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suutta. Keskeistä on alkuun miettiä, mitkä ovat kun-
kin yksikön kannalta tärkeimpiä yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvokysymyksiä – ja sitten keskittyä niihin. Oi-
keusministeriön julkaisema yhdenvertaisuusarvioin-
nin työkalu on avuksi prosessin käynnistämisessä. 

Oikeusministeriön osalta tilannearvio osoitti mm., et-
tä erityisesti asiantuntijatehtävissä työskentelee sekä 
miehiä että naisia, mutta että palkan muodostumista on 
jatkossa tarpeen seurata nykyistä tarkemmin. Oikeus-
ministeriön henkilöstö on toistaiseksi varsin homo-
geenista esimerkiksi etnisen alkuperän osalta. Suomi 
muuttuu kansainvälistymisen myötä, ja suunnitelmas-
sa painotetaankin monimuotoisuusjohtamista aiem-
paa enemmän. Oikeusministeriön toiminnassa yhden-
vertaisuus on tärkeää oikeusturvan saavutettavuuden 
näkökulmasta. Myös avoin toimintatapa ja eri ryhmien 
osallisuuden kehittäminen korostuvat toimenpiteissä. 

Tarkoitus on, että ministeriön osastot ja yksiköt miet-
tivät suunnitelman pohjalta vielä omaa rooliaan ja 
itselleen olennaisia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
hankkeita. Suunnitelman valmistuminen tulee myös 
näkymään ministeriön sisäisessä ja ulkoisessa viestin-
nässä. Tuumasta toimeen siis!

Kansliapäällikkö Asko Välimaa

Yhdenvertaisuus on kaikkien asia
Käsissäsi on ensimmäinen oikeusministeriön yh-
distetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 
Suunnitelma perustuu ministeriön tilanteen arvioin-
nille: yhdenvertaisuuden toteutumisesta kysyttiin 
henkilökunnan ja sidosryhmien näkemyksiä, tasa-ar-
voa tarkasteltiin mm. palkkakartoituksen avulla. Ar-
vion pohjalta on suunnitelmaan valittu 30 tavoitetta, 
ja niitä kutakin toteuttamaan on yksilöity konkreetti-
sia toimenpiteitä. Seuranta tulee tapahtumaan minis-
teriön osastojen ja yksiköiden yhteistyönä.

Uudistunut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädän-
tö tuli voimaan vuoden 2015 alusta (katso liitteet 1 
ja 2). Samassa yhteydessä oikeusministeriöön koot-
tiin valtioneuvoston yhdenvertaisuusasioita aiempaa 
laajemmin.   Tämä oikeusministeriön suunnitelma 
on tehty uuden lainsäädännön pohjalta. Valmistu-
nut suunnitelma voi mahdollisesti antaa ideoita omia 
suunnitelmiaan laativille viranomaisille ja muille ta-
hoille. Tärkeintä on kuitenkin, että jokainen organi-
saatio lähtee omasta tilanteestaan ja voimavaroistaan 
käsin liikkeelle ja etsii itselleen tehokasta ja tarkoituk-
senmukaista tapaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertai-

Esipuhe
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Työryhmän asettaminen, 
edustavuus ja toimintatavat
Oikeusministeriö asetti 22.5.2015 (OM/7/021/2015) 
työryhmän ministeriön yhdenvertaisuussuunnitel-
man uudistamiseksi (liite 3). Työryhmän tehtävää 
laajennettiin 15.9.2015 muutoksella (katso liite 4) 
koskemaan myös tasa-arvolain edellyttämän tasa-ar-
vosuunnitelman tekemistä. Yhdistetty tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma rakentuisi osastojen ja 
yksiköiden valitsemien painopistealueiden ympäril-
le ja sen laatimisen yhteydessä kuultaisiin syrjinnän 

Oikeusministeriön tasa-arvo- ja yhden- 
vertaisuussuunnitelman laatiminen

vaarassa olevia ryhmiä edustavien tahojen, hallin-
nonalan virastojen ja muiden asiantuntijoiden näke-
myksiä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö 
Tiina Astola (tammikuusta 2016 eteenpäin kanslia-
päällikkö Asko Välimaa) ja ryhmässä oli edustettui-
na ministeriön osastot ja yksiköt. Lisäksi työryhmän 
työskentelyyn osallistuivat henkilöstön edustajat ja 
kaksi sihteeriä ministeriön demokratia, kieli- ja pe-
rusoikeusasioidenyksiköstä. Työryhmän työsuunni-
telman sisälsi seuraavat vaiheet:

- Työryhmän
 asettaminen
- Tavoitteiden
 määrittely

Tavoitteet Arviointi Toimenpiteet Toimeenpano
ja seuranta

- Menetelmien 
 käyttö
- Havaintojen
 analyysi

- Painopisteiden
 määrittely
- Toimenpiteiden 
 suunnittely

- Toimenpiteiden
 toteuttaminen
- Seuranta
- Päivittäminen

Työryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja vei 
valmistuneen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-

nitelman osastopäällikkökokouksen käsiteltäväksi 
5.4.2016.



4

Suunnitelman tavoitteiden määrittely
Työryhmän asetti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteeksi:

1) Arvioida eri menetelmin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista oikeusministeriössä se-
kä viranomais-, että työnantajatoiminnan näkökulmista.

2) Määritellä ne toimet, joilla oikeusministeriö tunnistaa, puuttuu ja ennaltaehkäisee yhdenvertai-
suuslaissa ja tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää.

3) Määritellä ne toimet, joilla ministeriö työnantajana edistää yhdenvertaista kohtelua ja sukupuol-
ten tasa-arvoa.

4) Määritellä ne toimet, joilla oikeusministeriö edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta viranomais-
toiminnassaan.

5) Toteuttaa toimenpiteet ja seurata niiden vaikututtavuutta vuosien 2016-2019 aikana.
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Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain 
säädökset arvioinnista
Yhdenvertaisuuslain 5§:län mukaan viranomaisen on 
arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnas-
saan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhden-
vertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Lisäksi lain 
7 §:n mukaan työnantajan on arvioitava yhdenvertai-
suuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet 
huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toi-
mintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa 
ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Tasa-ar-

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
arvioiminen oikeusministeriössä

volain 6 §:n mukaan tasa-arvosuunnitelmaan tulee si-
sällyttää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen 
osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri teh-
täviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus 
naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja 
palkkaeroista. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla arvio 
aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. 

Oikeusministeriön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
koskeva arviointi (katso liite 5) on tehty taulukossa 1 
esitetyn jäsennyksen pohjalta. Syrjintäkokemusten ja 
havaintojen kohdalla arvioinnissa kiinnitetään huo-

syrjinnän ehkäiseminen

Syrjintäkokemukset ja havainnot Työnantajan edistämistoimet

Asenteet ja ilmapiiri Viranomaistoiminta

Syrjintään puuttuminen Eri ryhmät ja sukupuolet

yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon edistäminen

taulukko 1
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keskeisten ministeriön toimintojen kuten säädösval-
mistelu, kuuleminen, viestintä, kansalaisjärjestöyh-
teistyö, hallinnonalan ohjaus, politiikkaohjelmien 
valmistelu ja yhdenvertaisuuslain toimeenpanoon 
liittyvät viranomaistehtävät, osalta.  

Ryhmä- ja sukupuolikohtaisessa arvioinnissa kiin-
nitettiin huomiota siihen millaisia yhdenvertaisuu-
teen ja tasa-arvoon liittyviä haasteita eri sukupuolten 
ja ryhmien osalta on tunnistettu, millaisia ryhmä- tai 
sukupuolikohtaisia hankkeita ministeriössä on toteu-
tettu tai on meneillään ja millaista vuorovaikusta eri 
väestöryhmiä edustavien järjestöjen kanssa oikeusmi-
nisteriön osastoilla ja yksiköissä on. 

Arviointimenetelmät ja tulokset
Oikeusministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilan-
teen arvioinnissa käytettiin useita eri arviointimene-
telmiä sekä tausta-aineistoja. Menetelmiä ja aineis-
toja koskevat tiedot ja yleiset havainnot on esitetty 
taulukossa 2. Arvioinnin tulokset on koottu suunni-
telman liitteenä 5 olevaan arviointiraporttiin. Lisätie-
toja eri menetelmistä löytyy suunnitelman liitteistä 
6-16 jotka on koottu oikeusministeriön verkkosivulle 
www.om.fi.

mioita siihen, ovatko henkilöt kokeneet tai havainneet 
syrjintää sen eri muodoissa oikeusministeriössä tai sen 
toiminnassa. Arvioinnissa on myös selvitetty sitä, millä 
perusteella ja millaisissa tilanteissa syrjintää on koettu 
ja mitä mieltä henkilöt ovat olleet siihen puuttumises-
ta.  Lisäksi ministeriön henkilöstöä on pyydetty arvioi-
maan työyhteisön asenteita ja ilmapiiriä.  

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä on arvi-
oitu työnantaja- ja viranomaistoiminnan sekä eri ryh-
mien ja sukupuolten näkökulmista. Oikeusministeri-
ön koulutustoimintaa ja siihen liittyvää koulutuksen 
järjestäjän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistä-
misvelvollisuuksia tarkasteltiin osana viranomaistoi-
mintaa. Työnantajan edistämistoimenpiteiden 
yhteydessä tarkasteltiin sitä, miten ministeriön hen-
kilöstö näkee työolojen ja toimintatapojen yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon toteutuvan, millaisin keinoin 
eritaustaisten työntekijöiden tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta on edistetty työelämän eri osa-alueilla, mi-
ten palkkauksen tasa-arvo toteutuu ja millaisia johta-
miseen ja rekrytointiin liittyviä yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvohaasteita on tunnistettu.  

Viranomaistoiminnan osalta arvioinnin kohtee-
na on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen 



7

taulukko 2  Arvioinnin menetelmät ja aineistot 

Päivämäärä Havaintoja liittyen Lisätiedot

Yhdenvertaisuuskysely 2.-16.9.2015 • Syrjintäkokemukset ja havainnot
• Asenteet ja ilmapiiri
• Syrjintään puuttuminen

Liite 6

Tasa-arvokysely (2013) • Syrjintäkokemukset ja havainnot Liite 7

VMBaro 2015 • Työnantajan edistämistoimet Liite 8

Verkkosivujen 
esteettömyystestaus

15.12.2015 • Viranomaistoiminta Liite 9

Osastojen ja yksiköiden 
sisäinen arviointi

DKY (14.9.2015)
HALY (16.9.2015)
KPO (14.10.2015)
LAVO (14.10.2015)
OHO (19.11.2015)

• Eri ryhmät ja sukupuolet
• Työnantajan edistämistoimet
• Viranomaistoiminta

Liite 10

Kansalaisjärjestöjen 
kuulemistilaisuus

12.8.2015 • Eri ryhmät ja sukupuolet
• Viranomaistoiminta

Liite 11

Hallinnonalan 
kuulemistilaisuus

21.9.2015 • Työnantajan edistämistoimet
• Viranomaistoiminta
• Eri ryhmät ja sukupuolet

Liite 12

Palkkakartoitus 18.2.2016 • Työnantajan edistämistoimet Liite 13

Yhdenvertaisuus- 
suunnitelman 
seurantaraportti

18.3.2014 • Syrjintään puuttuminen
• Työnantajan edistämistoimet
• Syrjintäkokemukset ja havainnot

Liite 14

Toiminnallisen 
tasa-arvosuunnitelman 
(2012-2015) seurantaraportti

16.11.2015 • Työnantajan edistämistoimet
• Viranomaistoiminta

Liite 15

Asiakirja-analyysi • Syrjintään puuttuminen
• Työnantajan edistämistoimet
• Viranomaistoiminta
• Eri ryhmät ja sukupuolet

Liite 16
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Arvioinnin yhteydessä tunnistettiin 30 tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvää tavoitet-
ta (katso liite 5 arviointiraportti). Tavoitteet ja niihin 
liittyvät toimenpiteet, aikataulut, vastuut ja seuranta-
mekanismit on esitetty taulukoissa 3-7. Toimenpitei-

Toimenpiteet yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon edistämiseksi

den vaikuttavuutta arvioidaan osana suunnitelman 
seurantaa. Toimenpiteitä voidaan tarvittaessa lisätä 
tai muuttaa mikäli tavoitteisiin pääseminen sitä edel-
lyttää.   

Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Seuranta

1
Yhteisen rakenteen 
luominen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymysten 
valmistelun, toimeenpanon 
ja seurannan toteuttamiseksi 
oikeusministeriössä

• Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuustyö-ryhmän aset-
taminen

2016 HALY, 
DKY

Suunnitelman 
seurantaraportti

2 
Yhdistetään ja 
kehitetään tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta koskevia 
tiedonhankintamenetelmiä

• Suunnitellaan ja toteu-
tetaan ministeriön yh-
denvertaisuus- ja 
tasa-arvokysely

• Kehitetään tiedonke-
ruuta sukupuolivähem-
mistöjen osalta

2017 HALY, 
DKY

Suunnitelman 
seurantaraportti

taulukko 3 Yleiset toimenpiteet
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Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Seuranta

3
Syrjinnän, häirinnän 
ja muun epäasiallisen 
kohtelun kokemusten 
vähentäminen

• Syrjinnän kieltoja käsitellään osastoilla 
ja erillisyksiköissä osana suunnitelmas-
ta tiedottamista

• Käynnistetään syrjinnästä vapaa alue –
kampanja oikeusministeriössä

• Rohkaistaan henkilöstöä puuttumaan
epäasialliseen puheeseen ja aihetta kä-
sitellään intrassa syrjinnästä vapaa alue
-teemasivulla

2016–2019 HALY, 
DKY

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
kysely

4 
 Tietoisuuden lisääminen 
syrjimättömyydestä ja 
eri vähemmistöryhmien 
yhdenvertaisuus-
kysymyksistä 
oikeusministeriön 
työpaikoilla

• Tarjotaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
koulutuksia henkilöstölle ja esimiehille 

2016–2019 DKY, 
HALY

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
kysely

5
Syrjimättömän ja avoimen 
ilmapiirin edistäminen

•  Kehitetään asenne- ja ilmapiirimittari
osana työhyvinvoinnin seurantaa

• Varmistetaan työehtojen kuten etätyön
käytön yhdenvertaisuus

• Kerätään intrassa henkilöstön näkemyksiä
tavoista parantaa ilmapiiriä

2016–2017 HALY, 
VY, 
DKY

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
kysely,  
VMBaro

6
Syrjintää ja häirintää 
koskevan ilmoitus-
kynnyksen alentaminen ja 
puuttumisen tehostaminen

• Päivitetään menettelyohjeet häirinnän
ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemises-
tä ja käsittelemisestä

• Käsitellään menettelyohjeet osastoilla ja yk-
siköissä osana suunnitelmasta tiedottamista

2016 HALY Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-
kysely

taulukko 4 Syrjinnän ehkäiseminen ja syrjintään puuttuminen 
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taulukko 5. Työnantajan edistämistoimenpiteet

Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Seuranta

7
Monimuotoisuuden 
lisääminen 
henkilöstöpolitiikalla

• Lisätään monimuotoisuus
henkilöstöstrategian tavoitteeksi

• Kokeillaan tuetun työn mallia
kehitysvammaisen työntekijän
palkkaamiseksi

2016–2019 HALY Henkilöstö- 
strategian 
seurantatiedot

8
Monimuotoisuuden 
johtamisen 
kehittäminen

• Oikeusministeriö liittyy
mukaan eurooppalaisen
monimuotoisuussitoumukseen

• Tarjotaan esimiehille
mahdollisuutta osallistua
monimuotoisuuden johtamista
koskeviin koulutuksiin

• Selvitetään kiinnostusta
monimuotoisuuden johtamiseen
kehityskeskusteluissa

• Liitetään tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistäminen
tulosohjaukseen

2016–2017 Johto 
ja tuki, 
HALY

Suunnitelman 
seuranta- 
raportti

9
Tietoisuuden 
lisääminen 
kohtuullisten 
mukautusten käytöstä

• Laaditaan esteettömyyttä ja
saavutettavuutta sekä kohtuullisia
mukautuksia koskeva sivu intraan

2016 DKY, 
HALY

Suunnitelman 
seuranta- 
raportti
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10 
Työtilojen ja 
toimintatapojen 
esteettömyyden ja 
saavutettavuuden 
lisääminen

• Tehdään tilojen ja 
sähköisten työkalujen 
esteettömyyskartoitukset

• Lisätään esteettömyysmerkinnät 
Etelä-Esplanadin kokoushuoneiden 
varausjärjestelmään

• Hankitaan induktiosilmukat 
kaikkiin kokoustiloihin

• Lisätään sekä videoneuvottelu- että 
etäpalveluyhteyksien käyttöä

• Huomioidaan esteettömyys 
hallinnonalan toimitila- 
ja työympäristöstrategian 
päivittämisen yhteydessä 

2016–2017 HALY

11 
Tasa-arvoinen 
palkkaus toteutuu

• Seurataan henkilökohtaisen 
palkanosan kehitystä 
sukupuolittain eri 
vaativuustasojen osalta 

2016–2019 HALY

12 
Työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista 
tuetaan 

• Laaditaan vanhempainvapaiden 
käyttöä koskeva artikkeli intran 
syrjinnästä vapaa -kampanjasivulle 

• Laaditaan suositukset perheen ja 
työelämän yhteensovittamisesta 
käytännön tasolla (kokousajat, 
vapaat jne.)

2016 HALY Suunnitelman 
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Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Seuranta

13
Osallistavia 
käytäntöjä käytetään 
systemaattisesti 
asioiden valmistelussa

• Koulutetaan henkilöstöä
uuden kuulemisohjeen ja
demokratiaverkkopalveluiden
käytöstä

2016–2017 LAVO, DKY Demokratia- 
palveluiden 
käyttäjätiedot

14 
Varmistetaan, että 
ministeriön eri 
viestintäkanavat 
ovat kaikkien 
väestöryhmien 
saatavilla

• Selvitetään eri kieliryhmien
tiedontarpeita
oikeusministeriön toiminnan
osalta

• Käytetään selkeää virkakieltä
kaikessa viestinnässä

• Toteutetaan verkkosivujen
esteettömyystestauksen
suositukset

• Toteutetaan
esteettömyyskartoitus vaalit.
fi -sivuilla

2016–2019 VY, DKY, 
(Kaikki)

15
Säädösvalmistelussa 
kehitetään tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus- 
vaikutusten arviointia 

• Tehdään tasa-arvo ja
yhdenvertaisuusvaikutusten
arviointeja säädöshankkeissa

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvokysymykset otetaan
huomioon hallituksen
esityksen laatimisohjeen sekä
vaikutusarvioinnin ohjeen
päivittämisessä

2016–2019 LAVO, 
(Kaikki)

Säädös- 
valmistelun 
seurantatiedot

taulukko 6. Viranomaisen edistämistoimenpiteet
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16
Osastot ja erillisyksiköt 
tunnistavat 
toimintansa tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuus- 
kysymyksiä ja 
toteuttavat niihin 
liittyviä edistämis- 
toimenpiteitä

• Osastot ja erillisyksiköt
määrittelevät
toimialakohtaiset tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustavoitteet
ja niitä koskevat toimenpiteet
vuoden 2016 aikana

• Osastot raportoiva tasa-arvon
toteutumisesta budjetoinnissa
osana budjetin valmistelua

2016 Kaikki Suunnitelman 
seurantaraportti

17
Kansalliskielten 
yhdenvertaisuus 
toteutuu

• Jatketaan molempien
kansalliskielten käyttöä
sosiaalisen median kanavissa

• Ruotsinkielisten
mahdollisuutta antaa lausunto
omalla kielellään tuetaan
lausuntokierrosten yhteydessä

2016–2019 VY, DKY, 
Kaikki

Kielikertomus ja 
kielibarometri

18
Viittomakielistä 
ja saamenkielistä 
palvelua lisätään 

• Lisätään ministeriön
verkkosivujen viittomakielisiä
sisältöjä

• Kartoitetaan hallinnonalan
lomakkeiden saamenkielisten
käännösten tarpeet

2016–2017 DKY, VY Suunnitelman 
seurantaraportti

19
Ministeriö tukee 
hallinnonalan virastoja 
ja laitoksia tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus- 
suunnitelmien 
laatimisessa

• Laaditaan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnittelua
koskeva malli hallinnonalan
käyttöön

2016 DKY, HALY Suunnitelman 
seurantaraportti
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20 
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus 
toteutuu ministeriön 
järjestämissä 
koulutuksissa ja 
tilaisuuksissa

• Huomioidaan 
yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon edistäminen 
koulutussuunnittelussa 
ja koulutustilaisuuksien 
järjestämisessä

• Lisätään 
esteettömyysmerkintä 
kokous- ja seminaarikutsuihin

2016–2017 OHO Suunnitelman 
seurantaraportti

21
Oikeusministeriö 
kehittää 
yhdenvertaisuus- 
politiikan sisältöjä ja 
syrjinnän seurantaa 
yhdessä muiden 
viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen 
kanssa 

• Koulutetaan eri toimijoita 
yhdenvertaisuus- 
lainsäädännöstä

• Kehitetään 
yhdenvertaisuussuunnittelun 
menetelmiä 

• Laaditaan 
yhdenvertaisuusindikaattorit 
ja julkaistaan niitä koskeva 
verkkosivu osana syrjinnän 
seurantajärjestelmän 
kehittämistä

2016–2017 DKY Suunnitelman 
seurantaraportti
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Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Seuranta

22 
Kansalaisjärjestöyhteistyötä 
eri syrjinnän vaarassa 
olevia ryhmiä edustavien 
järjestöjen kanssa 
vahvistetaan

• Selvitetään mahdollisuutta
koota ministeriön yhteinen
järjestötietokanta kuulemisen
parantamiseksi

• Hyödynnetään sosiaalisen
median kanavia järjestöjen ta-
voittamisessa

2016–2019 Kaikki Suunnitelman 
seuranta- 
raportti

23
Sukupuoliin liittyviä 
erityiskysymyksiä 
tunnistetaan ministeriön 
toimialoilla

• Jatketaan haavoittuvassa ase-
massa olevien naisten ase-
man parantamista rikok-
sentorjuntatyössä

2016–2019 KPO Rikoksen- 
torjunta- 
ohjelman 
seurantatiedot

24
Vammaisten henkilöiden 
osallistumis- 
mahdollisuuksia 
parannetaan

• Tiedotetaan seminaareista ja
koulutuksista vammaisjärjes-
töille

• Lisätään esteettömyysmer-
kinnät tapahtumaohjelmiin

2016–2019 Kaikki Esteettömyys- 
kartoitus

25
Eri ikäryhmien 
osallistumis- ja 
vaikuttamiskanavia 
kehitetään

• Kehitetään  nuortenideat.
fi-vaikuttamispalvelua yhdes-
sä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa

• Tuodaan eri-ikäisten osaamis-
ta ja joustavan työn malleja
esille intran syrjinnästä vapaa
alue -juttusarjassa

2016–2017 DKY, VY Suunnitelman 
seuranta- 
raportti

taulukko 7. Ryhmä- ja sukupuolikohtaiset edistämistoimenpiteet
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26
Seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen 
perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumista tuetaan

• Koordinoidaan EU:n HLBTI- 
toimintaohjelman toimeen-
panoa Suomessa osana perus- 
ja ihmisoikeuspolitiikkaa

2016–2019 DKY Perus- ja 
ihmisoikeus- 
toiminta- 
ohjelman 
seurantatiedot

27
Maahanmuuttajien ja 
eri etnisten ryhmien 
osallisuuden ja hyvien 
väestösuhteiden 
vahvistaminen

• Kehitetään etnisten suhteiden
neuvottelukunnan toimintaa
sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti

• Otetaan maahanmuutta-
ja-ryhmät mukaan rikok-
sen-torjuntaohjelman valmis-
teluun

• Toteutetaan hyvien etnisten
suhteiden edistämiseen täh-
täävä Trust -hanke

2016–2019 DKY, KPO Suunnitelman 
seuranta- 
raportti

28
Saamelaisten asemaa 
alkuperäiskansana tuetaan

• Järjestetään vuosittain saame-
laisasioiden neuvottelupäivä

2016–2019 DKY Suunnitelman 
seuranta- 
raportti

29
Romaneihin kohdistuvan 
syrjinnän torjuminen

• Lisätään kansalaisten tietoi-
suutta romanien kohtaamas-
ta syrjinnästä romanit.fi ja
yhdenvertaisuus.fi – verkkosi-
vujen avulla

2016–2019 DKY Suunnitelman 
seuranta- 
raportti

30
Parannetaan eri 
kieliryhmiin kuuluvien 
tietoisuutta osallistumis- ja 
vaikuttamiskanavista 

• Kehitetään erikielistä vaali-
viestintää vaalit.fi verkkosi-
vulla

2016–2019 DKY Suunnitelman 
seuranta- 
raportti
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Viestintä
Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan tasa-arvosuunnitelmas-
ta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle. 
Eri kohderyhmille suunnattu viestintä on keskeinen 
osa oikeusministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman toimeenpanoa. Suunnitelmasta viesti-
tään henkilöstölle, hallinnonalalle ja muille sidosryh-
mille. Viestinnän kanavina käytetään hallinnonalan 
yhteistä intranetiä, verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. 
Myös suunnitelman etenemisestä ja tuloksista viesti-
tään.

Suunnitelmasta viestiminen, 
seuranta ja päivittäminen 

Seurantamekanismit ja 
suunnitelman päivittäminen
Suunnitelman seurannasta vastaa keväällä 2016 perus-
tettava oikeusministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suusasioiden työryhmä (katso tavoite 1). Suunnitelman 
toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan 
vuosittain ja sen toteutumista koskeva seurantaraport-
ti viedään osastopäällikkökokoukseen käsiteltäväk-
si jokaisen vuoden lopussa. Toimenpiteitä päivitetään 
tarvittaessa. Tärkeimmät seurantamekanismit ovat mi-
nisteriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, VMBaro, 
henkilöstöstrategian seuranta, palkkakartoitus, esteet-
tömyyskartoitukset, kielikertomus, demokratia palve-
luiden käyttötiedot sekä politiikkaohjelmien seuranta-
tietojen kerääminen.
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Liitteet

liitteet löytyvät oikeusministeriön verkkosivulta www.oikeusministerio.fi 

 LIITE 1. Yhdenvertaisuuslaki 

LIITE 2. Tasa-arvolaki

LIITE 3. Yhdenvertaisuussuunnittelun työryhmän asettamispäätös

LIITE 4. Työryhmän asettamispäätöksen muutos

LIITE 5. Arviointiraportti

LIITE 6. Yhdenvertaisuuskyselyn (2015) tulokset

LIITE 7. Tasa-arvokyselyn (2013) tulokset

LIITE 8. VMBaron 2015 tulokset OM

LIITE 9. Verkkosivujen esteettömyystestauksen raportti

LIITE 10. Osastojen ja erillisyksiköiden sisäisten arviointien aineistot

LIITE 11. Kansalaisjärjestöjen kuulemistilaisuuden yhteenveto

LIITE 12. Hallinnonalan kuulemistilaisuuden yhteenveto

LIITE 13. Palkkakartoitustaulukot

LIITE 14. Edellisen yhdenvertaisuussuunnitelman seurantaraportti

LIITE 15. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman seurantaraportti

LIITE 16. Asiakirja-analyysin raportti 
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