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Lausuntopyyntö YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta
kansainvälisestä yleissopimuksesta (ICESCR); Suomen seitsemännen määräaikaisraportin
laatiminen

Lausunto ulkoministeriölle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta
kansainvälisestä yleissopimuksesta (ICESCR)
Kohta 4
Kirkon työmarkkinalaitos on yhdessä muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa osallistunut
hallitusohjelman mukaiseen samapalkkaohjelmaan.
Kohta 5
Perusturvan taso on Suomessa liian alhainen. Kirkon diakoniatyö paikkaa edelleen sosiaaliturvan
vuotokohtia. Sosiaaliturvan palvelut ovat siiloutuneet, ja paljon palveluja tarvitsevat ihmiset
joutuvat hakemaan apua monelta eri luukulta. Taloudellinen ahdinko ja terveyden mukaan lukien
mielenterveyden ongelmat kulkevat käsi kädessä. Siksi erityisesti kirkon tarjoama
kokonaisvaltainen kohtaaminen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten kannalta tärkeitä. Esimerkiksi ylivelkaantunut ihminen tarvitsee tukea
samanaikaisesti niin talouden kuin fyysisen ja psyykkisen terveyden kohentamiseksi. Julkisissa
palveluissa nämä palvelut ovat eriytyneet.
Kirkon diakoniatyö ohjaa ihmisiä saamaan heille kuuluvia palveluja, antaa keskusteluapua sekä
tukee myös taloudellisesti monin tavoin, antamalla suoraa taloudellista apua sekä muun muassa
järjestämällä yhteisöruokailuja. Osallisuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite diakoniatyössä.
Valtio on tukenut kirkkoa ja järjestöjä perustamaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja eri
puolille Suomea rahoittamalla Yhteinen keittiö -hanketta.
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Kohta 6
Kirkon diakoniatyö ja sielunhoito sekä perheneuvonta kohtaavat mielenterveyden kanssa
painiskelevia ihmisiä riippumatta siitä, kuuluvatko he kirkkoon vai eivät. Turvapaikanhakijoiden
ja maahanmuuttajien parissa tehdään työtä yhtä lailla, esimerkkinä Tampereen seurakuntien
Huokaus-toiminta. Turvapaikanhakijoiden on ollut vaikea saada mielenterveyspalveluja, joten
seurakuntien antama tuki on erittäin tärkeä.
Kohta 9
Kirkko huolehtii omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, siitä esimerkkinä on
Hiilineutraali kirkko 2030 -strategia.
Kohta 13
Kirkolla on oma romaniasianneuvottelukunta sekä uusi Romanit kirkossa -julkaisu 2019, joiden
avulla pyritään kiinnittämään huomiota romanien asemaan.
Kohta 14
Suomen/ruotsin kielen ryhmiä maahanmuuttajille seurakunnissa eri puolilla Suomea. Kieltä on
vaikea harjoitella arjessa, joten seurakuntien kieliryhmät ja muu toiminta on tarjonnut hyvän
alustan kartuttaa kielitaitoa
Kohta 15
Saavu -kirkon saavutettavuusohjelma liittyy omalta osaltaan palvelujen saavutettavuuteen.
Kohta 21
LapsiArkki -toiminta yksinhuoltajaperheille tukee vaikeassa asemassa olevia yksinhuoltajia.
Kohta 22
Kirkon toimet täydentävät sosiaaliturvaa: Yhteinen keittiö ja muut yhteisöhankkeet ympäri
Suomea vaihtoehtona leipäjonoille; Kirkon diakoniarahasto sekä Tukikummit auttavat
hakemuksesta köyhiä lapsiperheitä ja nuoria; Kirkkohallitus on rahoittanut syrjäytymisen
ehkäisyn hankkeita vuodesta 2000 lähtien; vapaaehtoistyö.
Kohta 25
Paperittomien parissa toimivien verkostossa toimiminen heidän oikeuksiensa toteutumiseksi.
Kohta 29
Raamatun kääntäminen pohjoissaameksi; romaninkielinen jumalanpalvelus
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Kohta 31 hyvät käytänteet
Yhteinen keittiö, vapaaehtoistyö, Huokaus-toiminta (Tampere), LapsiArkki -toiminta.
Kuka kuuntelee köyhää? -toiminta on Stea-rahoituksen avulla laajenemassa maakuntiin. Suomen
evankelisluterilainen kirkko tukee vahvasti toimintaa. Kuka kuuntelee köyhää -toiminnassa
vahvistetaan ihmisten osallisuutta ja poliittista vaikuttamista.
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