoihin kussakin toimintaympäristössä.
3. Köyhyyteen on monta näkökulmaa, jotka johtavat myös erilaisiin politiikkoihin9
Köyhyyden vähentäminen on globaalisti vahvistettu kehitystavoite. Myös Suomen nykyinen
hallitus on päättänyt vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä kotimaassa että globaalilla tasolla.
Köyhyys on aina jossain merkityksessä suhteellista ja siksi on tärkeää tietää, mihin sillä kulloinkin
viitataan. Ilmiön ymmärtäminen ja siinä käytetyt käsitteet ja mittarit vaikuttavat hyvin
voimakkaasti toimintapolitiikan valintoihin.
Tuloköyhyys on puutteellinen mittari lapsen köyhyyden kuvaamiselle. Politiikan suunnittelulle
moniulotteiset käsitteet ovat hyödyllisempiä mutta ne johtavat tiedonhankinnan haasteisiin.
Köyhiltä itseltään kysyttäessä nousee esiin köyhyyden moniulotteinen, prosessimainen luonne.
Köyhyys on tilanne, joissa ihmisellä itsellään on aktiivinen rooli ja pyrkimys parempaan, mutta
yhteiskunnalliset instituutiot asettavat näille pyrkimyksille ylittämättömiä esteteitä. Köyhyys liittyy
haavoittuvuuteen, taloudellisen turvan ja lain suojan puutteeseen. Köyhyys on elämää ilman
riittävää valtaa vaikuttaa omiin asioihinsa.
Köyhyys -termillä on syytä viitata elämäntilanteeseen, jossa toimeentuloresurssien puutteella on
merkittävä rooli. Siitä usein seuraa muita puutteita ja ongelmia. Ei ole tarkoituksenmukaista
ladata kaikkia toimeentuloeroja ja huonompiosaisuutta yhden sanan, köyhyyden, alle. Sen sijaan
huono-osaisuudella voidaan viitata moniulotteisempiin hyvinvointivajeisiin, myös sellaisiin, joilla ei
ole yhteyttä tulotasoon. Toisaalta, jos kaikkia elinoloeroja yritetään asettaa ihmisoikeuksien alle,
tuotetaan myös käsitteellistä köyhyyttä ja inflaatiota, miltä pohjalta selkeää toimintapolitiikkaa on
vaikea laatia.
Sellaiset olosuhteet, jotka vaarantavat lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja standardit
ovat aina myös lapsen ihmisoikeuskysymys. Lapsen oikeuksien sopimus määrittelee, että lapsella
on oikeus elämään ja täysimääräiseen kehittymiseen (artikla 6). Nämä toteutuvat siten, että
toteutetaan muut Lapsen oikeuksien sopimuksen sitoumukset kokonaisvaltaisesti. Lapsiköyhyyden
ehkäisyn ja vähentämisen kannalta keskeisiä ovat mm. oikeudet terveyteen, oikeus riittävään
ravintoon, asumiseen ja elintasoon, sosiaaliturvaan, terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön,
koulutukseen ja leikkiin (artiklat 24, 26, 27, 28, 29, ja 31). UNICEF on määritellyt lapsiköyhyyden
ja huono-osaisuuden puutteeksi tuloista, ruuasta, koulutuksesta, sanitaatiosta, asumisesta,
terveydestä, turvallisesta juomavedestä, ja informaatiosta. Tässä raportissa ei kateta kaikkia
lapsen oikeuden sopimuksen artikloja vaan seurataan pääosin tätä UNICEF:n moniulotteista
viitekehystä, joka määrittelee lapsiköyhyyden ja huono-osaisuuden olennaisimmat ulottuvuudet.
Huono-osaisuus voi seurata muistakin syistä kuin toimeentulo-ongelmista. Näin on esimerkiksi
lastensuojelun kentällä.
Lapsen kokema vakava köyhyys ja puute, joka vaarantaa hänen kasvunsa ja kehityksensä on
ihmisoikeusloukkaus. Vakava köyhyys on myös usein syynä sille, että lapsi joutuu syrjittyyn
asemaan, hänen oikeuksiaan, tarpeitaan, omaa ääntään ja etuaan ei oteta huomioon. Lapsen
9
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köyhyydellä ja puutteella on vakavampia seurauksia kuin täysi-ikäisyydessä. Esimerkiksi puute
ravitsevasta ruuasta, terveydenhoidosta, koulutuksesta ja aikuisen huolenpidosta voivat johtaa
elinikäisiin seurauksiin ja huono-osaisuuteen, jonka todennäköisyys myös ”periytyä” jälleen
seuraavalle sukupolvelle on korkea kaikissa maissa.
Köyhyyttä voi lähestyä monesta näkökulmasta. Näkökulman valinnalla määritellään pitkälti
toimintapolitiikan vaihtoehdot.
Köyhyys voidaan määritellä tulotason perusteella. Se voidaan käsittää laajemmin puutteeksi
perustarpeiden tyydyttämisresursseista. Tätä näkökulmaa taas voidaan avartaa korostamalla
ihmisen omaa aktiivista roolia hyvinvointinsa tavoitteellisen rakentajana, mihin hän käyttää sekä
sisäisiä että ulkoisia voimavaroja (capabilities approach). Kun painotetaan ihmisen hyvinvoinnin
sosiaalista ja psyykkistä ulottuvuutta köyhyys näkyy ’hyvin voimisen’ vastakohtana (well-being
approach). Köyhyyden olemusta ja syitä voidaan myös lähestyä rakenteellisen eriarvoisuuden
näkökulmasta. Köyhyys on syrjäytimistä. Lopulta ihmisoikeusnäkökulma tarjoaa kokonaisvaltaisen
viitekehyksen, jossa huono-osaisuus määritellään kaikille kuuluvien perusoikeuksien ja vapauksien
puutteena. Köyhyys on syrjäyttämistä ja itsemääräämisoikeuden riistämistä.
Lapsen oikeudet tulee nähdä jakamattomana kokonaisuutena, jossa kansalais- ja poliittiset
oikeudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ovat toisiaan täydentäviä ja
toisistaan riippuvaisia. Myös lapsen kokema köyhyys ja puute hyvinvoinnin edellytyksistä on
moniulotteinen kokonaisuus. Vaikka useassa yhteydessä köyhyyttä tutkittaessa rajoitutaan
perheiden tulotasoon ja/tai muihin materiaalista hyvinvointia kuvaaviin asioihin, on aina tarpeen
etsiä moniulotteisempaa tietoa, joka ottaa huomioon sekä lapsen hyvinvoinnin materiaaliset,
sosiaaliset että psyykkiset ulottuvuudet. Näitä hyvinvoinnin ulottuvuuksia suomalainen sosiologi
Erik Allardt on osuvasti kuvannut viittaamalla sanoihin ”having, loving and being”. Pelkkä
hengissä säilyminen ei ole lapselle ihmiselämää. Myös pakolaisleirillä on oltava mahdollisuudet ja
välineet leikkiin.
4. Haastava globaaliympäristö ja kehityspolitiikan aallot vaikuttavat lasten hyvinvointiin10
Lasten köyhyys ja huono-osaisuus nousi kehitysagendalle erityisesti 1987 kun vallitsevan
neoliberalististen oppien mukaisen rakennemuutospolitiikan haittavaikutukset erityisesti lapsiin
nostettiin UNICEF:n ja UNDP:n toimesta näkyville. Tuo politiikka oli ajanut kehitysmaita
leikkaamaan ja liiketaloudellistamaan julkisia peruspalveluja. Esimerkiksi peruskouluja tehtiin
maksullisiksi ja käytännössä se riisti köyhiltä lapsilta oikeuden koulunkäyntiin.
Talouden liberalisoimisen ja uudenaikaistamisen nimissä myös maatalous – ja lasten ruokaturva –
kärsivät, mutta taloudellisen kasvun ja vaurauden valuminen köyhille ei toteutunut niin kuin
talousteoriassa opetettiin. Sen sijaan moni maa syöksyi velkakierteeseen, mistä seurasi lisää
leikkauksia sosiaaliturvaan ja peruspalveluihin.
Ongelmatilanteen ratkaisuksi Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kehittivät
köyhimpien maiden velkahelpotusohjelman (HIPC) ja Köyhyyden vähentämisstrategiat (PRSP)
maiden keskipitkän aikavälin kehitysohjelmien perustaksi. Köyhyyden vähentämisstrategia –
10
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paperit olivat aluksi sosiaaliselta sisällöltään köyhiä. Vuosituhattavoitteet, MDG:t, ryhdistivät
2000-luvulla myös köyhyyden vähentämisstrategioiden sisältöä lasten kannalta. Myös
Maailmanpankki uudisti kehityspolitiikkaansa ja mm. Suomi tuki tätä uudistustyötä sekä
asiantuntija- että rahapanoksin mm. innovaatioita tukevien rahastojen kautta.
Globaalin ja kansallisen kehityksen makroilmiöt vaikuttavat lapsiin monien kanavien kautta.11
Jotkut näistä kanavista ja vaikutusmekanismeista ovat jääneet hyvin vähälle huomiolle. Esimerkiksi
väestöilmiöiden käsittelyä kehityspoliittisessa keskustelussa on pitkään vältelty ja redusoitu se
keskusteluksi lisääntymisterveydestä ja lisääntymisoikeuksista, joista muut kehityksen kannalta
keskeiset väestön muutos- ja rakennemuuttujat ovat puuttuneet. Myös miehet ovat olleet pitkään
poissa sekä politiikkamalleista että keskustelusta. Väestönkasvu, väestörakenne ja henkeä kohti
lasketun kulutuksen kasvu ja laatu ovat kuitenkin keskeisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat
nykyisten lasten tulevaisuuden kestävyyteen.
Seuraava kahden miljardin ihmisen lisäys tapahtuu heidän elinaikanaan vuoteen 2050 mennessä.
Tämä lisäys tapahtuu lisäksi suurelta osin maissa, joilla jo nyt on suuria vaikeuksia vastata väestön
tarpeisiin. Elintarvikkeiden hinnat nousevat, peruspalvelujen tuotannolla on vaikeuksia pysyä
tahdissa etenkin kaupunkialueilla, työmahdollisuudet eivät lisäänny riittävän nopeasti, jotta nuoret
pääsisivät elämän alkuun, luonnonvarojen riittävyys ja laatu, vesi mukaan lukien, ovat uhattuina,
sosiaaliturvajärjestelmät ovat heikkoja tai niitä ei ole ollenkaan ja ruoka-, polttoaine-, finanssi- ja
vesikriisi kiristävät toimeentulon ehtoja. Pullonkaulat palveluissa kapenevat entisestään. Virallisten
instituutioiden palvelukyky - ja usein myös palveluhalu - on monesti heikko kun
oikeusvaltioperiaatteita ei noudateta. Talouden, väestönkehityksen ja hallinnon ongelmat sekä
eriarvoisuus synnyttävät näköalattomuutta ja sosiaalisia jännitteitä ja rauhattomuutta. Näin on
tapahtunut mm. Välimeren alueella ja myös muualla Euroopassa. Kaikilla näillä on vaikutuksia,
jotka lisäävät lapsiköyhyyden ja huono-osaisuuden riskiä tavalla, jotka ei voida kestävästi ratkaista
lapsiin kohdistuvilla erillisillä ja eristäytyneillä projekteilla.
Kestävät ratkaisut vaativat
rakenteellisia muutoksia eriarvoistaviin globaaleihin, alueellisiin ja kansallisiin prosesseihin ja niihin
politiikkoihin, jotka hyväksyvät eriarvoisuuden jatkumisen tai jopa johtavat lisääntyvään
eriarvoisuuteen ja epätasapainoon.
Myönteistä kehitystä on tapahtunut vain keskimäärin12
Maailmanlaajuisesti kehityspolitiikan jäljet lasten elämään ovat olleet monessa suhteessa
positiivisia viimeksi kuluneen parin vuosikymmenen aikana – mutta vain keskimäärin. Esimerkiksi
lasten alipainoisuus on vähentynyt, peruskouluun osallistumisasteet ovat nousseet ja tyttöjen ja
poikien osuudet lähentyneet toisiaan vaikka eroja edelleen on, imeväis- ja lapsikuolleisuus ovat
laskeneet, mutta eivät kehitysmaissa riittävää vauhtia, jotta neljäs vuosituhattavoite
saavutettaisiin vuonna 2015. Myöskään äitikuolleisuuden laskun tavoitetta tuskin saavutetaan.
HIV/AIDS infektiot ovat edelleen kasvussa mutta merkkejä kasvun pysähtymisestä on esimerkiksi
Keniassa, Botswanan maaseudulla, Norsunluurannikolla, Malawissa ja Zimbabwessa. Tämä
todennäköisesti johtuu mm. nuorten omaksumista turvallisemmista seksuaalitavoista. Malarian
11

Näitä vaikutuksia on hyödyllistä tarkastella OECD:n kehittämän köyhyysvaikutusarviointimallin avulla (Poverty
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miten lapsivaikutukset otetaan huomioon köyhyysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.
12
Ks. Background Research Report ss. 95-103
Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena. Avainviestit ja toimintasuositukset
Page 13

vastaisessa taistelussa yksinkertaiset uudet interventiomenetelmät, kuten hyönteismyrkyllä
käsitellyt hyttysverkot, ovat tuottaneet rohkaisevia tuloksia. Puhtaan juomaveden saatavuus on
parantunut mutta edelleen 125 miljoonaa lasta kärsii saastuneista vesilähteistä. Väestönkasvu ja
etenkin nopea kaupungistuminen haastavat mahdollisuuksia turvata puhdas juomavesi ja asialliset
sanitaatiopalvelut. Tämä on johtanut miljoonien lasten sairastumisiin ja turhiin kuolemiin.
Globaaliyhteisön sopiminen vuosituhattavoitteista on ratkaisevasti hyödyttänyt erityisesti
maailman lapsia joko suoraan (tavoitteet 2-6) tai epäsuorasti (tavoitteet 1, 7 ja 8). Myönteiset
vaikutukset olisivat voineet olla vieläkin suurempia, jos mukana olisi ollut läpileikkaavana ajatus
lapsen parhaasta ja myös seurannassa mukana lapsinäkökulma ja riittävästi iän mukaan eriteltyä
aineistoa. UNICEF on tehnyt tällaista seurantatyötä. Köyhyyden vähentämistä (MDG 1),
ympäristön kestävyyden varmistamista (MDG 7) sekä globaalia kumppanuutta ei ole yleensä
muiden toimesta toteutettu ja seurattu lapsen oikeuksien näkökulmasta.
Tämän lisäksi vuoden 2002 YK:n erityisistunnon vahvistama visio ”Lapsille sopiva maailma” ja sen
neljä tavoite-aluetta; lasten terveys, HIV/AIDS:in vastainen taistelu, lasten suojeleminen
hyväksikäytöltä, riistolta ja väkivallalta, sekä laadukas koulutus ovat auttanet kohdistamaan
huomiota ja resursseja lasten hyvinvoinnin edellytyksiin.
Huolimatta myönteisistä kehityksistä, keskiarvot peittävät alleen vakavia eriarvoisuuksia sekä
teollistuneissa maissa että kehitysmaissa. Köyhät lapset, maaseudun lapset, etniset vähemmistöt,
vammaiset lapset ja kaikissa syrjäytetyissä ryhmissä erityisesti tytöt ovat jääneet jälkeen
yleiskehityksestä.
UNICEF on ansiokkaasti täyttänyt raportointitehtävänsä, jolla on pidetty lasten asia näkyvillä.
UNICEF:n Global Study lasten köyhyydestä ja eriarvoisuudesta tuottaa tietoa lasten
moniulotteisesta huono-osaisuudesta n. 50 maasta. 13 Suomen erityisistä kumppanimaista mukana
ovat mm. Nepal, Nicaragua, Mosambik, Tansania, Viet Nam ja Kosovo. Lisäksi Sambiasta löytyy
samankaltaista aineistoa UNICEF:n tuottamassa raportissa naisten ja lasten asemasta.
Lasten köyhyys ja huono-osaisuus eivät ole selvästi kehitysagendojen valtavirran ytimessä vaan ne
ovat jääneet erityiskysymyksiksi, erityishankkeiden ja erityisjärjestöjen asiaksi. Monista UNICEF:n
politiikka-analyyseista käy selvästi ilmi, että lasten köyhyys ovat kuitenkin haaste ja epäkohta,
jonka taustasyyt ovat nimenomaisesti yleisen talous-, työllisyys-, tulonjako-, sosiaali-, terveys- ja
ympäristöpolitiikan heikkouksissa ja epäoikeudenmukaisuuksissa. Myös kestävät ratkaisut
edellyttävät laaja-alaista, sosiaalisia arvoja ja ihmisoikeuksien edistämistä eri sektoreilla
noudattavaa yhteiskuntapolitiikkaa.
Lasten köyhyyttä on myös rikkauden keskellä ja taustalla on eriarvoistuminen 14
Myös Suomessa sovellettiin 90-luvun laman jälkeen tuloeroja kärjistävää politiikkaa sekä
sosiaaliturvan ja peruspalvelujen leikkauksia. Myös täällä lapset hävisivät tässä prosessissa eniten,
tuloerot kasvoivat ja lapsiperheet köyhtyivät. Eurooppalaisella aineistolla voi osoittaa, että lasten
13
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hyvinvointi (mitattuna UNICEF:n moniulotteisella indeksillä) ei ole riippuvainen henkeä kohti
lasketusta kansantulosta. Sen sijaan, lasten hyvinvoinnin puutteet ja tulonjaon epätasaisuus
korreloivat selvästi. Myös UNICEF:n INNOCENTI keskuksen tutkimukset ovat osoittaneet, että tasaarvopolitiikkaa harjoittavissa pohjoisen Euroopan maissa lasten hyvinvointi on systemaattisesti
paras. Lasten köyhyydessä on kysymys yhteiskuntapolitiikan arvovalinnoista. Myös Afrikan
Lapsipolitiikan Foorumi (ACPF) on osoittanut saman: lapsimyönteisen politiikan harjoittaminen ja
hyvät tulokset eivät riipu maan henkeä kohti lasketusta kansantulosta, vaan siitä, ohjataanko
resursseja lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisessa hengessä maksimaalisesti lasten hyödyksi vai
ei.
Maailman köyhistä suurin osa elää jo ns. keskitulon maissa, joihin virallista kehitysapua ”ODA:a” ei
pääsääntöisesti anneta. Nopeasta talouskasvusta huolimatta – tai siihen liittyen - myös
eriarvoisuus on näissä maissa yleisesti erittäin vakavaa ja kasvussa. Eriarvoisuuden haitat
kohdistuvat erityisesti lapsiperheisiin ja lapsiin.
Haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset, joilla ei ole edes syntymätodistusta, jotka naitetaan
lapsina, jotka joutuvat työhön kouluun pääsemisen sijaan, jotka alistetaan kauppatavaraksi, jotka
elävät kadulla, jotka suljetaan laitoksiin, sekä ne lapset, jotka elävät konfliktien keskellä. Myös
etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja vammaiset lapset ovat muita osattomampia ja
tarvitsevat erityistä huomiota köyhyyden vähentämispolitiikoissa. Näin harvoin tapahtuu. 15
Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus saada ihmisoikeutensa toteutumaan käytännössä.
Ihmisoikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille. Tämä tarkoittaa sitä, että voimavaroja on
suunnattava enemmän ja priorisoiden kaikkein huonoimmassa asemassa oleville lapsille, jotta
köyhyyskuilua saadaan kavennettua. Priorisointi ei tarkoita sitä, että huonoimmassa asemassa
oleville lapsille laaditaan omat ohjelmansa ja palvelunsa, köyhien lasten projektit. Huono-osaisten
palvelut ovat yleensä huonompia palveluita, kuten Nobel ekonomisti Amartya Sen on todennut.
Siksi huono-osaisimmat lapset tulee ottaa erityisesti huomioon palveluiden ja sosiaaliturvan
yleisen järjestelmän sisällä, ei erityisjärjestelmiä rakentamalla. Esimerkiksi vammaisten lasten
tarpeet on otettava erityisesti huomioon yleisen koulujärjestelmän resurssoinnissa ja
kehittämisessä. Samalla tavoin vain köyhille lapsille suunnattu kouluruokailu on leimaavaa ja siten
psyykkisesti ja sosiaalisesti haitallista köyhille lapsille, mutta säästöt ovat minimaalisia yleiseen
kaikille suunnattuun kouluruokailuun verrattuna.
Lapsen oikeuksien turvaaminen lainsäädännöllä ei takaa lasten hyvinvointia. Normien tueksi
tarvitaan konkreetista sosiaaliturvaa ja -palveluita, syrjinnän ja syrjäyttämisen estämistä ja yleisen
yhdenvertaisuuden edistämistä. Tähän pyritään esimerkiksi Nepalissa.
Sosiaaliturvan
kehittämisellä ja yleisen tasa-arvoon pyrkivän yhteiskuntapolitiikan toteuttamisella saadaan aikaan
hyviä tuloksia myös köyhissä maissa. Suomi osallistuu Sambian sosiaaliturvajärjestelmän
kehittämiseen ja laajentamiseen yhdessä Ison Britannian DFID:n, UNICEF:n ja Irish Aid:n kanssa.
Hankkeessa on ymmärretty, että sosiaaliturvalla voidaan katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä
köyhyyden kehä. Askeleittain etenemällä lasten perusturvan ja – palveluiden ulottaminen kaikille
lapsille on mahdollista myös köyhimmissä maissa kun otetaan huomioon toimintaympäristö,
olemassa olevat instituutiot ja edetään askel kerrallaan. Maanlaajuisen järjestelmän
rakennusvaiheessa kehitysyhteistyö on välttämätöntä kestävälle kehitysuralle pääsemiseksi.
15
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5. UM:n ja järjestöjen tilanneanalyysi näkee parantamisen varaa ja myös mahdollisuuksia16
Suomen ulkoministeriö on tukenut lasten oikeuksien edistämistä useilla ulkopolitiikan areenoilla ja
myös rahoitus on ollut nousevaa. Varsinaista linjausta ei kuitenkaan ole laadittu, mikä heikentää
toiminnan
johdonmukaisuutta,
vaikuttavuutta
ja
näkyvyyttä.
Lapsiköyhyyden
vähentämispyrkimystä ei ole kuitenkaan valtavirtaistettu eri toiminta-alueilla. Viime
hallituskaudella kehityspoliittisella osastolla kehitetty ohjeisto, työkalut, tiimituki ja
koulutusjärjestelmä sekä hankehallinnon uudistamisprosessi toimivat hyvänä esimerkkinä, jota
tulisi soveltaa kaikilla UM:n toimialoilla, turvallisuuspolitiikka ja kauppapolitiikka mukaan lukien.
EU:n toiminta lapsen oikeuksien edistämisessä sisä- ja ulkosuhteissa on edistynyt käytännössä
hitaasti. Suomen valtionhallinnon eri osien systemaattista yhteistyötä ja koordinointia voidaan
kehittää johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan edistämiseksi sekä globaali- että erityisesti EUfoorumeilla. Ministeriöiden yhteistyöstä hyvänä esimerkkinä on mainittava STM:n vetämä
globaalin sosiaalipolitiikan verkosto, jossa mukana ovat olleet STM:n, UM:n lisäksi Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Toinen hyvä esimerkki on Ulkoministeriön
Ihmisoikeusyksikön perustama ja vetämä Kansainvälisen vammaispolitiikan koordinaatioryhmä,
jossa ovat mukana Ulkoministeriön lisäksi STM ja vammaisjärjestöt sekä ulkopuolisia
asiantuntijoita.
Lapsen oikeuksien edistämistä EU:n ulkosuhteissa ovat ajaneet erityisesti lapsen oikeuksiin
erikoistuneet järjestöt. Niillä on myös paljon kumuloitunutta asiantuntemusta lasten hyvinvoinnin
edistämisestä ja lasten huono-osaisuuden ehkäisystä ja vähentämisestä niin kehitysmaissa kuin
EU-ympäristössäkin.
Yhteistyön kehittämistä julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen välillä – sekä julkisen sektorin eri
toimijoiden kesken – ehdotetaan tämän hankkeen suosituksissa keinoiksi asiantuntemuksen ja
ajantasaisen tiedon paremmalle jakamiselle. Järjestöjen yhteinen viesti uudelle
kehitysyhteistyöministerille suositti ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan ja erityisesti lapsen
oikeuksien vahvempaa näkymistä tulevassa kehityspoliittisessa ohjelmassa, koulutuksen ja
terveyden nostamista siinä keskeiselle paikalle sekä lapsivaikutusten arvioinnin sisällyttämistä
kaikkeen kehityspoliittiseen toimintaan. Uusi hallituksen kehityspoliittinen toimintaohjelma
julkistettiin 16.2.2012. Se vahvistaa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan kehityspolitiikan
perustaksi ja korostaa koulutuksen ja terveydenhoidon ja muiden peruspalveluiden sekä
perusturvan saatavuuden sekä eriarvoisuuden vähentämisen merkitystä inhimilliselle ja
taloudelliselle kehitykselle. Huomiota kiinnitetään myös lapsen oikeuksin ja nuorison
mahdollisuuksien parantamiseen. Tämän politiikan täytäntöönpanon välineitä tulee nyt alkaa
kehittää.

16
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6. EU:n ja Pohjoismaiden - mukaan lukien Suomen- ulkopolitiikat ovat lapsimyönteisiä
mutta toteutuksessa on haasteita17
EU on sitoutunut lapsen oikeuksien toteuttamiseen sisä- ja ulkosuhteissaan sekä
perustamisasiakirjoissaan että ratifioimalla kansainvälisiä yleissopimuksia. Lapsen oikeudet ovat
myös yksi läpileikkaava tavoite EU:n kehityspolitiikassa.
EU:n politiikka sisältää kolme toimintalinjaa:
- lapsen oikeuksien valtavirtaistamisen,
- valittujen sektorien tai teemojen, kuten lasten koulutuksen ja terveyden tukemisen sekä
- erityiskysymykset, kuten lapsikauppa, lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy jne.
Yksityiskohtaisia toimintaohjeita on laadittu. Lapsen oikeuksien edistämistä yleisesti ja lasten
vakavan huono-osaisuuden poistamista erityisesti ei kuitenkaan ole järjestelmällisesti toteutettu
vaan ne ovat jääneet julistamiseksi. Laaja-alainen toteutusstrategia puuttuu edelleen.
Pohjoismailla on kolme hieman toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa: Norjalla on lapsiin
kohdistettu kehityspoliittinen strategia ja toimintaohjelma, joka on julkistettu näyttävästi. Ruotsin
linja on lapsen oikeuksien valtavirtaistaminen, mikä on todettu haasteelliseksi. Tanska on
sisällyttänyt lapsen oikeuksien edistämisen yleiseen ihmisoikeuspolitiikkaansa, viimeisenä osiona
luettelossa.
Suomella ei ole nimenomaista linjausta, vaan lapsen oikeuksien ja
osallistumismahdollisuuksien edistäminen on yksi yleisistä ihmisoikeusprioriteeteista ja yksi
kehityspolitiikan läpileikkaavista tavoitteista, joiden huomioonottaminen ja toteutuminen on
todettu evaluaatioissa heikonlaiseksi.
Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan ytimessä on hyvinvoinnin edellytysten aikaansaaminen
universaalisti ja yhdenvertaisesti kaikille. Huolimatta joistakin taka-askeleista, lasten hyvinvointi on
edelleen Suomessa parempi kuin monissa Euroopan maissa. Tämän taustalla on ollut
eriarvoisuuden torjunta pysyvien järjestelmien avulla. Kiinnostus pohjoismaiseen
kokonaisvaltaiseen järjestelmälähestymistapaan on lisääntynyt sitä mukaa kuin tietoa
projektilähestymistavan tehottomuudesta ja kestämättömyydestä on kertynyt.

7. Huomio on kiinnitettävä eriarvoisuuden vähentämiseen laaja-alaisen sosiaalipolitiikan
avulla18
UNICEF on todennut, että vuosituhattavoitteet saavutetaan tehokkaimmin ja nopeimmin
keskittämällä voimavaroja heikoimmassa asemassa oleviin. Selkeät ja mitattavat MDG - tavoitteet
ovat edistäneet kehitystä, mutta kokonaisuus ja tulosten kestävyys ei ole ollut hallussa. Tarvitaan
järjestelmälähtöistä, institutionaalista lähestymistapaa, jossa tavoitteiden keskinäiset
riippuvuudet19 ja niiden kestävän saavuttamisen edellyttämät sosiaali- talous- väestö- ja
17
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ympäristöpolitiikan toimet voidaan nähdä, suunnitella ja toteuttaa koordinoituna kokonaisuutena.
Tämän kokonaisuuden sisällä on suunnattava lisätoimia haavoittuvimpien ryhmien tarpeisiin.
Tarvitaan hallituksen laajuista, koko ministeriön laajuista ja lopulta koko yhteiskunnan laajuista
lähestymistapaa, jossa myös kansalaisyhteiskunta ja yritysmaailma ovat mukana toteuttamassa
lapsen oikeuksia sekä kotimaisessa että ulkopolitiikassa. Erityisesti haavoittuvimpien lasten ja
huono-osaisimpien lasten tarpeet, oikeudet ja voimavarat on otettava huomioon. Yhtään lasta ei
saa jättää jälkeen.

Lapsilla on oikeus perusturvaan ja peruspalveluihin
Perustoimentuloturva sekä peruspalvelut ovat ihmisoikeuksia 20 ja niiden ulottaminen kaikille
tulee sisältyä uusiin globaaleihin kehitystavoitteisiin. Ne ovat olleet liian vähän käytetty kehityksen
ja vuosituhattavoitteiden (MDG:iden) saavuttamisen keino. Näin on OECD:kin todennut.
Perusturva ja peruspalvelut kuuluvat myös ihmisarvoisen työn periaatteisiin. Toimivia ratkaisuja on
kehitysmaissa useita ja evidenssiä on, että ne vaikuttavat välittömästi ja tehokkaasti köyhyyden
vähentämisen lisäksi etenkin lasten ja naisten aseman paranemiseen, lasten ravitsemukseen,
etenkin tyttöjen koulunkäyntiin jne. Tyttöjen koulutus vähentää myös syntyvyyttä. Peruspalvelujen
maksut, kuten peruskoulun maksut, ovat olleet esimerkki hyvin haitallisesta ja lapsen oikeuksien
vastaisesta politiikasta, jota on perusteltu ideologiaperustaisilla talousteorioilla.
Jotta perusturvan ja palvelujen kehittäminen toimisi tehokkaasti, tarvitaan laajempaa
sosiaalipolitiikkaa, jolla pyritään vaikuttamaan myös eriarvoisuutta vähentävästi. Yhteiskunnallisen
tasa-arvon parantaminen edistää sekä köyhyyden vähentämistä, taloudellista kehitystä että
seuraavan sukupolven hyvinvointia.
Viime aikoina näitä teemoja ei ole ajettu systemaattisen
näkyvästi kehityspolitiikassa. Uusi kehityspoliittinen toimintaohjelma nostaa nyt eriarvoisuuden
vähentämisen yhdeksi läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Useilla monenkeskisillä globaalipolitiikan
foorumeilla Suomen kannanotot ovat yleensä systemaattisesti tukeneet ihmisoikeuksia ja niiden
universaalia toteuttamista. Uudessa kehityspoliittisessa toimintaohjelmassa lapsen oikeuksilla,
unohtamatta vammaisten lasten oikeuksia, on näkyvä asema. Laadun varmistukseen ja
parantamiseen tässä suhteessa on nyt selkeä velvoite.
Lapsilla on oikeus kestävään kehitykseen 21
Ihmisoikeuksien turvaamisen ja edistämisen ohella pyrkimys kestävään kehitykseen ovat Suomen
sisä- ja ulkopolitiikan pitkäaikaisista perusperiaatteita. Kestävän kehityksen politiikka on sellaista
tasapainoa sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten ulottuvuuksien välillä, että nykysukupolven
20
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tarpeet saadaan täytettyä vaarantamatta seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat
tarpeensa. Lapset ovat se ensimmäinen seuraava sukupolvi, joka tulee elämään seuraavan yli
puoli vuosisataa alttiina niiden päätösten vaikutukselle, joita nykyinen aikuissukupolvi päättäjinä
tekee.
Lapset etenkin köyhissä maissa tulevat kantamaan ilmastonmuutoksen negatiivisimmat
seuraukset, vaikka juuri heillä on ollut vähiten osuutta sen syntymiseen. Sukupolvien välinen
oikeudenmukaisuus ei tässä tule toteutumaan ellei trendejä käännetä. Nykyiset aikuiset
”lainaavat”, eli ylikäyttävät etukäteen luonnonvaroja, joihin tulevilla sukupolvilla tulisi olla oikeus,
ja samalla heikentävät ekosysteemin kykyä tuottaa välttämättömiä palveluitaan ihmiskunnalle.
Politiikan ja päätösten vaikutus lasten oikeuksiin ja mahdollisuuksiin on siksi kestävän kehityksen
ensimmäinen kriteeri, joka on helposti ja konkreettisesti selvitettävissä sen sijaan, että
kiikaroidaan abstrakteja tulevia sukupolvia, joita ei voida tutkia ja joiden ääntä ei voida kuulla.

Suomella on velvollisuus ja mahdollisuus edistää lasten kannalta turvallisemman ja
kestävämmän tulevaisuuden rakentamista
Suomi, joka vielä 1940-luvulla oli tulotasoltaan nykyisen keskituloisen kehitysmaan tasolla (esim.
Namibia)
voi tarjota hyviä esimerkkejä keskusteluun lapsiystävällisen kehityspolitiikan
edellytyksistä. Toisaalta Suomen ja joidenkin muiden Euroopan maiden lähihistoria tarjoaa myös
varoittavia esimerkkejä siitä, miten haavoittuvaa lasten hyvinvointi on lapsiperheiden ja lasten
sosiaali- ja terveysturvan ja peruspalveluiden leikkauksille.
Suomen menestyksen avaimena on ollut oikeudenmukaisuuteen tähtäävien universaalien
järjestelmien luominen: koulutus kaikille, terveyttä kaikille, sosiaaliturvaa kaikille - "yhteiskunta
kaikille". Hyvä hallinto ja reilujen talouden sääntöjen noudattaminen, sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistaminen sekä yleisen tasa-arvo- ja ihmisoikeuspolitiikan toteuttaminen mahdollistavat
lasten vakavan huono-osaisuuden poistamisen myös köyhissä maissa.
On syytä toistaa, että sosiaalisesti kestävä kehitys vaatii oikeudenmukaisuuden toteuttamista sekä
sukupolvien sisällä että niiden välillä. Näin toimittaessa ihmiset kokevat itsensä asianosaisiksi ja
kantavat myös enemmän vastuuta ympäristöstään ja talouden kestävistä pelisäännöistä.
Lapsilla on oikeus kestävään kehitykseen. Aikuiset ovat tässä asiassa vastuunkantajia. Kun
nostetaan lasten oikeuksien, tarpeiden ja hyvinvoinnin toteutuminen kestävyyden
testikriteeriksi,
maailman
seuraava
kehitysagenda
suuntaa
kestävämmälle
ja
oikeudenmukaisemmalle uralle.
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B. TOIMINTASUOSITUKSET ULKOMINISTERIÖLLE
Suomen ulkopolitiikka on ankkuroitu ihmisoikeusperustaiseksi ja kestävän kehityksen linjalle.
Sen perusarvona on jokaisen yksilön ihmisarvon kunnioittaminen. Suomen
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan (IOL) perustat ovat Suomen perustuslaissa, Suomen
ratifioimissa velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä EU:n perussopimuksissa.
Suomen perustuslaki velvoittaa suojelemaan ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista
kehitystä sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä.
Ihmisoikeuksien edistämien on myös hallitusohjelman mukaan yksi Suomen ulkopolitiikan
keskeisistä tavoitteista: " Hallitus edistää oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kehitystä
kahdenvälisissä suhteissaan ja kansainvälisissä järjestöissä rakentavalla ja tuloksiin pyrkivällä
otteella.” ja korostaa omassa kehitysyhteistyössään ihmisoikeuksia. Hallitus vähentää köyhyyttä ja
eriarvoisuutta kotimaassa ja toimii myös globaalin köyhyyden vähentämiseksi.
”Kehityspolitiikka on keskeinen osa johdonmukaista ja laaja-alaista ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa. Köyhyyden vähentäminen ja YK:n vuosituhattavoitteiden
saavuttaminen kumppanimaiden tarpeita ja omistajuutta korostaen ovat
kehityspolitiikan tärkeimmät tavoitteet. Hallitus uudistaa kehityspolitiikkaa
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Suomi korostaa omassa kehitysyhteistyössään
oikeusvaltiokehitystä, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Erityisiä
painopistealueita ovat koulutus, ihmis-arvoinen työ, nuorisotyöttömyyden
vähentäminen sekä naisten ja lasten aseman parantaminen. Toiminnassa
hyödynnetään Suomen vahvuudet koulutuksessa, terveyden edistämisessä, viestintäja ympäristöteknologiassa sekä hyvässä hallinnossa.”22
Kehityspoliittinen
toimintaohjelma
(16.2.2012)
määrittelee
ihmisoikeusperustaisen
kehityspolitiikan läpileikkaaviksi tavoitteiksi sukupuolten välisen tasa-arvon, eriarvoisuuden
vähentämisen sekä ilmastokestävyyden. Suomi tulee muun muassa korostamaan naisten, lasten,
vähemmistöjen, alkuperäiskansojen vammaisten ihmisten ja HIV/AIDS:n kanssa elävien ihmisten
oikeuksia. Painopistealueet ovat (1) Ihmisoikeuksien edistäminen (2) Osallistava ja työllisyyttä
edistävä vihreä talouskasvu (3) Luonnonvarojen kestävä hallinta (4) Inhimillinen kehitys.
Inhimillisen kehityksen alueella keskeistä ovat mm. koulutus ja terveys, nuorison työllisyys, lasten
oikeus lapsuuteen ja koulutukseen ja lapsityön haitallisimpien muotojen estäminen.
Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan soveltamiseksi Ulkoministeriön toiminnassa siten, että
lapsen oikeudet ja erityisesti lasten köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentäminen tulevat
nykyistäkin paremmin huomioonotetuiksi suositellaan tämän selvityksen perusteella seuraavia

22

Suomen kehityspoliittinen toimintaohjelma 16.2.2012. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012.
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15319
Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena. Avainviestit ja toimintasuositukset
Page 21

linjauksia ja toimenpiiteitä. Ne perustuvat taustatutkimusraporttiin sekä sidosryhmien kanssa
käytyihin konsultaatioihin.

1. ARVOT JA PERIAATTEET

1.1. Ihmisoikeuksien periaatteiden ja tavoitteiden kunnioittamisen, puolustamisen sekä
aktiivisen edistämisen on viitoitettava kaikkea ulkopoliittista toimintaa
Keskeiset ihmisoikeusperiaatteet ovat:
 ihmisoikeudet kuuluvat kaikille (universaalisuus) ja ne ovat peruttamattomia,
 ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja toisistaan riippuvaisia,
 ihmiset ovat tasa-arvoisia ja ketään ei saa syrjiä asemansa tai ominaisuuksiensa
perusteella,
 kaikilla miehillä, naisilla tytöillä ja pojilla on oikeus mielekkääseen osallistumiseen
ja täysimääräiseen osallisuuteen yhteiskunnassa
 hallinnon on toimittava vastuullisesti ja oikeusvaltion periaatteiden mukaan.

Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan käsitteessä ja konkretisoinnissa on edelleen
haasteita sekä UM:n sisällä että sen sidosryhmäverkostoissa. Yhteinen kieli, käsitteet
ja keskinäinen ymmärrys erilaisten lähestymistapojen edustajien välillä vaatii
edelleen sekä kouliintumista että toimijoiden keskinäistä syventävää vuoropuhelua.
Näissä yhteyksissä tulee käyttää apuna sekä ihmisoikeuksien, yhteiskuntapolitiikan
että muiden alojen asiantuntijoita, jotta saadaan syntymään eri tilanteissa ja
yhteiskunnallisissa yhteyksissä toimivia johdonmukaisia linjauksia ja käytäntöjä.
Erityisesti lapsen oikeuksia ajavien järjestöjen asiantuntemusta tulee hyödyntää
avainongelmien identifioinnissa sekä lapsen oikeuksien toteutuksen hyvien
käytäntöjen kehittämisessä.
1.2. Ulkopolitiikan toimien tulee olla linjassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen neljän
yleisperiaatteen kanssa:





syrjinnän kieltoa (artikla 2),
lapsen edun harkinnan ensisijaisuutta (artikla 3),
oikeutta elämään ja kehitykseen (artikla 6) sekä
oikeutta tulla kuulluksi (artikla 12).

Näitä tulee soveltaa kaikissa yhteyksissä, joilla voi olla olennaista vaikutusta lapsen oikeuksiin ja
lasten hyvinvointiin.
Kaikki ihmisoikeudet koskevat myös lapsia. Lasten riippuvuus aikuisista ja heidän
kehityksensä
haavoittuvuus
edellyttävät
kuitenkin
tarkennuksia
ja
tarkoituksenmukaisia tulkintoja yleisten ihmisoikeussopimusten ohjeistuksen lisäksi.
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YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) ja sen soveltamisohjeet auttavat tässä työssä
kohti parempaa maailmaa lapsille.
Lapset ovat yleissopimuksessa määriteltyjen oikeuksiensa haltijoita ja lapsen
huoltajat sekä julkinen valta näiden oikeuksien toteutumisen vastuunkantajia.
Lapsen taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet (TSS) tulee toteuttaa siten,
että niiden toteuttamisen olennainen taso taataan kaikille ja tasoa nostetaan
progressiivisesti ja yhdenvertaisesti maksimaalisesti resurssien puitteissa,
tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön avulla (Lapsen Oikeuksien Sopimus Art. 4).
Kaikki ihmisoikeudet ovat samanveroisia, mutta niiden toteutuksen tason nostossa
voi harjoittaa maa- ja tilannekohtaista priorisointia. Lapsen kansalais- ja poliittisia
oikeuksia (KP) ei voida ehdollistaa resurssien saatavuuteen.

1.3. Lapset kestävän kehityksen keskipisteeseen.
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävämmän sekä oikeudenmukaisemman ja turvallisemman
maailman rakentamisessa Suomen tulee nostaa lapsen oikeudet ja lasten hyvinvointi kaiken
globaalipolitiikan ja kehityspolitiikan keskeiseksi osaksi.

Sekä Suomen että maailmanyhteisön yleistavoitteena on turvata kehityksen
eettinen, sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen kestävyys. Kestävä kehitys
tarkoittaa sellaista kehitystä, joka mahdollistaa nykyisten sukupolvien tarpeiden
tyydyttämisen vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia samaan.
Keskusteluissa kestävästä kehityksestä nykyisen lapsisukupolven tarpeet eivät ole
olleet keskiössä vaan yleensä viitataan abstrakteihin "tuleviin sukupolviin", joiden
tarpeista ei ole konkreettista tietoa ja joita ei voida päätöksissä kuulla. Jo syntyneet
lapset ovat kuitenkin ensimmäinen "tulevien sukupolvien" oikeuksien haltija ja
heidän tarpeensa on helppo selvittää ja heitä tulisi myös kuulla, koska kaikilla
ihmisillä – myös lapsilla - on oikeus osallistua mielekkäällä tavalla itseään koskevien
päätösten tekoon. Lapset eivät voi odottaa. Nyt tehtävät kestävän kehityksen
päätökset viitoittavat heidän koko elämäänsä. Lapset ovat mm. haavoittuvimpia
ilmastonmuutoksen seurauksille. Lapsilla on oikeus osallistua näiden päätösten
tekoon mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla tai vähintään lapsen etu tulee
ottaa kaikissa kestävää kehitystä koskevissa päätöksissä huomioon.
Kehitys on sosiaalisesti ja eettisesti kestävää kun se on oikeudenmukaista sekä
sukupolvien sisällä että niiden välillä. Lapset ovat riippuvaisia aikuissukupolvista.
Vakavalla köyhyydellä on seurauksia, jotka vaarantavat lasten oikeuden
tulevaisuuden mahdollisuuksista hyötymiseen. Siksi nykyisen aikuissukupolven on
investoitava lasten vakavan köyhyyden poistamiseen, yleisen köyhyyden ja huonoosaisuuden vähentämiseen sekä lasten elämän, turvallisuuden, osallisuuden ja
kehittymisen edellytyksien edistämiseen.
Poliittisessa dialogissa ihmisoikeuksista lapsen oikeuksien sopimus on hyvä
lähtökohta, koska sen ovat ratifioineet kaikki maat USA:ta, Somaliaa ja Etelä-Sudania
lukuun ottamatta.
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1.4. Sisä- ja ulkopolitiikka yhteneväiseksi lapsen oikeuksien edistämiseksi.
Suomen on pyrittävä johdonmukaisuuteen ulko- ja sisäpolitiikassaan lapsen oikeuksien
toteuttamisessa ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä.
Yleisiin ihmisoikeuksiin tulee soveltaa aina samaa standardia. Johdonmukainen
lapsen oikeuksien edistäminen tekee Suomen ulkopolitiikasta tässä suhteessa
uskottavaa. Kansainvälisissä yhteyksissä on suositeltavaa tuoda esiin myös Suomen
omat kokemukset, kohdatut haasteet ja hyvät käytännöt lapsen hyvinvoinnin
edistämisessä esiin.
Näin Suomi voi ylläpitää ja entisestään vahvistaa
uskottavuuttaan, äänivaltaansa ja vaikutusmahdollisuuksiaan globaaleissa,
eurooppalaisissa ja bilateraalisissa yhteyksissä.
1.5. Tytöt ja naiset avainasemaan.
On investoitava riittävästi sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantamiseen koska ne
ovat avainasemassa lasten köyhyyden vähentämisessä ja lasten hyvinvoinnin edistämisessä.
Tyttöjen huono-osaisuuden vähentäminen kertautuu seuraavan sukupolven
hyvinvointina. Myös naisten ja tyttöjen köyhyys, huono-osaisuus ja
lukutaidottomuus siirtyvät hyvin todennäköisesti seuraavalle sukupolvelle.
Lasten köyhyys ja huono-osaisuus ovat kiinteästi riippuvaisia etenkin naisten
asemasta ja naisten köyhyydestä. Siksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen tulee olla
avainasemassa
yhteiskuntaja
kehityspolitiikassa.
Työn
ja
perheen
yhteensovittaminen on haaste niin rikkaissa kuin köyhissäkin maissa. Keinot
vaihtelevat. Suomen kokemuksia sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta
kannattaa poliittisessa dialogissa ja eri yhteyksissä toimivien mekanismien
hahmottamisessa hyödyntää.
Äitien terveys ja koulutus periytyvät tehokkaasti lapsille. Lukevien äitien lapset ovat
lukutaitoisia. Tyttöjen koulutus on tuottavimpia kehityssijoituksia. Äitien tuloista
suurempi osuus menee lapsille kuin miesten tuloista. Äideille kohdennettu
sosiaaliturva koituu varmimmin lasten hyväksi. Suomen historiaa kehitysmaasta
yhdeksi maailman tasa-arvoisimmasta ja lapsiystävällisimmistä maista voi käyttää
esimerkkinä siitä, mikä on mahdollista ja mikä toimii. Historiamme osoittaa miten
yleisen yhteiskunnallisen tasa-arvopolitiikan, sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämisen, perhepolitiikan, universaalin ja ilmaisen peruskoulutuksen, universaalin
sosiaaliturvan ja universaalien terveys- ja sosiaalipalveluiden tuella lasten
hyvinvoinnin indikaattorit on saatu systemaattisesti paranemaan. Pelkkä elintason
nousun odottaminen ei lasten asemaa paranna. Kysymys on poliittisista päätöksistä.
Kysymys ei ole taloudesta vaan tahdosta.
Suomen tulee edelleen jatkaa myös naisten syrjinnän kieltävät yleissopimuksen
(CEDAW) täysimääräistä toimeenpanoa ja korostaa sen edellyttämien toimien
myönteisiä oheisvaikutuksia myös lasten köyhyyden ja huono-osaisuuden
vähentämiselle.
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1.6. Ihmisoikeuksien toteutus julistamisen edelle.
Ulkopolitiikan ihmisoikeuspolitiikan tulee olla käytäntö- ja toimeenpanosuuntautunutta
pikemmin kuin julistavaa.
Lapsen oikeuksien edistämisessä Suomen rooliin sopii paremmin "lääkärin" kuin
"tuomarin" asenne. Lapsen oikeuksien periaatetasolta on tultava käytäntöön, lasten
hyvinvoinnin edistämisen keinoihin, ongelmien ehkäisyyn ja niiden poistamiseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisoikeuksia yleensä, ja lasten oikeuksia erityisesti,
toteutetaan yhteiskunta-, sosiaali- talous- ja ympäristöpoliittisin toimenpitein, joilla
edistetään ihmisoikeuksien toteutumista käytännön tasolla lasten elämässä.
Yleisien ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien toteutumien käytännössä edellyttää,
että toteuttamisen resurssit ja palvelut 23
 ovat olemassa (Availability),
 ovat kustannuksiltaan kohtuullisia (Affordability),
 ovat esteettömiä (Accessibility),
 kulttuurisesti hyväksyttäviä (Acceptability) ja
 asianmukaisia eli vastaavat tarpeisiin (Adequacy)
Näiden ”viiden A:n” toteutuminen edellyttää myös, että julkinen valta kantaa
vastuunsa (Accountability) näiden edellytysten toteutumisesta yhdenvertaisesti
kaikille. Ihmisoikeuksia ei voi markkinoistaa, niiden toteutumisen takaaminen on
valtioiden ja julkisen vallan vastuulla. Ihmisoikeuksiensa toteuttamisessa
erityisesti lapset, köyhät, vammaiset, ikääntyneet ja vähemmistöt kohtaavat
monia esteitä.
Hyvistä käytännöistä keskustelu auttaa myös yhteistyökumppaneita luomaan
edellytyksiä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat miehille ja naisille sekä tytöille ja
pojille voimaantumisen omien oikeuksiensa haltijoina. Samalla tulee vahvistaa
julkisen vallan toimijoiden tietoisuutta ihmisoikeusvelvoitteistaan ja vastuistaan sekä
samalla myös parannettava niiden mahdollisuuksia ihmisoikeuksien täysimääräiseen
ja tehokkaaseen toimeenpanoon.

1.7. Köyhyyden lieventämisestä sen syiden poistamiseen. Sekä globaalipolitiikan että
kansallisten kehityspolitiikkojen on suuntauduttava köyhyyttä synnyttävän ja ylläpitävän
eriarvoisuuden syiden vähentämiseen.

23

Ks. Esim. Committee on the Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14 (2000)*
The right to the highest attainable standard of health (art. 12 of the Covenant)
www.unhcr.org/refworld/pdfid/45c30b2e0.pdf
Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena. Avainviestit ja toimintasuositukset
Page 25

Suomen tulee haastaa politiikkavirtaus, joka on typistänyt kehityksen "köyhyyden
vähentämiseksi" tai jopa ohentanut sen vain "köyhyyden lieventämiseksi", ja
ohjannut huomioon köyhyysprojekteihin, jotka eivät puutu rakenteellisiin
eriarvoisuuksiin ja epäoikeudenmukaisiin talouspolitiikkoihin, jotka köyhdyttävät
ja marginalisoivat haavoittuvia ihmisiä mukaan lukien miljoonat lapset.
Eriarvoisuus on todettu köyhyyden perussyyksi ja globaalien hyvinvointitavoitteiden
saavuttamisen suurimmaksi esteeksi. UNICEF:n selvityksen mukaan yhteiskunnallisen
tasa-arvon edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat nopein ja tehokkain
tapa saavuttaa YK:n vuosituhattavoitteet, MDG:t. Jos eriarvoisuutta ei vähennetä,
tavoitteet jäävät saavuttamatta.
"Köyhyyden vähentämisestä" on tullut kaikenlaisen toiminnan oikeuttava "puheelementti". Siitä on tullut liturginen perustelu monenlaisille interventioille, joiden on
teoreettisesti oletettu vähentävän köyhyyttä ”…edellyttäen että markkinat toimivat
täydellisesti ja vauraus ja mahdollisuudet vähitellen saavuttavat myös köyhät (trickle
down) …”
Köyhyyden vähentämisen nostaminen päätavoitteeksi on
yksinkertaistanut kehityksen käsitettä ja kehityksen moniulotteisia tavoitteita,
pelkistänyt yhteiskuntien kehityspolitiikan talouspainotteisiksi köyhyyden
vähentämisstrategioiksi ja johtanut talouskasvun ylikorostamiseen. Toimien
todellinen vaikuttavuus köyhyyden vähentäjinä on usein jäänyt tutkimatta ja
osoittamatta myös Suomen toimissa, todettiin viimeaikaisessa evaluaatiossa.
Tässä valtavirrassa myös Suomen EU, globaali ja kehityspolitiikalla on ollut paineita
ajautua suuntaan, jossa sosiaalipolitiikka typistetään marginaaliseksi, viimesijaista
turvaa jakavaksi köyhyyspolitiikaksi, ”turvaverkoksi” . Tämän uusliberalistisesta
talousopista 1970- ja 80-luvuilla johdetun talouspainotteisen köyhyysajattelun
vaihtoehdoksi YK ja sen erityisjärjestöt kuten UNICEF ja UNDP ovat kehittäneet laajaalaisemman inhimillisen kehityksen (Human Development) strategian. Sen
ihmisoikeusperustainen lähestymistapa (HRBA) on laaja sateenvarjo, jota soveltavat
kaikki YK-järjestöt kehitysohjelmissaan kukin mandaattinsa määrittelemällä
toimialalla.
Suomen oma sosiaalipolitiikan perinne on aikoja sitten irrottautunut viimesijaista
sosiaaliapua painottavasta hyväntekeväisyys- ja turvaverkkoajattelusta. 1980-luvun
lainsäädäntöuudistus perusti nimenomaisesti ajatukselle ihmisen omasta aktiivisesta
roolista (”agency”) ja pyrkimyksestä elämänsä hallintaan. Siksi sosiaaliturva ja –
palvelut rakennettiin turvaverkkomallin sijaan ”trampoliineiksi”, joiden tarkoitus on
voimauttaa asiakkaat ja auttaa heidät (takasin) elämänsä hallitsijoiksi. Tällainen
ajattelu sopii turvaverkkoajattelua paremmin sekä Eurooppa- kehitys- että
globaalipolitiikkaan. Se on oikeusperustainen, voimauttava ja kehityssuuntautunut
lähestymistapa,
joka
soveltuu
erityisesti
lasten
hyvinvointiongelmien
ennaltaehkäisyyn.

Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena. Avainviestit ja toimintasuositukset
Page 26

1.8. Suomen tulee yhdessä samoin ajattelevien tahojen kanssa suunnata poliittinen ja
taloudellinen tukensa edistämään laaja-alaista sosiaalipolitiikkaa sen sijaan, että tuettaisiin
erillisiä köyhyyshankkeita.

Pohjoismaat ovat perinteisesti ajaneet laaja-laista tasa-arvosuuntautunutta
sosiaalipolitiikkaa myös perhe ja lapsipolitiikassa. Ne ovat myös kiistattomasti
menestyneet köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä, yhteiskunnallisen sekä
sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa ja myös lasten hyvinvoinnin OECDmaiden keskimäärää paremmassa toteutumisessa. Menestys ei ole perustunut
kohdennettuihin köyhyysprojekteihin, vaan yhdenvertaisuutta ajavaan laaja-alaiseen
yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikkaan
(Comprehensive Social Policies), joka pyrkii
ennaltaehkäisemään ja katkaisemaan köyhyyden ja huono-osaisuuden kierteen sekä
luomaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja terveyteen. Tässä
tarkoituksessa laaja-alaista sosiaalipolitiikkaa harjoittavat maat pyrkivät
toteuttamaan myös globaaleja YK:n visioita, kuten "terveyttä kaikille", "koulutusta
kaikille", "ihmisarvoista työtä kaikille", ja rakentamaan "yhteiskuntaa kaikille". Tähän
visioon kuuluu myös ulottaa perusturva ja peruspalvelut kaikkien saataville, mikä on
tehokas keino ehkäistä lapsiperheidenkin köyhyyttä sekä toimeenpanna
ennaltaehkäisevää lastensuojelua.

Laaja-alaiseen sosiaalipolitiikkaan, jolla torjutaan perheiden ja lasten köyhyyttä ja
huono-osaisuutta kuuluu seuraavanalaisia osia:






Ihmisarvoisen työn edistäminen
Perussosiaaliturva sekä olennaiset sosiaali- ja terveyspalvelut saatavilla
yhdenvertaisesti kaikille
Sosiaali- ja terveyspalvelut suuntautuneet ennaltaehkäisyyn sekä ihmisten
elämänhallinnan tukemiseen.
Tasa-arvo-, osallisuus- ja voimaannuttamisorientaatio kaikissa politiikoissa
Täydentävät toimet huono-osaisimpien ryhmien tukemiseksi

Sekä rikkaiden että köyhien maiden joukossa on niitä, jotka harjoittavat
lapsimyönteistä yhteiskuntapolitiikkaa. Myös sosiaaliturvan lapsimyönteisyydessä on
eroja kummankin maaryhmän sisällä. Lapsimyönteinen sosiaali- ja talouspolitiikka
ovat mahdollisia myös matalan tulotason maissa. Kehitysyhteistyön tulisi tukea
kumppanimaita lapsimyönteisten politiikkojen ja käytäntöjen rakentamisessa. Myös
EU-maiden välillä on suuria eroja politiikkojen lapsimyönteisyydessä ja lasten
hyvinvoinnissa. Siksi EU-dialogissa ja päätöksenteossa on aiheellista aktiivisesti vaalia
ja edistää tasa-arvon ja lapsen edun periaatteita sekä sisä- että ulkopolitiikassa.
Suomi voi nostaa profiiliaan tässä asiassa.
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1.9. Inhimilliset ja sosiaaliset arvot näkyville.
Suomen tulee ulkosuhteissaan avoimesti korostaa ja edistää ihmisarvon, yhdenvertaisten
mahdollisuuksien, solidaarisuuden, ja yhdenvertaisen osallisuuden sekä sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden arvoja sekä globaali-, kehitysmaa- että Eurooppa-politiikassaan.

Köyhyyden määritelmien, köyhyysrajojen ja siksi myös köyhyyttä vähentävien
politiikkojen taustalla on aina tietoisia tai tiedostamattomia, julkilausuttuja tai
julkilausumattomia arvovalintoja. Suomen edustajien on tehtävä ne näkyviksi sekä
omalta osaltaan että politiikkadialogissa. On kysyttävä missä raja kulkee - kuinka
köyhä ja millä tavoin lapsen pitää olla köyhä, jotta hän saisi osallistua
"köyhyysohjelmaan". On myös kysyttävä, miksei sen sijaan tuettaisi huono-osaisten
lasten osallistumista valtavirtaohjelmiin. Poliittisessa dialogissa köyhyydestä on
käytävä avointa arvokeskustelua ja kyseenalaistettava vakiintuneita käsityksiä, jotka
ovat ristiriidassa lapsen oikeuksien sopimuksen hengen ja kirjaimen kanssa.
Lapsen oikeuksien toteuttaminen yleisesti, ja lasten köyhyyden vähentäminen
erityisesti, edellyttävät ihmisoikeuksia ja sosiaalisia arvoja toteuttavaa ja edistävää
yhteiskuntapolitiikkaa sekä siitä vastaavien tahojen vastuullista ja päämäärähakuista
yhteistoimintaa.
Pohjoismaille tuttu käsite "Sosiaalipolitiikka" on nousemassa kansainväliseen
kielenkäyttöön. ja tuoda esiin soveltuvan sosiaalipolitiikan välttämättömyys
kehityksen, turvallisuuden ja yhteiskuntien sosiaalisen kiinteyden (koheesion)
edellytyksenä sekä korkean että matalan tulostason maissa. Monissa kehitysmaissa
laaja-alaisen sosiaalipolitiikan välttämättömyydestä ollaan vakuuttuneita. Suomen
tulee liittoutua samanmielisten toimijoiden kanssa. Myös EU:n sisä- ja
ulkopolitiikassa asianmukainen ihmisoikeus- talous- ja vero- ja sosiaalipolitiikka sekä
yritysten sosiaalinen vastuu ovat asioita, joiden ajamiseen Suomen tulee panostaa.
On myös tärkeää rakentaa kumppanuussuhteita yritysmaailman kanssa. Yritysten
sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu –liike on toimiva väylä yhteyksien
rakentamiseen. Lapsen oikeudet tulee tässä yhteydessä nostaa yhdeksi prioriteetiksi
myös laajemmin kuin haitallisimman lapsityövoiman kieltokysymyksenä. Kestävän
kehityksen näkökulma ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus ovat myös hyviä
dialogin lähtökohtia.

1.10. Lähtökohtana tulee pitää kaikkien ihmisoikeuksien jakamattomuutta ja samanasteista
tärkeyttä ja toteuttaa näitä periaatteita käytännöissä.
Kansalais- ja poliittisia oikeuksia (KP) sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia (TSS) koskevat sopimukset ovat yhtä sitovia ja toisistaan riippuvaisia.
Suomen tulee jatkaa linjaansa, jonka mukaan ihmisoikeuksien, sekä
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteuttamisen keskeisinä
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välineinä ovat perusturvan ja peruspalvelujen ulottaminen yhdenvertaisesti
kaikille.
Usein törmätään käsitykseen kansalais- ja poliittisten oikeuksien korkeammasta
statuksesta ihmisoikeuksina. Taustalla on ollut ideologinen kilpa kahden blokin,
”sosialistisen” ja ”kapitalistisen” välillä. Ihmisoikeusdialogia ja keskustelua
sosiaalisesta kehityksestä ryyditettiin tarkoituksella kilpailuksi sosiaalisista vs.
poliittisista oikeuksista.
Blokkiasetelman kaaduttua asia voitiin ottaa rehelliseen keskusteluun. YK on mm.
1994 Wienin ihmisoikeuskokouksessa uudelleenvahvistanut kansalais- ja poliittisten
oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien
erottamattomuuden ja yhdenvertaisuuden ihmisoikeuksina. Suomi on tällä linjalla,
mutta edelleen kohdataan tilanteita, joissa tämä periaate ja sen velvoitteet ja
soveltamiskeinot eivät ole kaikille toimijoille selviä.
Uusin YK:n ihmisoikeusinstrumentti, Vammaisten oikeuksien yleissopimus kattaa
nämä molemmat ihmisoikeusklusterit. Se on myös tärkeä apuväline tulkittaessa
vammaisten lasten oikeuksia yhdenvertaisuuteen, mielekkääseen osallisuuteen,
kehitykseen, syrjimättömyyteen ja omien oikeuksiensa ja intressiensä
huomioonottamiseen.
Köyhyyden vähentäminen myös matalan tulotason maissa on mahdollista vain
puuttumalla politiikkaan ja instituutioihin, jotka suoraan tai epäsuorasti
diskriminoivat ja syrjäyttävät tiettyjä ihmisryhmiä heti lapsuudesta alkaen.
Tyttölasten syrjintä on hyväksytty käytäntö monissa kulttuureissa mutta sitä ei tule
hyväksyvässä merkityksessä ymmärtää.
Tärkeimpiä avaimia inhimilliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ovat maksuton ja tasaarvoinen peruskoulutus sekä kohtuuhintainen tai maksuton ammatillinen koulutus
sekä muiden peruspalvelujen ja perusturvan ulottaminen kaikille. Alueellinen ja eri
väestöryhmien systemaattinen jyrkkä eriarvoisuus ovat ihmisoikeuksien vastaista
syrjintää. Epäsuora syrjintä on myös lapsen oikeuksien vastaista toimintaa. Suomen
ei tule tukea esimerkiksi rakenteiltaan esteellisten koulujen pystyttämistä koska
esteettömyyden puute syrjii vammaisia tyttöjä ja poikia.
1.11. Avoimet ratifiointiprosessit tulee saattaa pikaiseen päätökseen.
Suomen tulee ratifioida myös muut lapsen oikeuksien ja kehitysmahdollisuuksien kannalta
relevantit kansainväliset sopimukset.
Näitä ovat vammaisten oikeuksien yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja,
lapsen oikeuksien sopimuksen valinnainen pöytäkirja lapsikaupasta, lasten
hyväksikäytöstä prostituutiossa ja pornografiassa, kidutuksen vastainen
yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja, ulkomaisten työntekijöiden ja heidän
perheenjäsentensä suojelua koskevan kansainvälinen yleissopimus, kansainvälisen
yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemisesta tahdonvastaiselta katoamiselta
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sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen
sopimuksen lisäpöytäkirjan.
Ratifiointi edellyttää Suomessa, että lainsäädännössämme ei ole kansainvälisen
Sopimuksen kanssa ristiriidassa olevia säädöksiä. Olemassa olevan lainsäädännön
perkaamisessa on kiirehdittävä esimerkiksi vammaistenoikeuksia koskevan
sopimuksen voimaansaattamiseksi. Se sisältää tärkeitä velvoitteita myös vammaisten
lasten suoran ja epäsuoran syrjinnän poistamiseksi. Suomi on globaalissa
vammainpoliittisessa dialogissa ja kehitystyössä ollut tunnustettu ja aktiivinen
osallistuja. Sopimuksen ratifiointi on välttämätöntä myös siksi, että Suomen
kansainvälinen vammaispolitiikka voi säilyttää uskottavuutensa.

2. SUOMEN VISIO LAPSILLE PAREMMASTA MAAILMASTA

2.1. "Yhteiskunta kaikille" (A Society for All), ja parempi maailma kaikille (A Better World for All)
tulee olla Suomen ulkopolitiikan visioina, koska niissä tiivistyvät ihmisoikeusperustaiset arvot ja
tasa-arvoperiaatteet, joita Suomi on systemaattisesti pyrkinyt edistämään.
Näillä visioilla viestitään jokaisen miehen ja naisen, tytön ja pojan yhdenvertaisia
oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua kehitykseen, tuoda siihen panoksensa ja
nauttia kehityksen hedelmistä.
Suomi on yli 20 vuotta edistänyt globaalipolitiikassaan universaalia
yhdenvertaisuutta korostavaa sosiaalipolitiikkaa esim. YK:ssa, Maailmanpankissa ja
WHO:ssa.
Suomen
puheenvuoroissa
on
Kööpenhaminan
sosiaalisesta
huippukokouksesta lähtien (1995) tuotu useasti esiin visio "yhteiskunnasta kaikille".
Tämä visio välittää pohjoismaista ihmissoikeuslähtöistä tasa-arvoarvoperustaa ja sen
mukaista yhteiskuntapolitiikkaa. Myös YK ja monet jäsenmaat ovat sittemmin
lukemattomissa yhteyksissä omaksuneet tämän vision yleisen sosiaalisen kehityksen
visioksi.
Parempi maailma kaikille oli YK:n OECD:n, Maailmanpankin ja IMF:n pääjohtajien
yhteinen julkilausuttu visio vuosituhannen vaihteessa. Sen oli tarkoitus viitoittaa tietä
uudelle vuosituhannelle. Vuosituhattavoitteiden toimeenpanossa kuitenkin ”for all”
– kaikille on jäänyt liian vähälle huomiolle ja toimeenpanon mekanismit ja seuranta
vaativat uutta otetta tästä näkökulmasta. Kaikki tarkoittaa jokaista ihmistä.

2.2. Toimitaan systemaattisesti vision "Lapsille sopiva maailma", "A World Fit for Children"
mukaisesti.
Se konkretisoi visiota oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta yhteiskunnasta
lapsinäkökulmasta. Sen sijaan, että vaaditaan lapsia sopeutumaan aikuisten
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maailmaan, aikuisilla on velvollisuus sovittaa maailmaa lasten tarpeiden,
oikeuksien ja voimavarojen mukaiseksi.
Suomen tulee sekä sisä- että
ulkopolitiikassaan
johdonmukaisesti
edistää,
toteuttaa
ja
päivittää
ulkopolitiikkansa kaikkia osa-alueita tähän suuntaan. Lapset ensin!
Lapsipolitiikka tulee kytkeä osaksi laajempaa yhteiskuntapolitiikkaa, joka pyrkii
oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, solidaarisuuteen ja
turvallisuuteen. Suomen omassa toimintaohjelmassa "Lapsille sopiva Suomi"
24
asetettiin myös tavoitteeksi lapsen oikeuksien ja lapsen edun asettaminen keskiöön
kansainvälisessä ja kehitysyhteistyössä.
Esimerkiksi YK:n ikääntymisohjelman johtolause on "yhteiskunta kaiken ikäisille",
mikä korostaa sitä, että ikääntyneiden ja lasten edut eivät ole ristiriidassa keskenään.
Suomen tulee edistää sukupolvien välisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen
”sukupolvisopimuksen” ajatusta sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
edellytyksinä esimerkiksi EU:ssa alkaen EU:n ikääntymisen teemavuodesta 2012.

2.3. Korostetaan kaikkien vuosituhattavoitteiden keskinäistä riippuvuutta ja täydentävyyttä.
Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasaisempaa resurssien jakoa. Se
vuorostaan ei tapahdu ilman, että puututaan olemassa olevien instituutioiden
rakenteisiin ja tapaan toimia. Kaikkien vuosituhattavoitteiden toteuttaminen on
välitavoite pyrittäessä saavuttamaan progressiivisesti tulevien sukupolvien
oikeudet: ensin toteutetaan jo syntyneiden lasten oikeudet minkä jälkeen
jatketaan tasonparantamista näillä alueilla.
MDG:t tulee nähdä toisistaan riippuvaisina ja toisiaan täydentävinä olennaisten
ihmisoikeuksien alueina eikä käsitellä niitä yksittäisinä elementteinä, jotka voidaan
saavuttaa vertikaalisin hankkein. Toimenpiteiden kohdentumiseen ja tulosten
oikeudenmukaisempaan jakautumiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota
vuoteen 2015 mennessä ja myös sen jälkeisissä globaaleissa tavoitteissa. Erityisesti
indikaattoreita tulee täydentää siten, että lasten köyhyyttä ja huono-osaisuutta
voidaan tutkia ja seurata. On myös seurattava asianosaisten instituutioiden tapaa
toimia lapsen edun ja lapsen oikeuksien näkökulmasta.
2.4. Tasa-arvo on asetettava yhteiskunnallisen kehityksen ydintavoitteeksi ja nähtävä se myös
sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen keinona.
Suomen ulkopolitiikan tulee edistää yhteiskunnallista sekä sukupuolten välistä
tasa-arvoa, koska lapset ovat erityisen haavoittuvia yhteiskunnallisen ja
sukupuolten välisen eriarvoisuuden vaikutuksille. Eriarvoisuus myös heikentää
talouskasvun köyhyyttä vähentävää vaikutusta.
24

Sosiaali- ja terveysministeriö (2005) : Lapsille sopiva Suomi. YK:n yleiskokouksen edellyttämä Suomen kansallinen
toimintaohjelma. http://pre20090115.stm.fi/cd1116309940724/passthru.pdf
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Eriarvoisuus syrjäyttää monet lapset mahdollisuuksista voida toteuttaa kykyjään ja
tavoitteitaan täysimääräisesti. Monen maan pitkän aikavälin kehitystä estää naisten
ja tyttöjen tasa-arvon puute. Eri maissa ja yhteyksissä eri ryhmät ovat eriarvoisessa
asemassa, ovat jääneet muista jälkeen tai ovat suoran tai epäsuoran syrjinnän
kohteina.
Kehityspoliittisen intervention tilanneanalyysin tulee sisältää analyysi, jossa kuvataan
resurssien, olennaisimpien palvelujen ja hyvinvointitulosten jakautumista
väestöryhmittäin ja esim. alueittain, jotta eriarvoisuus voidaan havaita. Riittävän
disaggregoitu tietopohja on tämän tehtävän edellytyksenä.
Budjettien lapsiystävällisyyden ja sen kehityksen tulee olla yhtenä politiikkadialogin
kohteena, koska tämä asia on niin tärkeä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
kestävän kehityksen näkökulmasta.
Tämä koskee niin korkean kuin matalankin tulotasoin maita. Globaalitasolla se
merkitsee, että erityistä tukea on kohdennettava maille, jotka eivät tulisi
saavuttamaan tavoitettaan vuoteen 2015 mennessä ilman lisätukea.
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3. MITÄ LAPSEN KÖYHYYS ON?

3.1. Köyhyyden moniulotteisuus on otettava huomioon toimintapolitiikkavaihtoehdoissa
vaikkei systemaattista aineistoa olisikaan aina saatavilla kaikista ulottuvuuksista.
Köyhyys yleensä ja lapsiköyhyys erityisesti on moniulotteisia ja arvosidonnaisia
käsitteitä. Siksi on otettava selvää kulloinkin käytettyjen käsitteiden ja mittareiden
sisällöistä ja erityisesti valitun lähestymistavan seurauksista, hyödyistä ja
rajoituksista toimintapolitiikan vaihtoehtoihin.
Köyhyyden
vähentäminen
on
omaksuttu
kehityspolitiikan
yleiseksi
sateenvarjotavoitteeksi. Kun tähän viitataan, on syytä tarkentaa mihin päätökseen tai
sopimukseen kulloinkin viitataan.
YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea on määritellyt
köyhyyden hyvin moniulotteisesti ja laajasti: ”inhimillinen olosuhde johon liittyy
pitkäaikainen tai krooninen puute
resursseista,
toimintaedellytyksistä,
valinnanmahdollisuuksista, turvallisuudesta ja vallasta, jotka ovat välttämättömiä
asianmukaisen elintason sekä muiden kansalais-, sivistyksellisten, taloudellisen
poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien saavuttamiseksi. ”25 Vaikka tämä määritelmä on
kaikenkattava ihmisoikeusnäkökulmasta, sitä on vaikea soveltaa käytäntöön, koska
se ei tee selväksi näiden elementtien keskinäisiä suhteita.
Vaikka ymmärrys köyhyydestä moniulotteisena ja kokonaisvaltaisena tilana on
tärkeää, toimintapolitiikan suunnittelun kannalta on usein hyödyllisempää käyttää
useita eri ulottuvuuksia kuvaavia erillisiä indikaattoreita. Niihin vaikuttamisen
kanavat ja keinot ovat yksiselitteisempiä. Kokonaiskuvan esittäminen
moniulotteisena ja ehkä yhdistettynä indikaattorina on hyödyllisiä tietoisuuden
herättämiseksi, dialogin aikaansaamiseksi ja monikanavaisen vaikuttamisstrategian
tarpeen perustelemiseksi.

3.2. On selkeyttävää tehdä ero köyhyyden ja huono-osaisuuden välillä.
Köyhyys on viitannut perinteisesti huono-osaisuuteen, johon liittyy kiinteästi
toimeentulo-ongelmia, siis taloudellista huono-osaisuutta. Huono-osaisuuteen
sinänsä, vaikka se kattaa myös taloudellisen huono-osaisuuteen, voidaan
sisällyttää myös monia muita ulottuvuuksia, joilla ei välttämättä ole yhteyttä
taloudelliseen tilanteeseen.
Termi köyhyys kannattaa varata tilanteisiin, jota keskeisesti kuvaa taloudellinen
huono-osaisuus alle sovitun köyhyysrajan. Siihen usein liittyy tai siitä seuraa huono25
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osaisuutta myös muilla ulottuvuuksilla, esimerkiksi sosiaalista ja psyykkistä. Huonoosaisuutta voidaan käyttää kuvaamaan hyvin monia eriarvoisuuden ulottuvuuksia.
Esimerkiksi rikkaiden ruokakuntien lapset voivat kärsiä puutetta rakkaudesta,
turvallisuudesta, sosiaalista suhteista, mutta heitä ei ole tarkoituksenmukaista
nimittää köyhiksi.
3.3. On hyödyllistä tarkastella köyhyyden ja huono-osaisuuden asteita tai vakavuutta ja näiden
jakautumista.
Köyhyys ja huono-osaisuus ovat jatkumoita. On kuitenkin tärkeää tehdä ero
absoluuttisen (”äärimmäisen”) ja suhteellisen köyhyyden käsiteiden välillä.
Absoluuttinen tai äärimmäinen köyhyys, paremmin vakava köyhyys/huonoosaisuus on elämistä sellaisen minimitason alapuolella, joka vaarantaa ihmisen
ihmisarvon ja terveyden. Globaalisti täksi tasoksi on Maailmanpankki määritellyt
1.25 USD per henki päivässä. Erityisesti lasten kohdalla vakava köyhyys johtaa
usein peruuttamattomiin menetyksiin ja elinikäiseen huonompiosaisuuteen mikä
vuorostaan ylläpitää sukupolvesta toiseen jatkuvaa köyhyyden kierrettä.
Suhteellinen köyhyys on esimerkiksi tulotaso, joka on keskiarvon suhteen
määritellyn tason alapuolella. EU käyttää yleensä rajaa 60% alle mediaanitulojen ja
OECD 50% alle mediaanitulojen.
Absoluuttinen tai vakava köyhyys on ihmisoikeusloukkaus, koska se on ihmisarvoa
alentavaa. Suhteellinen köyhyys ei sinänsä johda legitiimiin oikeudelliseen
vaatimukseen, paitsi jos se on seurausta syrjinnästä.
On huomattava, että kansainväliset sopimukset ja päätöslauselmat (suositukset)
sisältävät erilaisia tavoitteita koskien vakavaa köyhyyttä ja suhteellista köyhyyttä
eivätkä ne aina ole johdonmukaisia. Kööpenhaminan sosiaalisen kehityksen
huippukokouksessa yli 180 valtioin tai hallituksen johtajaa sopivat, että absoluuttien
köyhyys hävitetään (eradicate), yleistä köyhyyttä vähennetään. Tätä selventävää
linjausta ei ole noudatettu systemaattisesti. Jos yleisellä köyhyydellä tarkoitettaisiin
suhteellista köyhyyttä, sen hävittäminen olisi äärimmäisen vaikeaa eikä siitä ole
kokemuksia.
Myös ei-materiaaliset puutteet, kuten syntymätodistuksen puute ja etnisestä
syrjinnästä johtuva lain suojan puute tai yhteiskunnan ulkopuolelle sulkeminen
täyttävät vakavan/absoluuttisen lapsiköyhyyden kriteerit. Sen sijaan kaikkien
lastensuojelun perusteiden sisällyttämien köyhyyden määritelmään ei ole
toimintapoliittisesti tarkoituksenmukaista. Huono-osaisuuden piiriin ne sisältyvät.

3.4 . On kiinnitettävä huomiota lapsen ja aikuisen köyhyyden eroavuuteen ja siitä seuraavaan
toimintapolitiikkojen eriyttämistarpeeseen.
Köyhyys
yksinään
on
taloudellisen
painotuksensa
epätarkoituksenmukainen tapa kuvat lasten huono-osaisuutta.

takia

usein
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Vaikka kotitalouden tulotaso on tärkeää lasten elinolojen kannalta, lasten
köyhyyttä ei tule määritellä ja mitata vain kotitalouden tulotason perusteella,
koska tulotason ja kotitalouden tyttöjen ja poikien kokeman puutteen välillä ei ole
suoraviivaista
yhteyttä.
Tämä
on
otettava
huomioon
köyhyyden
vähentämisstrategioissa.
Kotitalouden tulotaso ei ole merkityksetön lasten hyvinvoinnille. Lapsilla on kuitenkin
hyvin vähän mahdollisuuksia päättää tulojen hankinnasta ja käytöstä. Oletus, että
tulot tihkuisivat tasaisesti kotitalouden miehille, naisille, tytöille ja pojille jäsenille
tarpeen mukaan on usein väärä. Lapsen tarpeet myös muuttuvat iän mukana.
Ympäristötekijät, esim. todellisuudessa yhteisössä saatavilla olevat palvelut ovat
merkittävä tekijä lapsen hyvinvoinnissa.
Henkeä kohti lasketun kansantulon tason kasvu ei ole suorassa suhteessa lasten
hyvinvointiin. Kansantulon laskulla ja vakavalla suhdannetaantumalla on kuitenkin
yleensä välittömiä negatiivisia seurauksia lasten hyvinvoinnille. "Välittymiskanavina"
toimivat lisääntyvä työttömyys, pienenevät tulot, nousevat ruuan ja energian hinnat
sekä budjettikutistusten aiheuttamat terveys – ja sosiaalipalvelujen sekä
sosiaaliturvan leikkaukset. Suomen 1990-luvun alun kokemukset ovat näiden
vaikutusten pitkäaikaisuudesta lasten kohdalla vakava esimerkki.
Lapsiperheiden tuloköyhyys on kuitenkin toimiva yleismittari, josta on mahdollista
saada aikasarjoja ja jonka avulla voidaan kohdistaa toimia tuloköyhyyden
vähentämiseksi. On olennaista on ottaa huomioon myös muita lasten kannalta
tärkeitä ja sopivalla tavalla ottaa lapset mukaan tilannekartoituksiin ja seurantaan.

3.4. Lapsen hyvinvoinnin ja köyhyyden kaikki kolme ulottuvuutta - henkinen, sosiaalinen ja
fyysinen - aina näkökulmaksi.
Näkökulma, että "Köyhyys on lapsen hyvinvoinnin vastakohta/ kääntöpuoli" on
hyödyllinen lähtökohta lasten hyvän elämän edellytysten puutteiden
kartoittamiseen. Näin siksi, että tämä näkökulma suuntaa huomion lapsen kasvun
ja hyvinvoinnin kaikkiin ulottuvuuksiin: fyysisiin, sosiaalisiin ja emotionaalisiin ( 3Dapproach). Köyhimmilläkin lapsilla on samat perustarpeet.
Kolmiulotteinen lähestymistapa hyvinvointiin ja hyvinvointipuutteisiin on perusteltu.
Ihmiset itse kokevat hyvinvointinsa moniulotteisena. Myös lapsen hyvinvointi ja
kasvu riippuvat sekä materiaalis-fyysisestä, sosiaalisesta että emotionaalisesta
kokonaisuudesta, jossa yksi ulottuvuus ei korvaa toista. Siksi "3-D" lähestymistapa on
erityisen tärkeä lasten kohdalla. Se on kuitenkin mittaamisen kannalta haastava
viitekehys. Esimerkiksi UNICEF on pyrkinyt soveltamaan sitä erityisesti rikkaiden
maiden kohdalla, joissa survey-aineistoja on saatavilla. Esimerkiksi OECD ei
kuitenkaan sisällytä tutkimuksiin "kokemuksellisia" mittareita, "koska niihin ei voida
politiikalla vaikuttaa". OECD:n "kovien mittarien" linja on kuitenkin liian suppea
näkökulma lapsipolitiikan lähtökohdaksi, koska lapsipolitiikassa lapsen äänen
kuuleminen ja lapsen kokemuksen ymmärtäminen ovat olennaisia asioita.
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On varottava tekemästä pitkälle vieviä johtopäätöksiä indekseistä, jotka on laskettu
moniulotteisen muuttujajoukon perusteella. Maiden järjestys monen muuttujan
indeksisistä laadituissa "ranking-listoissa" riippuu vahvasti valituista muuttujista ja
summaustavasta. Liigataulukoilla voidaan kuitenkin nostaa lasten hyvinvointi
keskusteluun, mutta toimintapolitiikan uudelleenhahmotus edellyttää kunkin
ulottuvuuden muuttujien yksityiskohtaisempaa analyysia. Rankinglistoista ja Suomen
sijoitusten taustoista niissä on syytä käydä keskustelua myös kotimaassa.
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4. LAPSIYSTÄVÄLLISEN ULKOPOLITIIKAN OSA-ALUEET JA VAIKUTUSTAVOITTEET

4.1. GLOBAALIPOLITIIKKA: Suomen tulee edistää systemaattisesti oikeudenmukaisempaa
globalisaatiota, joka ottaa huomioon lasten oikeudet ja tarpeet sekä pitkän aikavälin kehityksen
sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden.
Pyrkiessään strategisiin tavoitteisiinsa Ulkoministeriön on nostettava
eriarvoisuuden vähentäminen ja tasa-arvoisen yhteiskuntakehityksen edistäminen
tavoitteiden kärkeen sekä Eurooppa-politiikassaan että globaalipolitiikassaan.
Lapsen oikeuksien kunnioittamisen, suojelemisen, turvaamisen ja edistämisen
tulee olla läpileikkaavina tavoitteina kaikessa ulkopolitiikassa.
Ulkoministeriön strategiassa on viisi tavoitetta:
1) Vaikutusvaltainen Suomi globaaliyhteisössä,
2) Kansainvälinen järjestelmä, joka luo turvallisuutta,
3) Oikeudenmukainen maailma,
4) Menestyvä Suomi sekä
5) Palveleva ulkoministeriö.
Suomen vaikutusvalta globaaliyhteisössä ei perustu valtaan tai voimaan vaan
johdonmukaiseen uskottavuuteen globaalisti sovittujen arvojen ja toimintatapojen
edistämisessä sekä globaali-, Eurooppa- että kotimaisessa politiikassa.
Eriarvoisuus on muodostumassa tärkeimmäksi sosiaalista kestävyyttä ja
globaalijärjestelmän vakautta uhkaavaksi tekijäksi. Oikeudenmukaisuuteen ja
sopimusten noudattamiseen perustuvan kansainvälisen järjestelmän edistäminen
luovat luottamusta, vähentävät epätasa-arvoa, lisäävät turvallisuutta ja edistävät
sosiaalista ja taloudellista sekä ekologiset reunaehdot huomioonottavaa kehitystä
globaalisti sekä maatasolla.
4.1.1. MDG:t ja niiden jälkeiset globaalit tavoitteet (”Beyond MDGs”) : Suomen
tulee investoida toimenpiteisiin, jotka tukevat erityisesti haavoittuvimmassa
asemassa olevien lasten mahdollisuuksia päästä tasolle, jonka eri MDG:t
määrittelevät vuodelle 2015.
MDG:t ovat edelleen hyödyllinen yhteinen tavoitteisto, jonka kaikki tavoitteet
liittyvät suoraan tai epäsuorasti lasten hyvinvointiin. UNICEF:n selvityksen mukaan
MDG:iden saavuttaminen on nopeinta ja kustannustehokkainta kun investoidaan
erityisesti tavoitteista eniten jälkeen jääneisiin ryhmiin. Vuoden 2015 jälkeisen ajan
globaaleihin kehitystavoitteisiin tulee sisällyttää lapsinäkökulma mm. lapsen
oikeuksien sekä lapsen edun lähtökohdista. Niin ikään tavoitteiston tulee sisältää
tiekartta ja prosessi tavoitteiden saavuttamiseksi tavalla, joka sisältää ja
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valtavirtaistaa ihmisoikeusperiaatteet, mukaan lukien lapsen oikeudet. Tällöin tulee
huomio kiinnittää myös seurannassa jakautumamittareihin ja erityisesti
haavoittuvimpiin ryhmiin.
4.1.2. YK: Suomen tulee edistää ja tukea lapsen oikeuksien ja lapsen edun
valtavirtaistamista hallitustenvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten
toimintaan sen lisäksi, että suunnataan kohdennettua tukea UNICEF:lle.
Kunkin YK-järjestön ja kehitysrahoituslaitoksen mandaatin puitteissa voidaan tehdä
seuraavaa:





Sisällyttää sopivalla tavalla lasten oikeudet, heidän turvallisuutensa ja heidän
hyvinvointinsa kestävä kehitys ydintoimintoihin. Haavoittuvimpien lasten
tarpeet ja oikeudet nostetaan esiin.
Harkitaan kohdennetun "korvamerkityn" tuen antamista esim.
haavoittuvimpien lasten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi.
Tuetaan rahallisesti kohdennettuja rahastoja esim. niitä, jotka tukevat
vammaisten lasten oikeuksia koulutukseen.

4.1.3. Turvaneuvosto: Myös turvallisuuspoliittisen keskustelun areenoilla lasten ja
nuorten oikeudet, suojeleminen, hyvinvointi ja tarkoituksenmukainen osallisuus
esim. rauhanrakentamisessa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa tulee tuoda
keskusteluun.
Erityisesti Suomen YK:n turvaneuvostokampanjassa lapsinäkökulma tuo
omaleimaisuutta ja nostaa tärkeällä tavalla laajan turvallisuuden inhimillistä
ulottuvuutta näkyviin.
Myös ETYJ, EU:n ja Euroopan Neuvoston
turvallisuuspoliittisissa yhteyksissä foorumeilla lapsen oikeudet ja heitä uhkaavat
haasteet tulee nostaa keskusteluun. Lapset ovat haavoittuvimpia väestöryhmiä
konfliktitilanteissa ja heidän oikeutensa kehitykseen tulee turvata myös kriisien
ratkaisuissa ja jälkihoidossa.
4.2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN AGENDA: Nostetaan esiin lasten ja nuorten etu, oikeudet ja
osallisuus keskeisenä elementtinä ”tulevien sukupolvien” oikeuksia ja sukupolvien välistä
oikeudenmukaisuutta. Tämän näkökulman tulee sisältyä myös toteutusohjelmaan ja
seurantaindikaattoreihin.
Lasten huono-osaisuus ja syrjäytyminen sekä nuorten osattomuus ja työttömyys ovat
epäoikeudenmukainen tilanne, joka uhkaa sekä sosiaalista että taloudellista
kestävyyttä. Viimeaikaisten mellakoiden ja vallankumousten taustalla on kokemus
epäoikeudenmukaisuudesta ja osattomuudesta. Osattomiksi jääneet nuoret eivät
sitoudu myöskään ekologisen kestävyyden tavoitteisiin. Lähiajan globaalit päätökset
kohdistuvat pisimmin nykyisten lasten ja nuorten elämään.
YK:n Ympäristö ja kehitys – konferenssin seurantakokouksessa ”Rio +20” tehtävät
päätökset tulevat olemaan nykyisten lasten ja nuorten elämän kehyksinä 50–70
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vuotta. Loppuasiakirjan hyväksyttävyys, uskottavuus, legitimiteetti ja moraalinen
arvo heikkenevät huomattavasti, jos näiden jo syntyneiden tulevien sukupolvien
oikeuksia oteta riittävästi huomioon. Toteutusohjelmien tulee sisältää elementtejä,
joilla turvataan ja edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, turvallisuutta ja
osallisuutta.
Lasten köyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäiseminen ja vähentäminen on globaali
julkishyödyke, josta kaikki hyötyvät sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Siksi lasten
köyhyyden vähentämiseen on kaikkien maiden konkreettisesti investoitava
uudistuvan kestävän kehityksen Rio + 20 agendan kehyksessä.
RIO+20 julistusluonnos viittaa lapsiin ja nuoriin vain hyvin yleisellä tasolla.
YK:n korkean tason paneeli globaalista kestävyydestä on näyttänyt hyvää esimerkkiä
integroimalla lasten ja nuorten tulevaisuuden näkökulman raporttiinsa: “In 2030, a
child born in 2012 — the year our report is published — will turn 18. Will we have
done enough in the intervening years to give her the sustainable, fair and resilient
future that all of our children deserve? This report is an effort to give her an
answer.”26
Paneelin Raportti on monipuolisimpia ja tasapainoisimpia Rio +20 kokouksen taustaasiakirjoja. Suomen tulee aktiivisesti edistää sen suositusten huomioonottamista
Ruio+20 asiakirjoissa, päätöslauselmissa ja seurantasuunnitelmissa.
Raportti sisältää konkreettista 57 suositusta toimista, joilla voidaan turvata parempi
maailma seuraaville sukupolville. Suositukset sisältävät mm. perusturvan ja
olennaisien palvelujen saatavuuden varmistamisen. Tämä on keskeistä juuri lasten
köyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisemiselle. Tämän lupauksen kestävästä ja
oikeudenmukaisesta tulevaisuudesta lapsille tulisi olla Suomen ulkopolitiikan
ankkurina ylimmän johdon vaihduttuakin.

4.3. EU-POLITIIKKA: Edistetään EU:n vastuullisuutta EU:n peruskirjan, EU:n kansainvälisten
sitoumusten ja EU:n omien suositusten sisältämien lapsen oikeuksia koskevien tavoitteiden
toimeenpanosta.
4.3.1. Suomen tulee aktiivisesti edistää Lapsen oikeuksien integrointia EUpolitiikkaan sekä lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttamisen kokonaisvaltaisen
strategian laadintaa ja täytäntöönpanoa.

26

Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing. Report of the Secretary General on the High Level Panel
on Global Sustainability. Dated 30 January 2012. Overview.
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSPReportOverview_A4%20size.pdf
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EU on edennyt hitaasti lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanossa. Suomen
ulkopolitiikan toimijoiden tulee nostaa esiin huoli siitä, että EU:n velvollisuudet
Euroopan lapsia kohtaan eivät ole toteutuneet tavalla, johon EU on sitoutunut.
Euroopan lapset ovat oikeuksiensa omistajia ja EU yksi vastuunkantajista. On
tuettava ja edistettävä kattavan EU:n lapsen oikeuksien strategian laatimista, joka on
linjassa YK:n yleissopimuksen kanssa sekä strategian seurantajärjestelmän
kehittämistä. Myös EU:n ja sen jäsenmaiden kehitysyhteistyön tulee olla linjassa YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa, kuten EU:n kehitysyhteistyölinjauskin
edellyttää.
On kehitettävä soveltuvia työkaluja sen varmistamiseksi, että
hankehallinnan kaikissa vaiheissa otetaan huomioon YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen standardit ja periaatteet.
Suomi voi välittömästi alkaa edistää EU komission ja UNICEF:n yhteistyössä laatimien
ohjeistojen pikaista julkaisua sekä tukea niiden levittämistä ja soveltamista
esimerkiksi järjestämällä koulutusta. Suomen tulee myös edistää EU:n ja Euroopan
neuvoston yhteistyön tiivistämistä lapsen oikeuksien asioissa.

4.4. KEHITYSPOLITIIKKA: Varmistetaan, että kehityspolitiikan läpileikkaavien tavoitteiden lasten
oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia koskevat tavoitteet otetaan huomioon ja toteutetaan
käytännössä.
4.4.1. Sitoumukset maailman lapsille tulee pitää. Suomen tulee pitäytyä linjassaan
saavuttaa 0.7% ODA-tavoite vuoteen 2015 mennessä.
Virallisen kehitysavun (ODA) tavoitteesta 0.7% tinkimisestä on tullut ”maailman
tapa” talouskriisien kohdatessa. Tämä heikentää globaalia luottamusta ja
yhteistyöedellytyksiä. ODA on keskeinen työväline mm. vuosituhattavoitteiden
saavuttamiseksi. ODA:n jääminen jälkeen ja mahdollinen supistaminen ovat vakava
uhka juuri niille yhteiskunnallisille palveluille, joita lapset kehitysmaissa tarvitsevat.
Suomen viime vuosina toteuttama politiikka, jossa sosiaali- ja terveyspalveluilla on
ollut matala prioriteetti on heikentänyt kehitysapumme lapsiystävällisyyttä.
Suomi on korkealla tasolla sitoutunut edistämään sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja
taloudellisesti kestävää kehitystä ja muilla kansainvälisillä areenoilla. Suomen tulee
pitää
lupauksensa kehitysmaiden
“tuleville
sukupolville”
ja suojella
kehitysyhteistyövaroja leikkauksilta. Sellaisten investointien prioriteettia tulee
nostaa, jotka suoraan tukevat lasten ja nuorten perusturvaa ja peruspalveluja.
4.4.2. Lapsen oikeudet ja lasten huono-osaisuuden vähentäminen tulee sisällyttää
kehityspoliittisiin linjauksiin pysyväisluonteisena periaatteena, koska asia perustuu
YK:n yleissopimukseen, jonka Suomi on ratifioinut. Ulkoministeriön tulee myös
laatia konkretisoiva sitova linjaus lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin
huomioonottamisesta kehitysyhteistyössä.
Ihmisoikeussopimuksiin perustuvia tavoitteita ei voida käsitellä lyhyen aikavälin
sitoumuksina, jotka ovat alttiina poliittisille suhdanteille. Jotta tyttöjen ja pokien
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oikeudet ja täysimääräiset osallistumismahdollisuuksien edistäminen kiinnittyisi
kehitysyhteistyön käytäntöihin, on laadittava linjaus, joka ohjaa huomiota ja
resursseja tälle prioriteettialueelle ja kannustaa valtavirtaistamaan lapsen oikeuksien
näkökulmaa kaikilla sektoreilla. Johdonmukaisuuden vuoksi tällainen linjaus tulisi
laatia koko Ulkoministeriötä koskevana.
4.4.3. Suomen tulee osallistua yhteistyössä muiden samanmielisten tahojen kanssa
hankkeisiin ja ohjelmiin, joilla pyritään pysyviin järjestelmätason perusturva- ja palveluratkaisuihin kumppanimaissa.
Vakuuttavaa näyttöä sosiaalipolitiikan investointien nopeista ja ratkaisevista
hyödyistä lasten hyvinvoinnille on runsaasti myös köyhistä maista. Sosiaaliturvaan
on varaa myös köyhillä mailla (affordable), erityisesti, jos sen tuottamat hyödyt mm.
lasten terveydelle ja kehitykselle lasketaan mukaan tulopuolelle. Avun
lahjoittajamaita tarvitaan erityisesti järjestelmien rakentamisvaiheessa, mutta
sitoutumisen tulee olla riittävän pitkäkestoista ja ennustettavaa. Järjestelmätason
muutokset vaativat laajempaa yhteistoimintaa ja resurssien yhteen kokoamista.
Suomen tulee varautua sitoutumaan mm. Sambian perusturvahankkeeseen, jota on
alettu tukea yhdessä UNICEF:n, DFID:n ja Irish Aid:n kanssa. Globaalitasolla Suomen
tulee luoda edellytyksiä sosiaaliturvan ja peruspalvelujen laajentamiseksi kaikille mm.
tukemalla YK:n Globaalia perusturvahanketta. Se on hyvä esimerkki Suomen
kannattamasta "Yksi YK " - lähestymistavasta, joka yhdistää YK:n voimavaroja
ihmisoikeusperustaisen
lähestymistavan
käytännön
toteuttamisessa.
Perusturvahanke edistää sekä välittömästi että välillisesti lasten köyhyyden
vähenemistä sekä lasten hyvinvoinnin parantamista.
On myös muita esimerkkejä kumppanuuksista, joiden kautta saadaan laajaa
vaikutusta pienin panoksin. Näitä ovat esim. Maailmanpankin Globaali
vammaiskumppanuus, Global Partnerhsip on Disability and Development (GPDD)
sekä YK:n yhteinen “UN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities”.
Molempien hallituksissa Suomen tulee edistää lapsinäkökulman vahvistamista ja se
voi osarahoittajan roolissa tätä vaikuttamistyötä tehdä.

4.4.4. Laajoihin kehityshankkeisiin tulee liittää tutkimusosio, jolla selvitetään
hankkeen vaikutusta lapsiköyhyyden vähentämiseen.
Tutkimus on ollut harvoin osa suomalaisia kehityshankkeita. Lasten hyvinvointia
koskeva tutkimustyö hankkeiden yhteydessä mahdollistaisi monipuolisemman ja
luotettavamman tiedon saamisen hankkeiden haasteista ja menestystekijöistä.
Tilannekartoitukseen ennen hanketta voidaan liittää syvällisempi tutkimus, joka
kartoittaa lasten tilanneetta ennen hanketta, hankeen aikana ja hankeen jälkeen.
Kartoituksen tulee kattaa kaikki kolme lapsen hyvinvoinnin ulottuvuutta ja osallistaa
lapsia tarkoituksenmukaisella tavalla.
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4.4.5. Suomen erityisosaaminen käyttöön: Suomen tulee painottaa kansainvälistä
yhteistyötä sektoreilla, joilla Suomella on erityistä asiantuntemusta, pitkäaikaista
luotettavuutta ja hyvä maine (track record) – ja aitoa kysyntää kumppanimaan
taholta.
Tällaisia ovat mm.
 Universaalin sosiaaliturvan kehittäminen (esimerkiksi lapsilisäjärjestelmä)
 Ihmisarvoinen työ
 Työn ja perheen yhteensovittamisen tukeminen
 Koulutussektori kokonaisuudessaan, mukaan lukien varhaiskasvatus,
ammatillinen nuorisokoulutus ja työssä oppimisen järjestelmien kehittäminen
 Oppilashuolto ja mm. kouluruokailujärjestelmät
 Koulutuksen tasa-arvo
 Vammaisten lasten integrointi/ valtavirtaistaminen koulutusjärjestelmään
(inkulsiivinen opetus)
 Vammaisjärjestöjen palvelutuotanto
On myös kansainvälisen yhteisön asettamia prioriteettihaasteita, joissa Suomi ei
välttämättä käy hyvästä esimerkistä, mutta joiden ratkaisemissa Suomen
kumppanuus, asiantuntija- ja rahoitustuki on toivottua. Esimerkiksi vammaisten
lasten oikeutta inklusiiviseen koulutukseen Suomi on tukenut esimerkillisesti
UNÈSCO:n Education for All -lippulaivaa. Tätä tukea tulisi jatkaa, vaikka toiminnan
koordinaatio siirtyisikin toiselle järjestölle esim. UNIFCEF:ille.
4.4.7. Pidetään alueelliset prioriteetit ennallaan: Afrikan ja Aasian lasten
hyvinvointi edelleen painotuksena, koska näiden alueiden lapset ovat jääneet
jälkeen ja Suomella on vahva edustus monissa alueiden maissa.
Suomen kehityspolitiikan pitkäaikaiset kumppanimaat ja painotus Afrikkaan ja
tiettyihin Aasian maihin ovat lasten köyhyyden poistamisen ja lasten hyvinvoinnin
edistämisen kannalta hyvin perustein valittuja. Yhteistyötä ja koordinaatiota
julkisvallan bilateraalisen toiminnan ja järjestöjen toiminnan välillä on aihetta
edelleen kehittää. Yhteishankkeet suurten rahoittajamaiden kanssa ovat tapa
osallistua systemaattiseen rakenteiden uudistamiseen, kuten nyt tehdään mm.
Sambiassa.
4.4.8. Suomen edustustoja myös muissa kuin kehitysyhteistyökohteissa on
aiheellista kytkeä mukaan lapsen oikeuksista käytävään politiikkakeskusteluun,
koska lapsen oikeuksien turvaaminen ja edistäminen on globaali yhteistyövelvoite.
Ulkoministeriön tulee levittää tietoa onnistuneesta verkottumisesta ja onnistuneista
hankkeista lasten köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämisessä mm. paikallisen
yhteistyön määrärahojen avulla. Myös tästä on hyviä esimerkkejä mm.
keskimääräisen tulotason maissa, jonne varsinaista kehitysapua ei kanavoida.
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4.4.9. Lähialueyhteistyön uusien tarpeiden kartoitus ja toimintastrategian
laatiminen.

Suhteet Venäjään ovat yksi Suomen keskeisistä ulkopolitiikan painopisteistä.
Lähialueyhteistyön jatkamista ja uudelleenpainottamista tulee harkita mm.
lähialueiden sosiaalisten ja terveydellisten olojen kehityksen turvaamiseksi ja EU:n
ja lähialueiden hyvinvointikuilun tasoittamiseksi.
Suomen ja EU:n lähialueet, jotka eivät kuulu EU:hun kuten Luoteis-Venäjä, Venäjän
Federaatio kokonaisuudessaan sekä monet EU:n ulkorajojen maat ja alueet ovat
tärkeitä kumppaneita naapureina ja myös Euroopan Neuvoston jäseninä.
Suomen lähialueiden tukemisella saavutettiin vaikuttavia tuloksia esim. katulasten
kohdalla sekä lasten laitostamisen vähentämisessä ja laitosten uudenaikaistamisessa.
Sittemmin lähialuerahoja on supistettu. Lasten suojelun tuen tarve ei kuitenkaan ole
poistunut. Suomella ja suomalaisilla asiantuntija- ja järjestötahoilla on erityisen hyvät
edellytykset osallistua tehokkaaseen lasten köyhyyden vastaiseen taisteluun sekä
lasten suojelujärjestelmien kehittämiseen näillä alueilla. Suomessa on myös tiettyjä
lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä "tuotteita" ja sosiaalisia innovaatioita, joiden
perusideoita kannattaa pyrkiä tiedonvaihdon yhteydessä viemään: mm.
poikkihallinnollinen yhteistyö, ennaltaehkäisyn näkökulma, päivähoitojärjestelmä ja
muu varhaiskasvatus. Erään maailman ehkä jyrkimmän hyvinvointikuilun
tasoittaminen ja oikeusvaltion periaatteiden tukeminen naapurissa on investointi
pidemmän aikavälin turvallisuuteen.
Laajemman Euroopan (Wider Europe) kokonaisuudessa Romanilasten köyhyyteen ja
huono-osaisuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota yhteistyössä EU komission ja
muiden EU maiden kanssa. Lähialueyhteistyössä romanilapsien aseman
kohentamista tulee priorisoida koska he ovat erityisen huono-osaisia.
Tutkimusyhteistyön tiivistäminen mm. Venäjän kanssa lapsen oikeuksien
toteuttamiseen ja lapsiköyhyyden vähentämiseen liittyen on osa hyvää
naapuruuspolitiikkaa.

5. INTEGROINTI UM:N TYÖPROSESSEIHIN

5.1. KOKO ULKOMINISTERIÖN KATTAVA OTE LAPSEN OIKEUKSIEN EDISTÄMISEEN
5.1.1. Tuetaan kattavan valtionhallinnon strategian laadintaa,
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’Whole -of – Government’- lähestymistapaa

Lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin edistämisen integrointi nykyistä
paremmin ulkopolitiikkaan yleensä ja ulkoministeriön toimintaan erityisesti
edellyttää kokonaisvaltaista kaikki ministeriöt kattavaa Whole – Of - Government
- strategiaa, jossa kansainvälisten sitoumusten toimeenpano vastuuviraston
päätoiminnoissa systematisoidaan. Hallituksen prioriteettiohjelma ”Köyhyyden ja
eriarvoisuuden vähentäminen” tarjoaisi hyvän yhteistyöalustan.
Kun lapsen oikeuksien edistäminen ja lapsiköyhyys vähentäminen kuuluvat Suomen
ulkopolitiikan ihmisoikeusprioriteetteihin niiden toteuttamien tulee systematisoida
läpileikkaavasti ulkoministeriössä. Systematisoinnin ja koordinoinnin tarve koskee
myös muita kuin ulkoministeriötä, koska lapsen oikeuksien sopimuksen
toimeenpanovastuita on myös mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja
elinkeinoministeriöllä ja Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sisäministeriö.
Vuoden 2009 kansallinen Lapsen oikeuksien sopimuksen kansallinen
viestintästrategia sisältää koordinaatiomallin, jota voitaneen soveltaa tässäkin
yhteydessä. Se tarjoaa
Myös kansallinen ihmisoikeuksien toimeenpano -ohjelma tarjoaa hyvät edellytykset
Ministeriöiden väliselle yhteistyölle ja kansanvälisen näkökulman tuomisen mukaan
lasten oikeuksia koskevissa asioissa.
5.1.2. Johdonmukaistetaan lapsen oikeuksien valtavirtaistaminen Ministeriössä:
Neuvotellaan ja laaditaan koko Ministeriön kattava ohjeistus läpileikkaavien
ihmisoikeus- ja tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseksi.
Lapsen oikeuksien ja lapsiköyhyyden sekä huono – osaisuuden ehkäisemisen
valtavirtaistaminen Ministeriön toimintaan voidaan tehdä meneillään olevien
prosessien kanssa yhteistyössä. Ensimmäinen askel olisi sopiminen yhteisistä
suuntaviivoista
Hallituksen
ihmisoikeuspoliittisen
selonteon
linjausten
toteuttamisessa. Ulkopolitiikan tulisi noudattaa kaikilla lohkoillaan ja yksiköissään
samoja ihmisoikeuksiin perustuvia laatukriteereitä. Siksi ohjeen tulisi kattaa myös
yleinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä Kauppapolitiikka.
Kehityspoliittisen osaston jo laatimaa toimintaohjetta voidaan soveltaa lähtökohtana.
Se sisältää seuraavanlaiset yleisperiaatteet sovellettuna alla lapsen oikeuksien ja
osallistumismahdollisuuksien edistämiseen.
Lasten oikeuksia ja mahdollisuuksia tulee kaikessa toiminnassa soveltamalla kolme
toisiaan täydentävää toimintalinjaa:
1. Pääsääntöisesti valtavirtaistamalla: integroimalla ne kaikilla tasoilla politiikkaan,
tavoitteisiin, hankkeisiin, suunnitteluun´, toteutukseen, seurantaan ja
evaluaatioihin, JA
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2. Täydentämällä valtavirtaistamista kohdennetuilla toimilla silloin kun
valtavirtaistamisella ei saada aikaan riittäviä tuloksia, JA
3. Integroimalla lasten oikeudet politiikkadialogiin, maaneuvotteluihin, multi- ja
bilateraalisiin konsultaatioihin sekä EU yhteistyöhön.
5.1.3. Laaditaan koko Ministeriön kattava tiekartta ohjaamaan prosessia:
On laadittava suunnitelma, jonka avulla voidaan edetä askeleittain ja päästä
tuloksiin noin kahden budjettikierron kuluessa. Läpileikkaavien tavoitteiden
parempi huomioonottaminen kehityspolitiikassa edellytti seuraavanalaisia
askeleita. Alla kokemukset on sovellettu erityisesti tämän raportin suositusten
toimeenpanoon.
1. Laaditaan tiivis ohje lapsen oikeuksien sopimuksen ja muiden kansainvälisten
sitoumusten edellyttämistä tavoitteista ja periaatteista ja tehdään sen
noudattamisesta päätös vähintään osastotasolla. Ministerien yhdessä sopima
ministeriötason päätös olisi tehokkaampi ja takaisi johdonmukaisuuden ja nopean
toimeenpanon.
2. Nimetään neuvonantajatiimi, joka edistää ja avustaa ohjeen toimeenpanossa.
3. Järjestetään säännöllistä koulutusta sekä muun koulutuksen yhteyteen( KAVAKU,
VALKU) että edustustoille neuvonantajien muiden työmatkojen yhteydessä.
4. Käytetään järjestöjä koulutus- ja asiantuntijaresursseina soveliasta korvausta
vastaan.
5. Mukautetaan myös kansalaisjärjestöhankkeiden hakuohjeet sekä PYMmäärärahojen käyttöohjeet vastaamaan linjausta.
6. Laaditaan lapsivaikutusten arviointityökalu olemassa olevia työkaluja soveltamalla
- mutta huomattavasti tiiviimmässä muodossa.
7. Laaditaan seurantaindikaattorit / markkerit ministeriön tietokantoihin.
8. Otetaan tavoitteet huomioon yksiköiden tuloskorteissa ja kehityskeskusteluissa ja
niitä koskevissa ohjeistuksissa.
9. Tehdään vuosittain itse-evaluaatio ja kokonaisevaluaatio laaditaan 3 vuoden
kuluttua.

5.1.4. Lapsivaikutusten arviointi pääsäännöksi, jotta lapsen etu toteutuu kaikessa
päätöksenteossa: Kaikkien politiikkojen, ohjelmien, hankkeiden ja päätösten
kohdalla tulee arvioida niiden vaikutukset lapsiin. Vähimmäisvaatimus on
varmistaa, ettei hanke aiheuta haittaa lapsille.

Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoite ”lapsen edun ensisijaisuus” tarkoittaa sitä,
että kaikessa päätöksenteossa tulisi aina – muttei ainoastaan - ottaa huomioon
kyseisen hankkeen vaikutukset lapsiin. Näin tehdään vielä harvoin sekä maan
sisäisessä politiikassa että ulkosuhteissa. YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi tästä
Suomelle huomautuksen (2011). Vakuuttava selvitys/arvio suunnitelman
harmittomuudesta lasten kannalta tulisi olla minimivaatimus. Myös oletettujen
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lapsiin kohdistuvien hyötyjen vaikutuskanavan kuvaus kuuluu hyväksyttävän
hankesuunnitelman vaatimuksiin etenkin jos kyse on lapsihankkeesta.
Suomen tulee välttää viemästä huonolaatuista politiikkaa ja kehitystä. Siksi
hyväksyttävä laatu edellyttää, että osoitetaan suunnitellulla toiminnalla olevan
todennäköisesti suotuisia vaikutuksia lasten(kin) hyvinvointiin. Ministeriön tulee
kehittää sopivat työkalut lapsivaikutusten arviointiin sekä sen omissa hankkeissa että
ulkopuolisten toteuttamissa kehitysrahoitusta saavissa hankkeissa. Erityisesti lapsiin
kohdistuvien investointien seurantamahdollisuuksiin budjeteissa on kiinnitettävä
huomiota.

5.1.5. Ajantasaisen tietohallinnon kehittäminen suunnittelun ja seurannan tueksi:
Toimintapolitiikan ja hankkeiden suunnittelussa, budjetoinnissa ja toteutuksessa
on kerättävä ja käytettävä riittävän eriteltyä (disaggregoitua) dataa ja
moniulotteista tietoa jotta lapsia hyödyttäviä investointeja voidaan seurata ja
arvioida.
YK:n lapsen oikeuksien odottaa avunsaajamaita kohdistamaan merkittävän osan
avusta lapsen oikeuksien toteuttamiseen ja seuraamaan tätä määrää. Vaikka suoraa
velvoitetta Suomelle ei ole Suomen oman politiikan seurannan kannalta on
välttämätöntä kehittää markkerijärjestelmä, jolla voidaan seurata Suomen
hallituksen asettamia prioriteetteja.
Nykyisellään läpileikkaavista tavoitteista
saadaan tietoa vain OECD-DAC:n tilastomarkkereiden määrittelemistä asioista.
Erillisin selvityksin on aihetta ajoittain kerätä lasten ja nuorten omaa näkemystä ulkoja kehityspolitiikkaan liittyvistä asioista. Suomalaisiin järjestöihin ja esim.
lapsiasiainvaltuutetun toimistoon an aihetta olla yhteydessä asian edistämisessä.
Järjestökanava on myös toimiva tapa kerätä lasten ja nuorten omaa palautetta
kumppanimaista.

5.1.6. Laadunvarmistus: Tasa-arvotavoitteille ja lapsen oikeuksien edistämiselle
painoa laadun arvioinnissa
Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien, vaikutusten ja lopputulemien
oikeudenmukaiselle jakautumiselle sekä sukupolvien sisällä että niiden välillä tulee
antaa korkea painoarvo hankkeita suunniteltaessa ja niiden laatua arvioidessa. Nämä
kriteerit tulee sisällyttää mm. kehitysyhteistyöhankkeiden ohjeistukseen ja
ennakkoarviointiin (appraisal). Uusi kehityspoliittinen toimintaohjelma velvoittaa
entistä selkeämmin tasa-arvotavoitteiden huomioonottamiseen.
5.1.7. Lapsen oikeuksia tukeva budjetointi: Toimintapolitiikkaan ja hankkeisiin
tulee varata asianmukainen budjettikehys lapsimyönteisen laadun varmistamiseksi
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Monet esitetyistä toimista voitaneen toteuttaa olemassa olevien resurssien
puitteissa tai ainakin ilman merkittävää lisäpanostusta. Kehityspolitiikan
läpileikkaavien tavoitteiden toimeenpanoprosessi on jo pitkällä ja sen kokemuksia ja
asiantuntemusta voidaan soveltaa muilla osastoilla. Myös läpileikkaavien
tavoitteiden tiimin asiantuntijatukea voidaan yhteiskäyttää. Merkittävällä laadun
parantamisella on kuitenkin hintalappu mutta myös lisäarvonsa. On erikseen
arvioitava missä määrin suositukset aiheuttavat lisäkustannuksia ja/tai resurssien
uudelleensuuntaamisen tarvetta suhteessa odotettavissa olevaan laadun
parantamiseen. On otettava huomioon, että ihmisoikeuksien perustasosta ei voi
tinkiä.

6. YHTEISTYÖSUHTEET

6.1. Yhteistyöfoorumeita tehokkuuden ja johdonmukaisuuden edistäjiksi.
On perustettava foorumeita asioille, jotka liittyvät lapsen oikeuksien edistämiseen
ja lapsiköyhyyden vähentämiseen. Tällaisia foorumeita tarvitaan
(1) Ulkoministeriön sisäisen dialogin ja koherenssin parantamiseksi,
(2) Ministeriöiden väliseen vuorovaikutukseen
(3) Järjestöjen ja ministeriöiden väliseen vuorovaikutukseen 27
(4) Yksityissektorin, järjestöjen ja julkisen sektorin väliseen dialogiin
(5) Ulkopolitiikan toimijoiden sekä lasten ja nuorten väliseen dialogiin.
On monia käytännön tapoja yhdistellä yllämainittuja vuorovaikutuslinkkejä ja
koordinoida paremmin lapsen oikeuksien toteuttamista edistäviä elimiä ja sisällyttää
asialistalle myös ulkopolitiikan haasteet.
Lapsen oikeuksien toimeenpano edellyttää kokonaisvaltaisuutta ja siksi yhteistyötä
monen eri toimijan välillä. Toiminnassa on yhteistyöfoorumeita, kuten STM:n
lapsiasiainneuvottelukunta ja esim. Lastensuojelun Keskusliiton lapsen oikeudet ja
kansainvälinen lasten suojelu – neuvottelukunta.
Lapsen oikeuksien viestintästrategian (2010, OKM) sisältää mallin ministeriöiden
keskinäiselle sekä ministeriöiden ja järjestöjen väliselle yhteistyölle. Tämä yhteistyö
kattaa myös kehitysyhteistyön. Olisi huolehdittava siitä, että linjaukset pannaan
täytäntöön.
Ulkosuhteiden ja sisäpolitiikan toimijoiden yhteydet ovat ohuet. Parempaa
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kuitenkin toivottiin. Sisällöllistä koordinaatiota voidaan
edistää myös tämän hankeen taustaryhmän avulla ( ks. 7.2.). Ensimmäinen askel olisi
kutsus ryhmä koolle arvioimaan näiden suositusten toteutettavuutta ja
prioriteettijärjestystä.
27

Eräs tällainen on esimerkiksi Globaalin sosiaalipolitiikan verkosto, jota vetää STM
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6.2 Lasten ja nuorten ääni kuuluviin Suomen ulkopolitiikassa.
Lapsia ja nuoria tulee osallistaa mielekkäällä tavalla globaaleja konferensseja
valmisteltaessa ja ottaa Suomen delegaatioihin
Tulee myös harkita yhteistyössä järjestöjen kanssa soveltuvia kanavia ja rakenteita
lasten ja nuorten (lähimpien ”tulevien sukupolvien edustajien”) osallistumiselle
Suomen ulkopolitiikan, ihmisoikeuspolitiikan, turvallisuuspolitiikan, kauppapolitiikan
ja kehityspolitiikan kysymyksiin liittyvään keskusteluun etenkin lapsen oikeuksien
toteuttamisen näkökulmasta. Nuorten osallistuminen voidaan toteuttaa mm.
ottamalla mukaan nuorison edustajia relevanttien kansainvälisten tapahtumien
valmisteluun sekä delegaatioiden jäseniksi sopivissa pohjoismaisissa, EU- ja
globaaliyhteyksissä.
EU-komission käynnistämä Eurooppalainen lapsen oikeuksien foorumi on jo vuosia
pitänyt tavoitteenaan osallistaa lapsia ja nuoria toimintaansa. Tavoite on jäänyt
toteutumatta, koska komissio ja järjestöt eivät ole päässeet yksimielisyyteen niistä
tavoista, joilla lapset voisivat osallistua foorumin toimintaan. Euroopan neuvosto on
käynnistänyt lasten kuulemisen mm. konsultoimalla jäsenmaiden lapsia
politiikkalinjausten ja suositusten valmisteluista (esimerkkeinä suositukset "Childfriendly justice system" ja tulossa olevat "Child-friendly health care" sekä "Child
participation"). Lisäksi Eurochild on konferenssiensa yhteydessä jo useana vuonna
järjestänyt lasten ja nuorten tapahtuman, jossa köyhyyttä ja syrjäytymistä
tarkastellaan eri näkökulmista. Lasten ja nuorten viestit on otettu osaksi
tapahtumien loppupäätelmiä ja ne on luovutettu useasti köyhyydestä vastaavalle EUkomissaarille.
6.3. Kanavat auki talouselämään lapsen oikeuksien edistämisessä.
On aloitteellisesti selvitettävä yhteistyömahdollisuudet talouselämän ja sitä
edustavien järjestöjen kanssa tässä asiassa. Voidaan järjestää ensin
keskustelutilaisuus Finnish Business and Society:n (FiBS ry) kanssa. Se on Suomen
talouselämän sosiaalisen vastuun edistämisjärjestö, jolla on yhteys mm. YK:n Global
Compact verkostoon. Myös Aalto ja TEKESin yliopiston kautta voidaan tehdä
yhteistyötä talouselämän kanssa mm. IT-sektorilla. Rahoituskanavavaihtoehtoja tulee
selvittää koska nykyiset ovat joustamattomia yhteistyöhön liike-elämän kanssa.

7. SEURANTA

7.1. Asianosaisarviointi.
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Järjestetään tilaisuus tämän raportin laadintaan osallistuneiden asianosaistahojen ja
Ministeriön dialogille, jossa arvioidaan esitettyjen suositusten relevanssia, toteutuskelpoisuutta
ja prioriteetteja.
Ensimmäinen tilaisuus on tämän raportin julkistamistilaisuus. Tälle hankkeelle PO 40
perusti taustaryhmän, jota johti POL 40 yksikönpäällikkö. Sen jäseniksi oli koottu joukko
lasten oikeuksia ajavien järjestöjen edustajia, ulkoministeriön viranhaltijoita ja ulkopuolisia
asiantuntijoita.
Ryhmän viimeisessä kokouksessa esitettiin, että ryhmä jatkaisi
yhteydenpitoa.

Tämän raportin suositusten seuraamiseksi ja uudelleenarvioimiseksi esitetään, että
järjestetään myös syksyllä 2012 työpaja, jossa arvioidaan, miten suositukset ovat
lähteneet toimeenpanoon ja mitkä olisivat seuraavat askeleet.

7.1.Laaditaan Ministeriön arvio suositusten totutettavuudesta ja prioriteeteista (Management
Response)
Tämä suosituspaketti on rakennettu edistämään kokonaisvaltaista, ohjelmallista
lähestymistapaa, joka etenee yleisistä periaatteista ja pitkän ajan tavoitteista
ensimmäisiin käytännön askeliin, joilla ministeriön kapasiteettia lapsen oikeuksien ja
lasten hyvinvoinnin edistämisessä, lapsiköyhyyden ja huono-osaisuuden ehkäisyssä ja
vähentämisessä voidaan alkaa systemaattisesti kohentamaan. Seuraava askel
ensimmäisten asianosaisarviointien (7.1.) jälkeen olisi ministeriön laatima
toimenpidesuunnitelma (Management Response), jossa toimenpiteet priorisoidaan,
ajoitetaan ja vastuutetaan sekä märitellään seurantakeinot ja aikataulut.
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LIITE 1. KESKEISTÄ LÄHDEMATERIAALIA

Child poverty and deprivation
as A Challenge for Finland’s Foreign Policy
(14.1.2013- 2)
The Background Research Report contains more specific sources and links. Below selected key
reference material by main chapters.
1. PURPOSES AND LIMITS OF THE STUDY
Ministry for Foreign Affairs of Finland: Government Report to Parliament on the Human Rights
Policy of Finland 2009 (PDF)
formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=54284&GUID=%7B1248AD8B-CFFB-44F6-A69B7831BC7F274C%7D
Ulkoasiainministeriö: Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteet. Websivu.
http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=42539&contentlan=1&culture=fi-FI
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Principles and Guidelines for
Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies (PDF)
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf
Ulkoministeriö: Suomen kehityspoliittinen toimintaohjelma 16.2.2012.
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15319 (English version forthcoming)

2. THE HUMAN RIGHTS FRAMEWORK AS A POLICY ANCHOR
Matti Mikkola: Social Human Rights of Europe. Kareliactio 2011
HRBA -frequently asked questions.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
UNICEF website: Convention on the rights of the child http://www.unicef.org/crc/
UNICEF: Implementation Handbook on the Convention on the Rights of the Child
http://www.unicef.org/publications/index_43110.html;
Finnish version:
UNICEF Suomi (2011): Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja. Edita Prima. Helsinki 2011
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3. WHAT POVERTY IS

UN (19 April 1995): World Summit for Social Development:
http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm
UNICEF: World Summit for Children 1990:
http://www.unicef.org/wsc/
David Gordon et al: Child Poverty in the developing world. The Policy Press 2003

Poverty in Focus (Dec 2006) : What is Poverty. Concepts and Measures. UNDP International
Poverty Centre http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
UNICEF: Global Study on Child Poverty and Disparities:
http://www.unicefglobalstudy.blogspot.com
UNICEF Policy and Practice (2011): A Multidimensional Approach to Measuring Child Poverty
(PDF):
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/A_Multidimensional_Approach_to_Measuring_Child_Pov
erty(2).pdf
UN (2010): Rethinking Poverty - Report on the World Social Situation 2010 (PDF):
http://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2010/fullreport.pdf
Ronald Wiman (ed) (2003): Disability Dimension in Development Action (PDF):
http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/FF-DisalibilityDim0103_b1.pdf
World Bank (2008): Moving out of poverty
http://www.worldbank.org/movingoutofpoverty

Chronic Poverty Research Centre: The Chronic Poverty Report 2008-09 (PDF)
http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/CPR2_ReportFull.pdf
4. SITUATION ANALYSES
The global context – a changing picture:
UNICEF: Changing poverty
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/ChildPovertyInsights_July2011.pdf
UNICEF: The State of World’s Children website http://www.unicef.org/sowc/
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UNICEF: Progress for Children. A World Fit for Children Statistical reviews
http://www.unicef.org/publications/index_42117.html
UNICEF: Millennium Development Goals.
http://www.unicef.org/publications/index_42124.html

UNICEF: Progress for Children - Achieving the MDGs with Equity (Sept 2010):
http://www.unicef.org/protection/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf

The Guardian: Eight steps to a better world (14 Sept 2010):
http://www.guardian.co.uk/global-development/2010/sep/14/background-millenniumdevelopment-goals
UNICEF: ChildInfo: Monitoring the Situation of Children and Women
http://www.childinfo.org/index.html

The conclusions by UNICEF review on child poverty and the MDGs:
UNICEF: Child outlook: A policy briefing on global trends and their implications for children (July
2011) http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Child_Outlook_29_July_2011_1.pdf
UNICEF: Progress for Children - A report card on child protection (Sept 2009) (PDF)
http://www.unicef.org/protection/files/Progress_for_Children-No.8_EN_081309(1).pdf

Child poverty in the rich countries:
UNICEF, Child poverty in perspective:An overview of child well-being in rich countries,
Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence.
http://www.unicef.org/media/files/ChildPovertyReport.pdf
EUROSTAT (Author: Pascal WOLFF 9/2010): Statistics in focus : 17 % of EU citizens were at-risk-ofpoverty in 2008 (PDF)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-009/EN/KS-SF-10-009-EN.PDF
OECD (2009): Comparative Child Well-being across the OECD (PDF)
http://www.oecd.org/dataoecd/19/4/43570328.pdf
OECD (2009): Doing better for Children
http://www.oecd.org/document/12/0,3746,en_2649_34819_43545036_1_1_1_1,00.html
UNICEF, 2011. UNICEF UK responds to child poverty [online] Available at
<http://www.unicef.org.uk/Latest/News/Child-poverty/> [Accessed 12 January 2012]
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Save the Children, 2011. Severe child poverty in England. [online] Available at
<http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/severe-child-poverty-nationallyand-locally> [Accessed 12 January 2012]

4.4. Child Poverty in Transition countries
Menchini L, Marnie S, Tiberti L, Ticci E & Kools M (2009a) Innocenti Social Monitor 2009. Child
Well-Being at Crossroads: Evolving Challenges in Central and Eastern Europe and the
Commonwealth of Independent States. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ism_2009.pdf
Libanova E (2010, ed.) Child Poverty and Disparities in Ukraine. Kyiv: Institute for Demography
and Social Studies of the National Academy of Ukraine; UNICEF, Ukrainian Centre for Social
Reforms.
http://unice.org./ukraine/Full_Bidnist_i_nerivini_mozlyvosty_ENG_final_02.11.2919.pdf
Case 3: Roma Children in Europe
EU-MIDIS (2009) European Union Minorities and Discrimination Survey. Main Results Report
Conference Edition. European Union Agency for Fundamental Rights.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/eumidis_mainreport_conference-edition_en_.pdf
4.5. Child Poverty in Finland’s Development Partner Countries
Case Nepal - Advancing children's rights with equity (Minna Sinkkonen)
UNICEF (2010): Child Poverty and Disparities in Nepal. Towards escaping the cycle of poverty.
Nepal Report 2010
http://www.unicef.org/nepal/Child_Poverty_and_disparities_in_Nepal.pdf
DFID et al (2009): Joint Statement on Advancing Child Sensitive Social Protection, (in Advancing
Child Sensitive Social Protection):
http://siteresources.worldbank.org/INTCY/Resources/3957661187899515414/CSSP_joint_statement_8.20.09.pdf
UNICEF Policy and Practice: Social Protection: Accelerating the MDGs with Equity, Social and
Economic Policy Working Briefs
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Social_Protection_Accelerating_the_MDGs_with_Equity
%281%29.pdf

Case Zambia: Social Security to Cut Off the Intergenerational Chain of Poverty

UNICEF (2008): Zambia - Situation analysis of women and children
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http://www.unicef.org/sitan/files/UNICEF_GRZ_Situation_Analysis_2008.pdf
UNDP MDG Progress Report 2011. Zambia
http://www.undp.org.zm/joomla/attachments/052_compressed%201.pdf
“Sepulveda Report” on Zambia: UNCHR (2009) Report of independent expert on the question of
human rights and extreme poverty, Magdalena Sepúlveda Carmona Mission to Zambia (20 to 28
August 2009) A/HRC/14/31/Add.1
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/A.HRC.14.31.Add.1_ZAMBIA.pdf
Mission Report by Timo Voipio, Senior Global Social Policy Advisor of the Ministry for Foreign
Affairs. HELM438-7 ( 17.10.2011)

4.6. Special concerns
UNICEF Report Card No 8 on Child Protection (2009)
http://www.unicef.org/publications/index_50921.html
http://www.unicef.org/protection/files/Progress_for_Children-No.8_EN_081309(1).pdf
WHO and World Bank (2011): World Report on Disability,
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

R. Wiman (1997, 2000, 2003): Disability Dimension in Development Action. Manual on Inclusive
Planning. http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/FF-DisalibilityDim0103_b1.pdf
Make development inclusive. Tools for mainstreaming disability in Development Cooperation
Projects http://www.make-development-inclusive.org/toolsdetail.php?spk=en&nb=8

5. CURRENT POLICY RESPONSES TO THE CHALLENGE OF CHILD POVERTY

The European Union Policy Framework:
Commission of the European Communities: Communication 5.2.2008: A Special Place for Children
in EU External Action
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
EU Guidelines for the Promotion and Protection of the Rights of the Child
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena. Avainviestit ja toimintasuositukset
Page 55

European Union: The EU and Children’s rights:
http://eeas.europa.eu/human_rights/child/index_en.htm
Official Journal of the European Union (2006): The European Consensus on Development:
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf
The Council of Europe:

Council of Europe: Building a Europe for and with Children website:
http://www.coe.int/t/dg3/children/default_en.asp
Council of Europe Strategy for 2009 - 2011 - Building a Europe for and with Children
http://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/StrategyProgramme_en.pdf
OECD: DAC Action-oriented policy paper on human rights and development:
http://www.oecd.org/dataoecd/50/7/39350774.pdf
UN Global Compact: Children's Rights and Business Principles
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/childrens_principles.html
Business and Human Rights Resource Centre:
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home

The Nordic Countries:
Norway: Three billion reasons. Norway's development strategy for children and young people in
the South http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ud/rap/2005/0232/ddd/pdfv/247957young.pdf
Denmark: Children and young people in Danish development co-operation
http://www.netpublikationer.dk/um/4485/pdf/Children_and_Young_People.pdf
NORAD & SIDA: Supporting child rights, Synthesis of lessons learned in Four Countries.
http://www.oecd.org/dataoecd/43/43/48350333.pdf
Icelandic Development Cooperation http://www.mfa.is/foreign-policy/developmentcooperation/

Ministry for Foreign Affairs Finland:
Ministry for Foreign Affairs Finland: Cross-cutting themes of Finnish development policy
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=40179&contentlan=2&culture=en-USead
Lapsiköyhyys ja lasten huono-osaisuus Suomen ulkopolitiikan haasteena. Avainviestit ja toimintasuositukset
Page 56

Ministry for Foreign Affairs Finland: Cross-cutting themes in the Development Policy Programme
of the Government of Finland; Instruction
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=64725&GUID=%7b0C52E11E-CB38-4966-ADCFBE5EF762BE16%7d

Ministry for Social Affairs and Health:
Ministry of Social Affair and Health: Socially Sustainable Finland 2020 - Strategy for social and
health policy:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-15321.pdf

Civil society (NGOs):

Save the Children Sweden: Child Rights Programming Checklist For Assessing A Project Proposal
& Developing A Project
http://seap.savethechildren.se/upload/scs/SEAP/publication/publication%20pdf/child%20rights%
20programming/CRP_Checklist_for_Proposal_and_Project_Development_Final.pdf

2010 - European year to combat poverty and social exclusion: Eurochild key messages:
http://www.endchildpoverty.eu/fileadmin/user_upload/Eurochild%20Key%20Messages%20for%2
0EY2010.pdf
Save the Children: Child Sensitive Social Protection - A key strategy to combat child poverty:
https://pelastakaalapset-fibin.directo.fi/@Bin/528d44374ab31883ca53c0aba79ceea1/1322143759/application/pdf/284998/
CSSP%20Brochure_25-02-2011.pdf
World Vision: Here we stand - World Vision and Child rights (2nd edition) 2007:
http://www.globalempowerment.org/policyadvocacy/pahome2.5.nsf/allreports/5655249D80D01
A23882573B40041D2C2?OpenDocument
UNICEF Policy and Practice: Timo Voipio: Social Protection for All- An agenda for Pro-Child
Growth and Child Rights. Child Poverty Insights. January 2011. Social and Economic Policy.
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Jan2011_ChildPovertyInsisghts_ENG%284%29.pdf
Joint statement on Child Sensitive Social Protection
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/advancing-child-sensitivesocial-protection
Social Protection: Accelerating the MDGs with Equity, Isabel Ortiz, Gaspar Fajth, Jennifer
Yablonski and Amjad Rabi http://www.unicef.org/socialpolicy/index_55915.html
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LIITE 2:

TAUSTARAPORTIN SISÄLLYSLUETTELO
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LIITE 3. KONSULTOIDUT TAHOT JA HENKILÖT
JULKINEN SEKTORI
Ulkoasianministeriö (UM)
POL 40:
Erik Lundberg
Sofie From-Emmesberger
Rauno Merisaari
Tapani Rantanen
Eira Parppei
Kati Ruskola
KEO 20:
Heli Mikkola
Merja Lahtinen
Timo Voipio
Edustusto Buenos Aires
Jukka Pietikäinen
Seppo Tunturi
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liisa Ollila
Kari Ilmonen
Anne Eriksson
Mari Korhonen
Kari Ilmonen
Tarja Kahiluoto
Esa Iivonen
Maria Kaisa Aula
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Marja Vaarama
Pasi Moisio
Johanna Lammi-Taskula
Simo Mannila
Minna Sinkkonen
Mira Koivusilta
Meri Koivusalo
POVA- ryhmä

JÄRJESTÖT
Lastensuojelun keskusliitto
Maarit Kuikka
Hanna Heinonen
Pelastakaa Lapset ry
Anne Haaranen
Tupuna Mäntysaari-Laaksonen
Eveliina Hakulinen
Suomen World Vision
Anne Pönni
Unna Lehtipuu

Plan Finland
Jussi Palojärvi
Johanna Luukkonen
Suomen UNICEF
Inka Hetemäki
Johanna Kurki
Miriam Azar
Väestöliitto
Hellevi Hatunen
YLIOPISTOT
Åbo Akademi
Maija Mustaniemi-laakso
Helsingin yliopisto
Matti Mikkola
Fundacion Sur Argentina
Emilio Garcia Mendez

UNICEF / New York
Isabel Ortiz
Solrun Engilbertsdottir
UNDP Buenos Aires
Martin Santiago Herrera
Cecilia Ugaz
World Bank
Bassam Ramadan
Alexandra Posarac

THL:n tiimi kiittää erityisesti yllämainittuja tahoja ja asiantuntijoita heidän tärkeästä panoksestaan
tähän hankkeeseen.
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