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Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 "Suomi tasa-arvon kärki-
maaksi" kokosi yhteen hallituksen toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Se 
perus tuu hallitusohjelman tavoitteisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. 

Ohjelman teemat ovat: työelämä ja taloudellinen päätöksenteko, työn ja perhe-elämän 
yhteen sovittaminen ja hoivan jakaminen, varhaiskasvatus ja koulutus, naisiin kohdistuva 
väkivalta ja lähisuhdeväkivalta, sukupuolivähemmistöihin kuuluvien aseman parantaminen, 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen sekä sukupuolten tasa-arvo Euroopan unionissa ja 
kansainvälisessä toiminnassa. 

Raportointiajankohtaan 16.2.2023 mennessä on valmistunut yli puolet toimenpiteistä, mm. 
seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen ulottaminen 
varhaiskasvatukseen ja laki sukupuolen vahvistamisesta. Vajaa puolet toimenpiteistä ete-
nee hyvin mutta on vielä osin kesken tai toteutettiin eri tavalla. Näitä ovat esim.  yritysten 
hallitusten sukupuolijakauman tasoittaminen, vuoroviikkoasumisen tukeminen, sovittelun 
rajaaminen lähisuhdeväkivaltatapauksissa ja monet valtavirtaistamistoimet. Viisi toimen-
pidettä, mm. palkka-avoimuuden edistäminen sekä raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäi-
seminen lainsäädännöllä ja kahden tasaveroisen osoitteen mahdollistaminen vuoroasuville 
lapsille eivät toteutuneet.

Asiasanat tasa-arvo-ohjelma, tasa-arvopolitiikka, tasa-arvo, hallitusohjelmat, sukupuoli, sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen
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Referat

Regeringens jämställdhetsprogram 2020–23 ”Finland – ledande på jämställdhet” är en 
samman ställning av statsminister Sanna Marins regerings åtgärder för att främja jämställdhet. 
Programmet baserar sig på regeringsprogrammets mål och internationella avtal.

Programmet har följande teman: arbetsliv och ekonomiskt beslutsfattande, kombinering av 
arbete och familjeliv och fördelning av omsorgsansvaret, småbarnspedagogik och utbildning, 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer, förbättring av ställningen för dem som hör till 
köns minoriteter, jämställdhetsintegrering samt jämställdhet i Europeiska unionen och i 
internationell verksamhet.

Fram till rapporteringstidpunkten den 16 februari 2023 hade över hälften av programmets 
åtgärder genomförts, bland annat totalreformen av lagstiftningen om sexualbrott, 
utvidgningen av skyldigheten att utarbeta jämställdhetsplaner till att gälla även småbarns-
pedagogiken samt lagen om könsfastställelse. Något under hälften av åtgärderna framskrider 
väl, men har ännu inte slutförts eller har genomförts på annat sätt än planerat. Sådana åt-
gärder är bland annat utjämning av könsfördelningen i företagens styrelser, stödjande av 
växelvist boende, begränsning av användningen av medling vid våld i nära relationer samt 
många jämställdhetsintegreringsåtgärder. Fem åtgärder genomfördes inte. De gäller bland 
annat främjande av lönetransparensen, förebyggande av diskriminering på grund av graviditet 
och familjeledigheter genom lagstiftning samt möjliggörande av två likvärdiga adresser för 
barn som bor växelvis hos vardera föräldern.

Nyckelord jämställdhetsprogram, jämställdhetspolitik, jämställdhet, regeringsprogram, kön, 
jämställdhetsintegrering
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Abstract

The Government Action Plan for Gender Equality 2020–2023, “Making Finland a global 
leader in gender equality”, brings together measures of the Government of Prime Minister 
Sanna Marin for promoting gender equality. It is based on the objectives of the Government 
Programme and international agreements. 

 The themes of the programme are working life and economic decision-making, reconciling 
work and family life and division of care, early childhood education and training, violence 
against women and intimate partner violence, improving the position of gender minorities, 
gender mainstreaming and gender equality in the European Union and international activities. 

By the reporting date of 16 February 2023, more than half of the measures had been 
completed, such as the comprehensive reform of the legislation on sexual offences, the 
extension of the gender equality planning obligation to early childhood education, and 
the Act on Legal Recognition of the Gender of Transsexuals. Slightly fewer than half of the 
measures were still ongoing but progressing well, or had been implemented differently. These 
include achieving gender balance in company boards of directors, support for the shared 
residency of children living with divorced or separated parents in alternating weeks, limiting 
mediation in cases of domestic violence and a number of gender mainstreaming measures. 
Five measures, such as promoting pay transparency and preventing discrimination due to 
pregnancy or family leave through legislation and enabling two equal addresses for children 
living in shared residency, were not implemented.

Keywords action plan for gender equality, gender policy, equality, government programmes, gender,  
gender mainstreaming
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M I N I S T E R I Ö I D E N  LY H E N T E E T

OM = oikeusministeriö 
SM = sisäministeriö 
PLM = puolustusministeriö 
MMM = maa- ja metsätalousministeriö 
YM = ympäristöministeriö 
YM = ympäristöministeriö 
OKM = opetus- ja kulttuuriministeriö 
LVM = liikenne- ja viestintäministeriö 
VM = valtiovarainministeriö 
TEM = työ- ja elinkeinoministeriö 
UM = ulkoministeriö 
VNK = valtioneuvoston kanslia 
STM = sosiaali- ja terveysministeriö 
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LU K I J A L L E

Hallituksellamme oli kunnianhimoiset tasa-arvokirjaukset hallitusohjelmassa. Sukupuolten 
tasa-arvo mainittiin yli 70 kertaa ja nämä kirjaukset ulottuivat monelle eri hallinnonalalle. 

Tällä hallituskaudella sukupuolten tasa-arvoa käsiteltiin järjestelmällisemmin ja perusteel-
lisemmin kuin aikaisemmilla kausilla. Hallitus laati laajan tasa-arvo-ohjelman ja arvioi sen 
edistymistä vuosittain hallituksen iltakoulussa. Tämän lisäksi tasa-arvoministerin johtama 
valtiosihteeriryhmä kokoontui tarpeen mukaan, välillä hyvinkin tiiviisti. Huomionarvoista 
on myös se, että hallitus ensimmäistä kertaa kirjasi tasa-arvon näkyviin ministerin tittelissä. 

COVID 19 -pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat hidastaneet myös suku-
puolten tasa-arvon edistämistä. Monessa ministeriössä jouduttiin miettimään työ tehtäviä 
uudelleen ja resurssit kohdennettiin välttämättömimpiin ja kiireisimpiin tehtäviin. Siitä 
huolimatta myös hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa on toimeenpantu ja seurattu yhteistyössä 
koko valtioneuvoston kanssa. 

Eri hallituksilla on ollut hyvin erilaisia painotuksia ja tahtotiloja sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkyy luonnollisesti myös tasa-arvo-ohjelmissa. Jatkossa-
kin tasa-arvo-ohjelmat rakennetaan hallituksen painotusten ja ajankohtaisen tilanteen 
mukaan. On kuitenkin tärkeää pohtia, miten voidaan rakentaa mahdollisimman vaikut-
tava tasa-arvo-ohjelma. Tasa-arvo-ohjelma on keino niin hallitukselle kuin valtioneuvoston 
tasa-arvopolitiikallekin viedä eteenpäin sellaisiakin tavoitteita, jotka eivät ilman tasa- arvo-
ohjelmaa etenisi.

Viranomaisilla on velvollisuus edistää tasa-arvoa, oli poliittinen ilmapiiri tai yhteis-
kunnallinen tilanne mikä tahansa. Tämä on tärkeää muistaa etenkin uuden hallitus kauden 
kynnyksellä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaatii pitkäjänteistä, systemaattista 
ja resursoitua työtä. Tähän antaa selkänojan myös viime vuonna valmistunut valtio-
neuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko, joka viitoittaa tasa-arvotavoitteet tämän 
vuosikymmenen loppuun. On meidän kaikkien tehtävä viedä, ei ainoastaan tasa-arvo-
politiikkaa, vaan koko suomalaista yhteiskuntaa tämän tahtotilan suuntaisesti. 
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Suomen pitkäjänteinen ja järjestelmällinen toiminta sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien 
ihmisoikeuksien puolesta on entistäkin tärkeämpää, kun sukupuolten tasa-arvon, naisten 
ja tyttöjen oikeuksien sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustus on 
kasvanut ja uhkaa ihmisoikeuksien toteutumista. Rajoituspyrkimykset ovat kohdistuneet 
myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin.

On ensisijaisen tärkeää, että poliittinen johto ja virkajohto sitoutuvat sukupuolten tasa- 
arvon edistämiseen ja myös aktiivisesti seuraavat tavoitteiden etenemistä. Toivon, että 
myös tulevat hallitukset asettavat sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen tärkeäksi tavoit-
teekseen ja pitävät siitä kiinni niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin työssä. 

Thomas Blomqvist 
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri 
Helmikuu 2023
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1 Tasa-arvo-ohjelman ja tasa-arvon 
eteneminen hallituskaudella 

1.1 Arviointia tasa-arvo-ohjelman ja sukupuolten tasa-
arvon edistymisestä hallituskauden 2019–2023 aikana 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 on kokonaisuutena varsin rohkea ja tavoitteel-
linen. Suurin osa sen kaikkiaan 55 toimenpiteestä on edistynyt hyvin. Jo hallitusohjelma 
sisälsi ennätysmäärän tasa-arvotavoitteita. Niitä kaikkia ei kuitenkaan, päällekkäisyyksien 
välttämiseksi, sisällytetty osaksi tasa-arvo-ohjelmaa. Tässä loppuraportissa keskitytään 
arvioimaan nimenomaan tasa-arvo-ohjelman sisältämiä toimia. Jos hallituksen tasa-arvo-
tavoitteiden edistymistä haluttaisiin arvioida kokonaisuudessaan, se edellyttäisi, että tar-
kasteltaisiin myös ohjelman ulkopuolella toteutettuja hankkeita. Kaiken kaikkiaan voidaan 
kuitenkin sanoa, että hallitus on toteuttanut monia sukupuolten tasa-arvon kannalta kes-
keisiä ja tärkeitä hankkeita, kuten perhevapaauudistuksen ja seksuaalirikoslainsäädännön 
uudistuksen.

Hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Ykkössijalle emme ole 
vielä päässeet, mutta esimerkiksi vuonna 2022 sijoituimme Euroopan tasa-arvoinstituutin 
EIGE:n vuosittaisessa tasa-arvoindeksissä neljänneksi ja Maailman talousfoorumin vertai-
lussa sijalle kaksi. 

Yksi tärkeimmistä tasa-arvo-ohjelman hankkeista on translain uudistus. Hallituksen ehdo-
tuksessa lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisesta sukupuolen vahvistamisesta. Myös 
vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan. Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2023 
hallituksen esityksen sukupuolten vahvistamisesta ja siihen liittyvistä laeista pienin 
muutoksin. 

Hallitus uudisti myös tasa-arvolakia. Kesäkuussa 2023 tulee voimaan laki, joka velvoittaa 
varhaiskasvatuksen toimipaikat tekemään tasa-arvosuunnitelman. Myös yhden vertaisuus-
lakiin tehtiin saman sisältöinen uudistus. Jatkossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
mat tulevat olemaan työkaluja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi ja syrjivien 
tai sukupuolittavien rakenteiden purkamiseksi.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8363-2
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Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteet ovat keskenään hyvin erilaisia. Toisaalta ohjelmaan 
sisältyy laaja lainsäädännön kokonaisuudistus ja useita muita lainsäädäntöhankkeita ja 
toisaalta esimerkiksi pienempiä selvityksiä. Myös toimenpiteiden sisällä on vaihtelua: 
joissakin tasa-arvo- tai sukupuolinäkökulma on päätavoite tai selkeä ja keskeinen osa 
hanketta, toisissa se on yksi tavoite muiden joukossa. Huomattavaa on myös toimien, eri-
tyisesti lainsäädäntöä sisältävien toimien, suuri määrä. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa ministeriöt ovat edenneet mm. hallinnonala-
kohtaisten tasa-arvotavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa. Kaikille viranomaisille suun-
nattu, keväällä 2020 julkaistu digitaalinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus on jo 
lisännyt tasa-arvo-osaamista ja jatkaa sen vahvistamista lähivuosina. Pienistä myöntei-
sistä askelista huolimatta sukupuolivaikutusten arviointi ei edelleenkään ole vakiintunut 
osaksi budjettiprosessia ja säädösvalmistelua, joten kehittämistä on jatket tava. Tasa-arvo-
tavoitteiden ja sukupuolinäkökulman sisällyttäminen hankkeisiin ja uudistuksiin on ollut 
haastavaa. Vain harvassa ministeriössä sukupuolinäkökulma ja tasa-arvotavoitteet ovat 
vakiintuneesti mukana ministeriön perustoiminnoissa, strategioissa tai yhteiskunnallisissa 
uudistuksissa. 

Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen ja tasa-arvotavoitteiden asettaminen hallin-
non aloilla edellyttää henkilöstön toimien lisäksi poliittisen ja virkajohdon sitoutumista, 
osaamista ja toimia. Jatkossa valtioneuvostossa prosessien ohjaamisesta vastaavien minis-
teriöiden tulisi yhdessä sopia toimenpiteistä kehityksen vauhdittamiseksi. Valtavirtaista-
misen vahvistaminen esimerkiksi osana tasa-arvopoliittisen selonteon toimeen panoa (tai 
erillisellä valtavirtaistamisen strategialla) olisi hyödyllistä.

Eräs monia hallitusten tasa-arvo-ohjelmia koskeva haaste on se, että tasa-arvo-ohjelman 
kirjauksilla ei ole voitu vaikuttaa riittävän aikaisessa vaiheessa hallituskauden merkittäviin 
uudistuksiin. Kun hallitusohjelma julkaistaan, neuvottelut eri toimenpiteiden toteuttami-
sesta lähtevät käyntiin samanaikaisesti. Tasa-arvo-ohjelmakin laaditaan hallituksen aloit-
teesta ja sen valmistuminen vie aikaa, tyypillisesti noin vuoden. Sen valmistuttua on usein 
myöhäistä vaikuttaa keskeisten hankkeiden sisältöihin ja ohjaaviin periaatteisiin. Jatkossa 
olisi tärkeää, että tasa-arvonäkökulma nivotaan mukaan valmis teluun ja hankkeisiin heti 
hallituskauden alussa, odottamatta tasa-arvo-ohjelman kirjauk sia. Viranomaisellahan on jo 
tasa-arvolain perusteella velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa hallitusohjelmasta riip-
pumatta. Tärkeää on, että keskeisissä valtioneuvoston uudistuksissa ja hankkeissa on jat-
kossa tasa-arvonäkökulma mukana. 

Tämä hallituskausi on ollut kriisien aikaa. COVID-pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
ovat vieneet ymmärrettävästi valtionhallinnon resursseja. Samalla on kuitenkin tunnistet-
tava, että tasa-arvoon liittyvien toimenpiteiden etenemiseen liittyy muitakin haasteita. 
Esimerkiksi työelämään liittyvät kysymykset etenevät usein takkuisesti kolmi kantaisissa 
pöydissä. Tämä oli huomattavissa myös tämän tasa-arvo-ohjelman toimeen panossa. 
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Tutkimusten mukaan Euroopan unionilla on ollut iso merkitys Suomen tasa-arvopoli-
tiikassa. Näin oli tälläkin hallituskaudella. EU:n komissio julkaisi tasa-arvostrategian ja 
direktiivi ehdotuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä. Lisäksi neuvosto hyväk-
syi jo pitkään valmistellun Women on Boards -direktiivin ja joulukuussa 2022 palkka- 
avoimuutta koskevan direktiivin. Suomi saa siis EU:sta vahvistusta ja tukea sellaisissa 
tavoitteissa, jotka eivät ole kansallisissa neuvottelupöydissä edenneet. 

Hallitukset ovat laatineet ja toteuttaneet tasa-arvo-ohjelmia jo vuodesta 2003 alkaen. 
 Suomen hallituksen ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma julkaistiin vuonna 1980. Vaikka edel-
linen hallitus (2015–19) laati tasa-arvo-ohjelman vasta tutkijoilta ja vaikuttajilta tulleen 
aloitteen seurauksena, voidaan arvioida, että tasa-arvo-ohjelma on työkaluna vakiintunut. 
Sitä ei kuitenkaan aikaisemmin ole arvioitu ulkopuolisten toimesta. 

Viime vuonna valtioneuvoston rahoituksella (VN-TEAS) käynnistettiin Hallituksen tasa- 
arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus -hanke, jossa tarkastellaan kolmea viimeisintä 
tasa-arvo-ohjelmaa. Hankkeen tulokset valmistuvat toukokuussa 2023 ja niistä on varmasti 
hyötyä tulevien tasa-arvo-ohjelmien suunnittelussa ja toimeenpanossa. 

Tasa-arvopoliittinen selonteko hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa kesällä 2022. Siinä 
määritellään nyt ensimmäistä kertaa kansalliset pitkän ajan, yli hallituskausien ulottu-
vat tasa-arvotavoitteet. Selonteon on tarkoitus viitoittaa tasa-arvopolitiikan kehittämistä 
ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan eli myös vaikuttaa tulevien tasa-arvo-ohjelmien 
sisältöön.

1.2 Ohjelman tausta ja toimenpiteiden eteneminen
Pääministeri Antti Rinteen, myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 
sisälsi ennätyksellisen määrän tasa-arvoa edistäviä kirjauksia. Tasa-arvo-ohjelma laadittiin 
hallitusohjelmaan ja hallituksen toimintasuunnitelmaan perustuen. Tasa-arvo-ohjelmaan 
sisältyvät 55 toimenpidettä liittyvät seitsemään teemaan:

	y Työelämän ja taloudellisen päätöksenteon tasa-arvon arvon parantaminen (6 
toimenpidettä)

	y Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja hoivan nykyistä tasaisempi 
jakaminen (4)

	y Sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa (6)
	y Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen (9)
	y Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman parantaminen (4)
	y Sukupuolten tasa-arvon edistäminen keskeisissä uudistuksissa ja sukupuoli-

näkökulman valtavirtaistaminen (19)
	y Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Euroopan unionissa ja kansainvälisessä 

toiminnassa (7)
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Hallituksen tasa-arvopolitiikka on poikkihallinnollista ja sen toimeenpano edellyttää 
 kaikkien ministeriöiden osallistumista. Tasa-arvo-ohjelman toteuttamista on tukenut ja 
seurannut ministeriöiden edustajien muodostama työryhmä (Liite 1). Valtioneuvoston 
työnjaon mukaisesti ohjelman toimeenpanoa, seurantaa ja raportointia koordinoi sosiaali-  
ja terveys ministeriö. Tasa-arvo-ohjelmalla ei ole omaa budjettia vaan kukin ministeriö on 
vastannut oman hallinnonalansa toimenpiteiden toteuttamisesta ja resurssien varaami-
sesta niihin. 

Työryhmän yhteistyönä valmistelemassa loppuraportissa kuvataan ja arvioidaan, miten 
tasa-arvo-ohjelmaan kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet helmikuuhun 2023 men-
nessä. Toimien etenemistä on arvioitu sekä sanallisesti (kuvaukset luvuissa 2–8) että väri-
koodeilla. Taulukko 1 on ohjelman etenemisen arviointivälineenä vain suuntaa antava 
muun muassa siksi, että toimenpiteet vaihtelevat kooltaan ja laajuudeltaan. Siten luvut 
eivät ole verrannollisia keskenään. 

Taulukko 1. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2020–23 toimenpiteiden toteutuminen (helmikuu 2023)

Tasa-arvo-ohjelman teema Vihreä Keltainen Punainen Yhteensä

Työelämän ja taloudellisen päätöksenteon 
tasa-arvon arvon parantaminen 2  2 2  6

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
ja hoivan nykyistä tasaisempi jakaminen 2  1 1  4

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa 5  1 -  6

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
lähisuhdeväkivallan vähentäminen 5  4 -  9

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
ihmisten aseman parantaminen 3 1 -  4

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
keskeisissä uudistuksissa ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

6 11 2 19

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
Euroopan unionissa ja kansainvälisessä 
toiminnassa

5 2 - 7

Yhteensä 28 22 5 55

vihreä = toimenpide on toteutettu hallituskauden aikana
keltainen = toimenpide on hyvässä vauhdissa käynnissä mutta vielä kesken tai toteutettu toisin
punainen = toimenpidettä ei ole toteutettu hallituskauden aikana tai se on jäänyt alkuvaiheeseen
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Kokonaisuutena tasa-arvo-ohjelman toimenpiteet ovat edenneet hyvin. Moni tasa-arvon 
kannalta merkittävä hanke kuten seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen valmistui. Yli 
puolet (28) toimista saatiin valmiiksi (vihreä) hallituskauden aikana. Vihreäksi arvioi tujen 
joukossa on kaksi hallituksen eduskunnalle antamaa lainsäädäntö ehdotusta, joita edus-
kunta ei ole vielä käsitellyt. Vajaa puolet (22) toimista eteni hyvään vaiheeseen (keltainen), 
mutta ei ehtinyt valmiiksi raportointiajankohtaan, helmikuun 2023 puoliväliin, mennessä. 
Viisi toimenpidettä, näiden joukossa mm. palkka-avoimuuden edistäminen ja raskaus- ja 
perhevapaasyrjinnän vähentäminen lainsäädännön keinoin, eivät edenneet asetettuun 
tavoitteeseen. 

Ohjelmaa rakennettaessa pyrittiin välttämään päällekkäisyyttä hallituksen muiden tasa- 
arvoa edistävien ohjelmien ja hankkeiden kanssa joita ovat esimerkiksi naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaohjelma, perhevapaauudistus ja samapalkkaisuusohjelma. Muita halli-
tuskaudella valmisteltuja, tasa-arvoon liittyviä hankkeita ovat sosiaali- ja terveyden  huollon 
sosiaaliturvan uudistaminen, työllisyyden parantamiseen liittyvät hankkeet, yleisen ase-
velvollisuuden kehittäminen sekä kansallisen perus- ja ihmis oikeustoimintaohjelman ja 
rasismin ja syrjinnän vastaisen ohjelman valmistelu. Edellä mainitut, kuten myös naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi laadittu ohjelma ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
raportoijan tehtävän käynnistäminen, rajattiin tasa-arvo-ohjelman ulkopuolelle. Näitä ei 
siis myöskään arvioida tasa-arvo-ohjelman loppu raportissa.
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2 Työelämän ja taloudellisen 
päätöksenteon tasa-arvo

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman työelämää koskevissa toimissa tavoitteena oli muun 
muassa sukupuolten palkkaeron kaventaminen lisäämällä lainsäädännössä palkka- 
avoimuutta, raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäiseminen lainsäädännön keinoin, 
perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantaminen tarvittavin keinoin sekä nolla-
tuntisopimuksella ja pätkätöissä työskentelevien aseman parantaminen. Lisäksi pyrit-
tiin vahvistamaan maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja tasaamaan pörssi yhtiöiden ja 
valtio- omisteisten yritysten hallitusten sukupuolijakaumaa.

Toimenpiteet ja arviointia
2.1. Palkka-avoimuuden edistäminen lainsäädännössä. Perustetaan kolmikantai-
nen työryhmä valmistelemaan hallituksen tavoitetta lisätä tasa-arvolakiin henkilös-
tön, henkilöstön edustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia 
 mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään. 
STM (punainen) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama kolmikantainen työryhmä (9/2020–8/2021) oli eri-
mielinen ja asia siirtyi ministeri Blomqvistin johtaman valtiosihteeriryhmän käsittelyyn 
syksyllä 2021. Palkka-avoimuutta koskevan tasa-arvolain muutoksen valmistelu keskeytet-
tiin ministerin päätöksellä kesällä 2022. Myöhemmin asiaa käsiteltiin vielä hallituksessa, 
mutta poliittista yhteisymmärrystä ei saavutettu. Hallituksen esitys ei siis edennyt, mutta 
HE-luonnosta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. (Ks. myös toimenpide 8.2, EU-komis-
sion palkka-avoimuusdirektiivi)

2.2. Ehkäistään raskaussyrjintää. Täsmennetään lainsäädäntöä niin, että raskaus 
ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. 
Selvitetään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja ryhdytään 
selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin. Asia 
käsitellään Työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä Työelämän tasapaino -direktii-
vin täytäntöönpanoa valmistelevassa kolmikantaisessa työryhmässä. TEM, STM 
(punainen)
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Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä päätyi totemaan selvityk-
sessän 14.12.2021, että määräaikaisten työntekijöiden suoja raskaussyrjintää vastaan on 
jo turvattu tasa-arvolain 8 §:n työelämässä kiellettyä syrjintää koskevilla säännöksillä. Työ-
ryhmä oli erimielinen eikä ehdottanut muutoksia työlainsäädäntöön. 

Selvityksessä arvioitiin syrjintää koskevan lainsäädännön noudattamista voitavan tehos-
taa informoinnilla, hyvien käytäntöjen levittämisellä, tehokkaammalla valvonnalla ja 
vastuiden toteutumisen todellisella uhkalla (hyvitys, rikosoikeudellinen vastuu, vahingon-
korvausvastuu, maineriski). Lisäksi todettiin, että syrjinnän torjuminen edellyttäisi työ-
elämän asenteiden ja käytäntöjen muuttumista. 

2.3. Nollatuntisopimuksella ja pätkätöissä työskentelevien asemaa parannetaan. 
Tehdään selvitys ja vahvistetaan lainsäädäntöä. TEM (vihreä)

Hallituksen esityksellä (HE 60/2022 vp) pantiin täytäntöön avoimia ja ennakoitavia työ-
ehtoja koskeva direktiivi (EU) 2019/1152 eli ns. työehtodirektiivi. Työnantajalla on jatkossa 
aikaisempaa vahvempi velvollisuus tarkastella vaihtelevan työaikaehdon vastaavuutta 
työnantajan työvoiman tarpeeseen. Työehtodirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä 
toteutettiin lisäksi vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntö toimet. Lait tuli-
vat voimaan 1.8.2022. Vaihtelevalla työajalla työskentelevissä on määrällisesti kumpaa-
kin sukupuolta lähes yhtä paljon, joten muutoksen ei arvioida vaikuttavan sukupuolten 
tasa-arvoon. 

2.4. Varmistetaan osana kotoutumisen toimenpideohjelmaa (selonteko) maahan-
muuttajanaisten mahdollisuus osallistua kotoutumis- ja kielikoulutukseen. TEM 
 (vihreä, varauksella)

Hallitus antoi eduskunnalle 6.10.2022 esityksen HE 84/22 kotoutumislain kokonaisuudis-
tuksesta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanaisten tavoittamista ja 
osallistumista kotoutumista edistäviin palveluihin kuten kotoutumis- ja kieli koulutukseen. 
Kohderyhmä pyritään tavoittamaan aiempaa paremmin sekä rekisteri pohjaisin ratkai-
suin että eri viranomaisten yhteistyössä. Jatkossa maahan muuttajataustaisten osaami-
sen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi sekä kotou tumis suunnitelma laadittaisiin 
myös  lasten kotihoidontukea saaville vanhemmille, jotka ovat pääosin naisia. Kun kohde-
ryhmään kuuluvat tavoitetaan aikaisempaa paremmin, voidaan heitä myös ohjata aiem-
paa kattavammin kotoutumisohjelman mukaisiin palveluihin. Kotoutumispalveluja 
kehittämällä pyritään vastaamaan aiempaa paremmin heidän elämäntilanteensa mukai-
siin tarpeisiin esimerkiksi toteuttamalla kieli koulutusta ja lastenhoitoa yhdistäviä koulu-
tuksia. Lasten kotihoidon tuella olisi myös mahdollista osallistua kotoutumissuunnitelman 
mukaisiin palveluihin osa-aikaisesti, ja kotoutumissuunnitelman enimmäiskestoa voitaisiin 
pidentää sen johdosta. Toimenpide on arvioitu vihreäksi sillä varauksella, että eduskunta 
käsittelee sen vielä istuntokautensa aikana.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163692/TEM_2021_63.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163692/TEM_2021_63.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220060
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220084
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2.5. Hallituksen tavoitteena on sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisää-
minen pörssiyhtiöiden hallituksissa. Suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden 
hallituksissa tavoitteena on, että molempia sukupuolia on vähintään 40 %. Hal-
lituksen tavoitteena on, että tasapuolinen edustus saavutettaisiin ensisijaisesti 
Arvopaperimarkkina yhdistyksen hallinnointikoodin suositusten mukaisesti ja 
yhtiöi den omin toimin. Hallitus seuraa tavoitteessa etenemistä ja arvioi kehityksen 
riittävyyttä vuosittain. Lisäksi toteutetaan tutkimus/selvitys syistä, jotka rajoittavat 
naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallitus-, toimitusjohtaja- ja johtoryhmäpaikoissa. 
OM, STM (keltainen)

Suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallitusten osalta 40% tavoitetta naisten ja mies-
ten osuudesta hallituksen jäseninä ei ole vielä saavutettu. Kasvu on jatkunut vuodesta 
2003 mutta se on hidastunut, ja naisten osuus on välillä myös pienentynyt. Tällä hetkellä 
keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa on naisia 35% (v. 2020 34%) ja keskisuurten yri-
tysten hallituksissa 32% (v. 2020 30%). Naisten osuus on kasvanut hallituskauden aikana 
keskimäärin noin prosentin (Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa, 2022, s. 5). Tilannetta on 
seurattu ja arvioitu sekä OM:ssä että STM:ssä osana normaalia virkatyötä. Oikeusministeriö 
on seurannut kotimaista kehitystä (mm. Keskuskauppakamarin Nais johtajakatsauksesta 
käydyt keskustelut Keskuskauppakamarin, OM:n ja STM:n kanssa sekä johtajuustilasto-
verkostossa) ja EU- ja kansainvälistä kehitystä. OM ei laadi vuosittaista arviointiraporttia.

Komission direktiivi pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapai-
nottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (EU) 2022/2381) hyväksyttiin marras kuussa 
2022. Se on pantava kansallisesti täytäntöön 28.12.2024 mennessä. Jos soveltamisalaan 
kuuluvissa jäsenvaltion pörssiyhtiöissä naisia on keskimäärin vähintään 25% yhtiöi-
den kaikista hallituksen jäsenistä tai 30% toimivaan johtoon kuulu mattomista hallituk-
sen jäsenistä, jäsenvaltio voi olla soveltamatta direktiivin säännöksiä hallituksen jäsenten 
ehdollepanoon liittyvistä keinoista (6 artikla) ja kiintiö tavoitteiden saavuttamisesta kesä-
kuun loppuun 2026 mennessä (5 artiklan 2 kohta). Keskuskauppakamarin Naisjohtajat- 
katsausten tietojen perusteella soveltamisalaan kuuluvat Helsingin pörssin suomalaiset 
pörssiyhtiöt täyttävät soveltamatta jättämisen edellytykset.

Tasa-arvo-ohjelmaan kirjattu tutkimus ”Listayhtiöiden hallitus ja johtoryhmätehtävät 
– naisten urakehityksen haasteet” toimenpide-ehdotuksineen valmistuu helmikuussa 
2023. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavan hallituskauden toiminnan suun-
nittelussa, erityisesti naisten ja miesten mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen lista-
yhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenien ehdollepanossa ja valinnassa. 
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2.6. Hallitus jatkaa tavoitteellista toimintaa naisten osuuden lisäämiseksi valtio- 
omisteisten yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä vuodesta 2004 asetettujen 
tavoitteiden pohjalta. Näiden tavoitteiden ja valtion omistajapolitiikkaa koskevan 
periaatepäätöksen tasa-arvotavoitteiden etenemistä seurataan vuosittain hallituk-
sen kertomuksissa eduskunnalle. VNK (keltainen)

Tasa-arvoisen sukupuolijakauman varmistaminen yhtiön ylimmässä johdossa edistää nais-
ten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen urakehitykseen ja laajentaa hallitusten osaamisen 
monipuolisuutta. Valittaessa jäseniä valtio-omisteisten yhtiöiden hallitukseen kiinnitetään 
huomiota siihen, että hallitusten sukupuolijakauma olisi tasapainoinen. Valtio- omistajan 
tavoitteena on, ettei missään yhtiössä sen nimeämistä hallitusjäsenistä kummankaan 
sukupuolen edustus jäisi alle 40 prosentin

Vuonna 2021 naisten keskimääräinen osuus valtion nimitysvallassa olevista hallitus-
jäsenistä säilyi samana kuin vuonna 2020 eli 46 prosentissa. Osuus kuitenkin vaihteli suu-
resti yhtiöittäin: esimerkiksi vuonna 2021 osuus oli alimmillaan 14% ja korkeimmillaan 
60 %. Tavoitteen edistymisestä raportoidaan vuosittain hallituksen vuosikertomuksen liit-
teessä 4 (Hallituksen vuosikertomus 2021). Vuoden 2022 tilanne raportoidaan kevään 2023 
aikana valmistuvassa hallituksen vuosikertomuksen liitteessä.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-875-8
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3 Työn ja perhe-elämän yhteen-
sovittaminen ja hoivan nykyistä 
tasaisempi jakaminen

Tasa-arvo-ohjelman toimilla tuettiin työn ja perheen yhteensovittamista lisäämällä eri 
elämän vaiheissa työajan joustoja perhevapaauudistuksella. Lisäksi uudistettiin lain-
säädäntöä yhdistämällä äitiys- ja isyyslaki vanhemmuuslaiksi. Vuoroviikkoasumisselvityk-
sen ehdotusten perusteella käynnistettiin kehittämistyötä käytäntöjen parantamiseksi.

Toimenpiteet ja arviointia
3.1. Selvitetään mahdollisuudet lisätä työajan joustoa tasapainottamaan työn ja 
perheen yhteensovittamista ja jaksamaan työuralla pidempään. Tavoitteena on 
parantaa erityisesti pienten lasten vanhempien ja ikääntyvistä omaisista huolehti-
vien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön. TEM (vihreä)

Osa-aikatyötä koskeva TEM:in selvitys valmistui 14.12.2021 Perhevapaauudistusta koske-
vat lait tulivat voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksen myötä mahdollisuuksia vanhem-
painvapaan käyttämiseen osa-aikaisesti on parannettu ja uuden omaishoito vapaan käyttö 
on, sopimukseen perustuen, mahdollista osa-aikaisesti. Osa-aika työn käytön joustavoitta-
misella pyritään helpottamaan työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tehdyillä muu-
toksilla tavoitellaan myös osa-aikatyön tasa-arvoi sempaa jakautumista sukupuolittain. 

3.2. Yhdistetään äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi. OM (vihreä)

Äitiys- ja isyyslait yhdistettiin vanhemmuuslaiksi, joka tuli voimaan 1.1.2023. Lainsäädän-
nön peruslähtökohdat säilyvät ennallaan. Vanhemmuus kirjataan edelleen joko isyytenä 
tai äitiytenä, ja lapsella voi jatkossakin olla vain kaksi oikeudellista vanhempaa. Suurin osa 
säännöksistä on kuitenkin pyritty kirjoittamaan siten, että erilliset isä- ja äiti-nimikkeet on 
korvattu sukupuolineutraalilla vanhemmuutta kuvaavalla nimikkeellä. 

Lain tultua voimaan lapsen tunnustamista ei voi enää perua tai kiistää 30 päivän 
kuluessa lapsen syntymästä, jos lapsi on tunnustettu ennen syntymää. Hedelmöitys-
hoidoista annettua lakia muutettiin siten, että naispareille annetaan mahdollisuus valita 
hedelmöitys hoitojen yhteydessä myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut 
isyyden vahvistamiseen. Tällöin lapsen toiseksi vanhemmaksi vahvistetaan siittiöiden luo-
vuttaja eikä synnyttäneen naisen kumppani.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163692/TEM_2021_63.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Aiempaa sukupuolineutraalimman kielen käyttämisellä pyritään edistämään sukupuol-
ten välisen ja samaa ja eri sukupuolta olevien parien välisen tasa-arvon toteutumista. 
Ennakko tunnustamiseen liittyneen 30 päivän varoajan poistamisesta johtuu, että lapselle 
voidaan vahvistaa toinen vanhempi ja toinen huoltaja heti lapsen syntymän jälkeen. Koska 
lapsen toinen vanhempi on useimmiten isä, muutos vahvistaa erityisesti isien asemaa lap-
sen toisena vanhempana. Hedelmöityshoidoista annetun lain muutoksella edistetään 
myös miesparien mahdollisuutta perheellistyä, kun naisparin hedelmöityshoitojen tulok-
sena syntyneen lapsen isäksi voidaan vahvistaa esimerkiksi siittiöiden luovuttajana toimi-
nut miesparin osapuoli.

3.3. Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen toimenpide-ehdotuksia. 
OM, OKM, STM, VM (keltainen) 

1) STM:n koordinoimana syksyllä 2021valmisteltiin lasten vuoroasumisen ja muiden kah-
den kodin lasten tilanteiden tukemiseksi poikkihallinnollinen toimenpidesuunnitelma. 
Sen toimenpiteet (ks. alla kohdat 2–4) tähtäävät ennen kaikkea lapsen edun toteutumi-
seen kulloisissakin ns. kahden kodin tilanteissa. Suunnitelman mukaan ratkaisujen lähtö-
kohta na tulee aina olla lapsen edun eri osatekijöiden huolellinen, yksilöllinen arviointi, ja 
lapsen kannalta sopivimman asumisjärjestelyn toteuttaminen. Sukupuolten tasa- arvoa 
toimen piteet edistävät niiden tukiessa aiempaa paremmin lapsen asumis ta kahdessa 
kodissa silloin, kun vanhemmat, em. arvion pohjalta, pitävät vuoroasumis ta lapsen edun 
kannalta parhaana vaihtoehtona. STM:n hallinnonalalla sosiaali turva uudistuksen yhtey-
dessä on pohdittu keinoja tukea vuoroasuvien ja muiden kahden kodin lasten perheitä. 
(STM)

2) Vuoroviikkoasumista koskevassa selvityksessä ehdotettiin elatusapuun liittyen seuraa-
vaa toimenpidettä: Elatusavun määrittämisen tueksi tarvittavaa valtakunnallista ohjeis-
tusta on tarkoituksenmukaista tarkastella kootusti elatusapulainsäädännön uudis tamisen 
yhteydessä. Tätä ennen annetaan sosiaalitoimelle lisäohjeistusta vuoroasuvan lapsen ela-
tusapua laskettaessa huomioon otettavista seikoista. Oikeusministeriö asetti 3.6.2022 
työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella vuoden 2007 elatusapuohjetta täydentävä 
ehdotus vuoroasuvan lapsen elatuksen määrittämisessä huomioon otettavista näkö-
kohdista. (Hanke OM035:00/2022) Työryhmän määräaika on 31.1.2023. Tavoitteena on 
vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä, lasten kan-
nalta tasa-arvoisella tavalla. Ohje vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämiseen on lau-
suntokierroksella 20.3.2023 saakka. (OM)
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3) Em. selvityksessä ehdotettiin selvitystä kuntien välisestä kustannusten korvaamisesta 
kahden varhaiskasvatuspaikan tilanteessa. Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki (540/2018) 
mahdollistaa lapselle vuoroasumistilanteessa kaksi varhaiskasvatuspaikkaa, ja laki varhais-
kasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) huomioi edellä mainitun tilanteen. Sen sijaan 
kuntien välisestä kustannusten korvaamisesta kahden varhaiskasvatus paikan tilanteissa 
ei ole erillistä sääntelyä. Tämä edellyttäisi lainsäädännön muu tosta. Toimenpiteen jatko-
valmistelu toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, valtio varainministeriön ja Suomen 
Kuntaliiton yhteistyönä. (OKM)

4) Em. selvityksessä ehdotettiin esi- ja perusopetuksen viestintä- ja vuorovaikutustapojen 
kehittämistä hyvien käytäntöjen pohjalta sekä informaatio-ohjauksen ja täydennyskoulu-
tuksen lisäämistä henkilöstölle lasten ns. kahden kodin tilanteista ja erityisesti huoltajien/
vanhempien tiedonsaantioikeudesta. Aluehallintovirastot järjestävät kyseisiin toimen-
piteisiin liittyvää täydennyskoulutusta osana valtion rahoittamaa opetustoimen ja varhais-
kasvatuksen henkilöstökoulutusta. (OKM)

3.4. Tuetaan tasa-arvoista vuorovanhemmuutta. Mahdollistetaan lapselle kaksi tasa-
vertaista osoitetta. VM (punainen)

Jos vuoroasuville lapsille mahdollistettaisiin kaksi tasavertaista osoitetta ja asuinpaikkaa 
väestökirjanpidossa, tämä tarkoittaisi samalla kahden eri kotikunnan mahdollistamista 
näille lapsille, sillä osa lasten vanhemmista asuu eri kunnissa. Kahden kotikunnan ja asuin-
paikan mahdollistamiseen lapsille tai muille henkilöille (niin sanottu kaksoiskuntalaisuus) 
on vuonna 2018 julkaistussa selvityksessä todettu liittyvän merkittäviä perustuslaillisia ja 
käytännön ongelmia esimerkiksi verotuksen, palveluiden järjestämisen ja ihmisten yhden-
vertaisen kohtelun näkökulmasta. Siksi lainsäädännössä ei ole katsottu voitavan säätää 
ihmisille väestötietojärjestelmään merkittäväksi useampaa kuin yhtä kotikuntaa ja asuin-
paikkaa. Tavoite vuoroasuvien lasten kahdesta tasavertaisesta osoitteesta on perusteltua 
toteuttaa etuus- ja muuta erityislainsäädäntöä kehittämällä (ks. toimen pidekokonaisuus 
3.3).

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160469
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4 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Tasa-arvo-ohjelman toimilla ulotettiin tasa-arvosuunnitteluvelvoite varhaiskasvatukseen, 
pyrittiin kaventamaan oppimiseroja ja mm. vahvistettiin opetushenkilöstön osaamista ja 
täydennyskoulutusta.

Toimenpiteet ja arviointia 
 4.1. Säädetään velvoittavista tasa-arvosuunnitelmista varhaiskasvatuksessa. STM 
(vihreä)

Hallituksen esitys HE 177/2022 naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
muuttamisesta eli nk. varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu hyväksyttiin edus kunnassa 
16.11.2022. Laki tulee voimaan kesäkuussa 2023. Muutoksella tasa-arvosuunnittelu-
velvoite ulotettiin varhaiskasvatukseen. Lisäksi sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen 
ilmaisuun liittyvän syrjinnän ennaltaehkäisyä koskeva tasa-arvolain säännös laajennettiin 
koskemaan varhaiskasvatusta.

Jatkossa varhaiskasvatuksen toimijoiden on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Laatimis-
velvoite on toimipaikkakohtainen. Lähtökohta on, että suunnitelmaa tarkas teltaisiin vuo-
sittain, mutta se voidaan laatia myös pidemmäksi ajaksi, kuitenkin korkeintaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasva-
tuksessa sekä se, että tasa-arvosuunnittelusta tulee työkalu, jolla varhais kasvatuksessa 
sukupuolten tasa-arvoa edistetään järjestelmällisesti. Suunnittelu velvoite ei suoraan lisää 
vaikuttavuutta vaan suunnitelmia on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

Tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus ja hoito takaavat lapsille suku-
puolesta riippumatta samat mahdollisuudet varhaisesta iästä alkaen. Siten voidaan 
ehkäistä kiusaamista ja sosiaalista syrjäytymistä, ja tällä on todennäköisesti myönteisiä vai-
kutuksia lasten tulevaisuuteen sekä yhteiskuntaan.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220177
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4.2. Oikeus oppia -ohjelman hankkeilla valmistellaan lainsäädäntöä, pysyviä 
rahoitus järjestelyitä sekä yhdenvertaisuutta vahvistavia vaikuttavia käytänteitä ja 
toimintatapoja. Tavoitteena on mm. kaventaa ja ennaltaehkäistä sosioekonomisesta 
taustasta, maahanmuuttajataustasta tai sukupuolesta johtuvia oppimiseroja. OKM 
(vihreä)

Oikeus oppia -ohjelmassa on johdonmukaisesti luotu tasa-arvoa vahvistavia rakenteita 
sekä vahvistettu hallinnonalan toimijoiden yleistä ymmärrystä eriarvoistumista ja epä-
tasa-arvoa tuottavista käytännöistä ja rakenteista. Sukupuolten tasa-arvoa on edistetty 
tunnis taen eriarvoistumistekijöiden intersektionaalisuus osana laajempia koulutuksellista 
tasa-arvoa vahvistavia toimenpiteitä. 

Oikeus oppia -ohjelman kautta on jaettu avustuksia mm. koulutuksellisen tasa-arvon, 
tuen ja inkluusion, lasten ja nuorten digitaitojen, lukutaidon, oppilaan ohjauksen, sairaala-
opetuksen ja sairaalassa tapahtuvan varhaiskasvatuksen kehittä miseen. Ohjelmassa on 
tuotettu selvityksiä koulutuksen eriarvoistumisesta ja yhdenvertaisuus kysymyksistä ottaen 
huomioon sukupuolten tasa-arvokysymykset.

Ohjelmaa toimeenpanevan työryhmän valmisteleman ehdotuksen perusteella koulu-
tuksen ns. tasa-arvorahoitus vakiinnutettiin osaksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perus-
opetuksen lainsäädäntöä 1.1.2023 alkaen. Lisäksi ohjelmassa on valmisteltu ja toteutettu 
varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen malli sekä osana kiusaamisen ehkäisyn toimia 
käynnistetty koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseksi valtakunnallinen sitouttavan koulu-
yhteisötyön malli. Lisäksi on käynnistetty laajamittainen maahanmuuttajien perus taitojen 
vahvistamisen hanke ja toteutettu oppilaanohjauksen valtakunnallista kehittämisohjel-
maa. Tasa-arvorahan avulla vahvistetaan oppimisen tuen suuntautumista sinne, missä lisä-
panostuksia tarvitaan. Rahoituksen avulla puututaan oppimisen eri arvoistumiseen, joka 
on Suomen tämän hetken suurin koulutusta koskeva ongelma. Sukupuolten tasa-arvo-
kysymykset ovat osa tätä kokonaisuutta.

4.3 Oikeus oppia -ohjelmassa toteutetaan perusopetuksen opettajien, varhais-
kasvatuksen henkilöstön ja johdon sekä koulujen johtajien täydennyskoulutuksen 
kehittämishanke. Tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja koulu-
tuksen ja työelämän sukupuolisegregaation lieventäminen. OKM (keltainen)

Osana Oikeus oppia -ohjelmaa kehitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen 
johtajuutta. Karvi1 laatii varhaiskasvatuksen johtajuuden nykytilasta vaiheittaisen selvityk-
sen vuosina 2020–2023. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen raportti julkaistiin vuoden 2021 
lopussa. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ulottuvuus oli siinä kuitenkin vain vähäisesti 
mukana.

1  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

https://okm.fi/laatuohjelmat
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/11/KARVI_2321.pdf
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Opetushallituksen rahoittamana on järjestetty varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hen-
kilöstölle täydennyskoulutusta. Yhtenä teemana valtionavustushaussa on ollut Tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien digitalisaation tasa-arvon lisäämi-
nen. Vuoden 2021 haussa em. teemassa myönnettiin avustusta yhteensä 32 täydennys-
koulutushankkeelle ja vuonna 2020 yhteensä 40 hankkeelle. Sukupuolten tasa-arvo näkyy 
täydennyskoulutushankkeissa kuitenkin vähäisesti. 

Sukupuolten välisiä osaamiseroja kavennetaan koulutuspoliittisen selonteon tavoite-
kirjausten mukaisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen laajen-
taminen varhaiskasvatukseen edistää sukupuolitietoisuutta varhaiskasvatuksessa ja 
luo pohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle lasten kanssa. Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnittelu velvoitteiden laajentaminen varhaiskasvatukseen edistää suku-
puolitietoisuutta varhais kasvatuksessa ja luo pohjaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle 
lasten kanssa. Toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat työkaluja 
yhdenvertai suuden ja tasa-arvon edistämiseksi ja syrjivien tai sukupuolittavien rakentei-
den purka  miseksi. Suunnitelmien avulla voidaan tunnistaa toimintakulttuurissa olevia 
kehittämis  tarpeita. Opetushallitus tuottaa em. aiheista tukimateriaalia varhaiskasvatuksen 
henkilöstölle. (ks. myös 4.1)

4.4 Opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillinen ja pedagoginen osaaminen tulee 
 varmistaa. Myönnetään rahoitusta ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Tavoitteena on ehkäistä 
opintojen keskeyttämistä, tehostaa koulutuksen läpäisyä, ehkäistä syrjäytymistä ja 
vahvistaa opiskelijoiden tasa-arvoa. OKM (vihreä)

Kertaluontoisiin tulevaisuusinvestointeihin kohdennettiin ammatillisen koulutuksen opet-
tajien ja ohjaajien palkkaamiseen vuosille 2020–2022 yhteensä 235 miljoonaa euroa. 
Lisäksi OKM on kohdentanut Oikeus osata-ohjelmaan rahoitusta ammatillisen koulutuk-
sen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. OKM 
on laatinut Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman, jonka toteutukseen on 
varattu yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022.

Sukupuolella on edelleen vahva yhteys koulutusalan valintaan. Esimerkiksi naiset hakeutu-
vat selvästi miehiä harvemmin LUMA2-aloille. Erityisesti teknisillä aloilla ja ICT-alalla naiset 
ovat selvästi vähemmistönä. Kansallinen LUMA2020-kehittämisohjelma kehitti 2019–20 
tutkimustietoon perustuen uusia ratkaisuja ja pedagogisia malleja innostavaan matema-
tiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

2  LUMA-alat työelämässä tarvitsevat työntekijöitä, joilla on matemaattinen, luonnon-
tieteellinen tai tekniikan alan koulutus. Opetuksessa LUMA-aineilla puolestaan tarkoitetaan 
luonnontieteitä, matematiikkaa, ympäristöoppia ja teknologiaa. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-622-8
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021090845613
https://2020.luma.fi/ajankohtaista/
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Kehittämisohjelman toteutti LUMA-keskus Suomi -verkosto (11 yliopistoa ja 13 keskusta) 
OKM:n rahoittamana. Vuonna 2021 OKM:n johdolla valmisteltiin kansallinen LUMA-strate-
gia, jonka toimenpidesuunnitelma julkaistaan keväällä 2023. LUMA-strategian tavoitteena 
on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisuutta edistävä LUMA-opetuksen ja -koulutuksen 
kenttä ja koko yhteiskunnan LUMA-potentiaalin tunnistaminen. 

Oikeus osata-ohjelman toimenpiteet ovat vähentäneet osaltaan opintojen keskeyttämistä 
ja vahvistaneet opiskelijoiden tasa-arvoa. Tämä on parantanut opiskelijoiden tasa-arvoi sia 
mahdollisuuksia saavuttaa tutkinnon perusteiden osaamistavoitteita ja ammattitaitovaa-
timuksia. Lisäksi toisen asteen koulutuksen kehittämisohjelmia toteuttavien hankkeiden 
tulee sitoutua toiminnassaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta koskevan suunnitelman linjauksiin.

4.5. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kevään 2020 aikana lyhyen esiselvityk-
sen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilanteesta tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistämisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Selvityksen aineistona 
hyödynnetään korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Tulok-
sia hyödynnetään kevään 2020 korkeakoulujen kanssa käytävissä tulossopimus-
neuvotteluissa. Tilannekuvaa syvennetään käynnistämällä laajempi selvityshanke 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminnassa (TKI-toiminnassa) vuoden 2020 aikana. OKM (vihreä)

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kevään 2020 aikana esiselvityksen tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämisestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa. Selvityksen pohjalta toteutettiin 2021–2022 laajempi selvitys-
hanke KOTAMO, jossa tarkasteltiin sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja korkea-
kouluyhteisöjen monimuotoisuuden toteutumista suomalaisissa korkeakouluissa.

Esiselvityksen tulokset nostettiin esiin kaikissa korkeakoulujen johdon kanssa käydyissä 
sopimusneuvotteluissa (vuosille 2021–2024). Selvityshankkeen toisen osan eli KOTA-
MO-selvityksen tulokset julkistettiin marraskuussa 2022. Tärkeimpiä havaintoja käsiteltiin 
soveltuvin osin korkeakoulujen kanssa tulosohjauksen osana syksyllä 2022. Lisäksi 2021–
2022 toteutettiin TEAS-hanke akateemisen henkilöstön muuttuneista työnkuvista. Hank-
keen tulokset julkistetaan tammikuussa 2023.

Selvityshankkeet ovat tuoneet uutta tietoa siitä, miten ja millaisin toimin korkeakouluissa 
pyritään edistämään tutkimus- ja opetushenkilökunnan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
moninaisuutta. Myös korkeakoulujen erityiset ongelmakohdat tasa-arvon edistämisessä 
ovat tulleet selvemmiksi. KOTAMO-selvityksestä ilmenee esimerkiksi, että naisten johtamat 
tutkimusryhmät olivat sukupuolijakaumaltaan tasapainoisempia tai naispainotteisem-
pia kuin miesten johtamat ryhmät kaikilla tieteenaloilla. Naiset myös havaitsevat korkea-
kouluissa syrjintää hieman useammin kuin miehet.

https://okm.fi/luma-strategia
https://okm.fi/luma-strategia
https://okm.fi/kotamo
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-765-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-765-9
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KOTAMO-hankkeen kautta on saatu aktivoitua korkeakoulujen omaa henkilöstöä entistä 
enemmän toteuttamaan korkeakoulujen omien tasa-arvo-ohjelmien kirjauksia. Hankkeen 
loppuraportissa ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä ja kansallisia politiikkatoimia, 
joilla eri tasojen ja sektoreiden toimijat voivat vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
suomalaisissa korkeakouluissa.

Selvitysten kautta saatua tietoa hyödynnetään jatkossa monin tavoin. Sen avulla voidaan 
tarkastella korkeakoulujen henkilöstön hyvinvointiin ja urakehitykseen vaikuttavia tasa- 
arvo-ongelmia ja pyrkiä puuttumaan niihin informaatio-ohjauksen kautta. Korkea koulujen 
oma aktiivisuus ja toimenpiteet ovat avainasemassa henkilöstön tasa-arvon, yhdenver-
taisuuden ja moninaisuuden edistämisessä. Tästä syystä on tärkeä tarjota tutkimus tietoa 
siitä, mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota ja puuttua sekä millaiset toimenpiteet voi-
sivat olla mahdollisia tasa-arvon toteutumisen tukemisessa. Tarkastelun taustatekijöinä on 
ollut mm. sukupuolen mukainen eriytyminen korkeakoulutuksessa ja työllistymisessä.

4.6. Tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma. Käydään läpi korkea-
koulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri 
vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet. Ryh-
dytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Korkeakoulutuksen sukupuoli-
segregaation purkamista on tarkoitus tarkastella osana korkeakoulutuksen 
saavutettavuutta. OKM (vihreä)

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma valmistui kesällä 2021. Siinä kuvattiin tut-
kitun tiedon ja kansainvälisen vertailun pohjalta korkeakoulutuksen saavutetta vuuden 
tilaa Suomessa ja esitettiin keinoja, joilla saavutettavuutta, osallisuutta ja moni naisuutta 
voidaan edistää korkeakoulutuksessa ja korkeakouluissa. Suurin osa saavutettavuus-
suunnitelman tavoitteista on suunnattu korkeakouluille ja ne kuuluvat korkeakoulu-
jen autonomian piiriin. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen sisältyy mm. tavoitteisiin 
8 ja 11. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut korkeakouluja laatimaan saavu-
tettavuussuunnitelmat korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman yhteisten 
suuntaviivojen pohjalta vuoden 2022 aikana. Jatkossa korkeakoulujen saavutettavuus-
suunnitelmien tavoitteiden toteutumista seurataan osana korkeakoulujen ja OKM:n välistä 
ohjausprosessia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 perustama Opettajankoulutusfoorumi 
uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Tasa-arvonäkökulma 
on huomioitu toukokuussa 2022 julkistetussa Opettajankoulutusfoorumin laatimassa 
uudessa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-765-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0
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Saavutettavuutta voidaan sanoa edistettävän korkeakouluissa suunnitelmallisesti: korkea-
koulut edistävät moninaisuutta sekä vahvistavat korkeakoulutuksessa aliedustettuihin ja 
vähemmistöryhmiin kuuluvien opiskelijoiden pääsyä korkeakoulutukseen sekä heidän 
opinnoissa edistymistään ja työllistymistään.
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5 Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
lähisuhdeväkivallan vähentäminen

Tasa-arvo-ohjelman toimet keskittyivät häirinnän, mm. seksuaalisen häirinnän ja maalit-
tamisen torjumiseen sekä koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden turvaamiseen 
seksuaalirikoslainsäädäntöä uudistamalla. Myös lähestymiskiellon tehokkuuden paranta-
minen, sukupuoleen liittyvän motiivin lisääminen rangaistuksen koventamisperusteisiin 
ja lähisuhdeväkivallan sovittelun arvioiminen olivat ohjelman tavoitteina. Tavoitteena oli 
myös uudistaa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa lainsäädäntöä sekä varmistaa tur-
valliset ja tuetut asumispalvelut ihmiskaupan uhreille. Lisäksi prostituutiotilanteen kartoit-
tamiseksi käynnistettiin selvitys.

Toimenpiteet ja arviointia
5.1. Hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla 
puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalit-
tamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvä-
litystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen liittyvät 
resurssit ja osaaminen. Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seu-
rantaa kansallisesti ja kansainvälisesti. OM (vihreä)

Laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutettiin niin, että teko on viral-
lisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi. 
Tämä rikoslain muutos tuli voimaan lokakuussa 2021.

Oikeusministeriön koordinoimassa Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa (12/2019–11/2021) 
kehitettiin mm. tiedonkeruuta ja viharikosten raportointia. Osana hanketta julkaistiin 
kesäkuussa 2021 selvitys viharikosten käsittelystä rikosprosessissa. Lisäksi keväällä 2021 
julkaistiin raportti tekoälyn käytöstä vihapuheen seurannassa. OM on myös julkaissut viha-
rikoksista ja vihapuheesta kohdennettua materiaalia mm. seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöille. Järjestöt pilotoivat hankkeessa raportointityökalua vihatekojen seurantaan. 
Kaikessa hankkeen tiedonkeruussa on huomioitu intersektionaalinen näkö kulma. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163254
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163022
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Oikeusministeriössä valmisteltu arviomuistio ”Maalittamisen rikosoikeudellinen sääntely” 
julkaistiin syksyllä 2022. Siinä tarkastellaan sähköisessä tietoverkossa tapahtuvaa, järjes-
telmälliseksi häirinnäksi katsottavaa toimintaa, johon liittyy useiden henkilöiden osallis-
tuminen ja sisällöltään paheksuttavien viestien lähettäminen. Muistiossa tarkas tellussa 
maalittamisessa on kysymys henkilön työtehtävien tai yhteiskunnallisten tehtävien hoita-
miseen liittyvästä maalittamisesta. 

Arviomuistion mukaan maalittamisen säätämiseen erikseen rangaistavaksi on perusteita, 
minkä vuoksi muistioon sisältyy myös ehdotus uudeksi rangaistussäännökseksi. Rangaista-
vaa olisi maalittamisen käynnistäminen ja siihen osallistuminen. Maalittamisen estämistä 
ja selvittämistä edistäisi televalvonnan käyttömahdollisuus. Arviomuistion laajan lausun-
topalautteen analysoinnin jälkeen päätetään jatkotoimista. Mahdollinen hallituksen esitys 
on annettavissa vasta keväällä 2023 valittavalle uudelle eduskunnalle.

5.2. Toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa lähtö kohtina 
ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Muutetaan rikos-
lain raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta 
 huolehtien. OM (vihreä)

Hallituksen esityksessä HE 13/2022 uudistaa seksuaalirikoslainsäädäntöä. Esityksen 
mukaisesti aikuisiin kohdistuvia rikoksia koskevissa rangaistussäännöksissä on turvattu 
seksuaalinen itsemääräämisoikeus aikaisempaa paremmin muuttamalla ne suostumus-
perusteisiksi. Raiskaukseksi määritellään sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henki-
lön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Seksuaalinen häirintä kattaa jatkossa 
myös teot, joihin ei liity fyysistä kosketusta. Kuuttatoista vuotta nuorempiin lapsiin kohdis-
tuvista rikoksista on erilliset säännökset, joissa lähtökohtana on lapsen koskemattomuus. 
Seksuaali rikosten rangaistukset ovat aiempaa ankarammat. Lait tulivat voimaan hallituk-
sen esityksessä ehdotetussa muodossa 1.1.2023.

Lainmuutosten vaikutukset kohdistuvat rikosten uhrien ja ennaltaehkäisyn osalta ennen 
muuta naisiin ja tyttöihin sekä rikosten tekijöiden osalta erityisesti miehiin. Lainmuutosten 
arvioidaan edistävän yleisesti seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen 
koskemattomuuden kunnioittamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja erityisesti naisten 
ja tyttöjen oikeuksien toteutumista.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-542-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-362-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-362-9
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220013?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%2013%2F2022
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5.3. Uudistetaan lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö turvaamaan paremmin 
uhrin oikeudet. OM (vihreä)

Oikeusministeriö asetti  vuonna 2020 työryhmän arvioimaan keinoja parantaa lähestymis-
kiellon tehokkuutta. Työryhmän mietinnössä (2021) ehdotettiin useita keinoja lähestymis-
kiellon tehokkuuden parantamiseksi, lähestymiskiellon rikkomisen ehkäisemiseksi ja 
uhrin, erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuuden lisäämiseksi. Hallituksen esi-
tys annettiin eduskunnalle budjettilakiesityksenä syksyllä 2022. Lait tulevat voimaan 
1.10.2023. Uudistuksen myötä muun muassa otetaan käyttöön sähköinen valvonta lähes-
tymiskiellon tehostamiseksi, lähestymiskiellon hakeminen muuttuu maksuttomaksi ja 
lähestymiskiellon rikkomista koskevat rikosasiat tulevat kiireellisesti käsiteltäviksi. Väli-
aikainen lähestymiskielto on jatkossa määrättävä pidättämiseen oikeutetun virka miehen 
omasta aloitteesta, jos hengen tai terveyden vaarassa olevan henkilön suojan tarpeen 
ilmeisyys edellyttää kiellon välitöntä antamista.

Suurin osa lähestymiskieltoon määrätyistä on miehiä ja kiellolla suojatuista naisia. Tilasto-
keskuksen rikos-ja pakkokeinotilaston mukaan viime vuosina lähestymiskieltoon määrä-
tyistä vajaat 90 prosenttia on ollut miehiä ja kiellolla suojatuista noin 70 prosenttia naisia. 
Lähestymiskiellon tehostamisella on myönteisiä vaikutuksia naisiin kohdistuvan ja lähi-
suhdeväkivallan torjumiseen ja uhrin oikeuksien turvaamiseen. Muutokset parantavat nai-
siin kohdistuvan väkivallan uhrien asemaa ja siten edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

5.4. Säädetään rikoslain 6 luvun 5 pykälän mukaiseksi koventamisperusteeksi rikok-
sen tekeminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. OM (vihreä)

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen (1129/2022), joka on tullut voimaan 1.1.2023. 
Lakimuutoksen myötä sukupuoli on lisätty rikoslain (39/1889) 6 luvun 5 §:n mukaisiin 
koventamisperusteisiin, minkä ohella tiettyjä oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia 
säännöksiä on täydennetty nimenomaisella maininnalla sukupuoleen perustuvasta vaikut-
timesta. Jo aikaisemmin laissa mainittuja koventamisperusteita olivat mm. rotu, uskonto 
tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen rikoksen teon vaikuttimena.

Hallituksen esityksen tavoitteena on ollut korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joi-
den vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha, sekä hallitusohjelman mukaisesti puut-
tua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka 
uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Lisäksi tavoit-
teena on ollut korostaa yhteisöjen vastuuta valvoa ja estää tiettyjä rauhaa, kunniaa tai yksi-
tyisyyttä loukkaavia rikoksia toimintansa piirissä.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163471
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Hallituksen esityksessä arvioidaan että muutos edistää ja parantaa tosiallisesti erityisesti 
naisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun eri toimijoina. Yleisten asenteiden 
kaikenlaiseen sukupuolivihaa ilmentävään rikollisuuteen on arvioitu lakimuutoksen joh-
dosta muuttuvan aikaisempaa kielteisemmiksi.

5.5. Sosiaali- ja terveysministeri sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon 
ministeri järjestävät seksuaalista häirintää koskevia pyöreän pöydän keskusteluja 
asiantuntijoiden kanssa. Eri hallinnonaloja koskevien keskustelujen tuloksena muo-
toillaan suositukset seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. STM (keltainen)

Seksuaalinen häirintä on yhteiskuntaa läpileikkaava ongelma. Kyseessä on merkittävä 
tasa-arvo-ongelma, joka kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin ja vähemmistöryhmiin kuulu-
viin. Seksuaalinen häirintä ja muu epäasiallinen käytös heikentävät osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksia sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä. Hallitus kauden 
aikana järjestetyillä keskusteluilla haluttiin saada huomiota ilmiölle ja haastaa kunkin alan 
päättäjiä ja asiantuntijoita tehokkaisiin toimiin ilmiön kitkemiseksi.

Vuosien 2021–23 aikana STM:n johdolla järjestettiin asiantuntijatyöpaja ja viisi pyöreän 
pöydän keskustelua seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä. Keskusteluissa alojen asian-
tuntijoiden ja päättäjien kanssa pohdittiin keinoja ja tarvittavia toimia häirinnän ehkäise-
miseksi työelämässä ylipäätään, ja kohdennetummin pelastus-, urheilu- ja kulttuurialoilla. 
Keskusteluja johti pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri aiheesta riippuen 
yhdessä sosiaali- ja terveysministerin, tiede- ja kulttuuriministerin ja  sisäministerin kanssa. 

Valmisteluprosessin aikana havaittiin, että vaikka monilla aloilla ja organisaatioissa on laa-
dittu ohjeistuksia ja oppaita, ne eivät näytä jalkautuvan kovin tehokkaasti. Lisäksi häirintää 
kokeneiden kynnys ilmoittaa häirinnästä on korkea ja tieto toimintatavoista häirintätilan-
teiden hoitamiseksi ei ole vielä riittävästi levinnyt organisaatioissa. Tasa-arvo- ja häirintä-
koulutus ei, ainakaan valinnaisena koulutuksena, tavoita kaikkia tai juuri niitä jotka tietoa 
tarvitsisivat. Yhteenvetona todettiin, että suositusten laatiminen ei tässä tilanteessa olisi 
kovin tehokasta vaan jatkotyössä on etsittävä vaikuttavampia keinoja.

5.6. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. 
Arvioi daan lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista. STM (keltainen)

Sovittelukäytännöissä ja -ohjeistuksissa on pyritty entistä tarkemmin varmistamaan, että 
sovittelua ei käytetä tilanteissa, joissa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Sovittelu-
palveluiden osalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sovittelun edellytykset arvioi-
daan huolellisesti, uhri osallistuu vapaaehtoisesti ja tekee sovittelussa turvallisessa 
ympäristössä ratkaisuja vain silloin, kun hän ymmärtää niiden merkityksen. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana on muun muassa kehitetty 
arvioin tityökaluja, joiden avulla voidaan arvioida edellytyksiä sovittelulle. THL on myös 
lisännyt sovittelijoiden valtakunnallista koulutusta. Kehittämistyö ja koulutukset tähtäävät 
siihen, että uhrin oikeusturva toteutuu. 

Lähisuhdeväkivallan sovittelun yleisistä piirteistä ja osapuolten kokemuksista on meneil-
lään tutkimus, jonka tulokset julkaistaan 24.2.2023. Valtioneuvoston rahoittaman tutki-
mushankkeen toteuttaa Kuntoutussäätiö ja Maria Akatemia. Tutkimuksessa selvi tetään 
sovitteluprosessia sekä osapuolten kokemuksia haastattelujen, kyselyjen ja tilasto tietojen 
valossa. Tuloksia hyödynnetään lähisuhteissa tapahtuvien väkivaltarikosten sovittelun 
soveltuvuuden ja sovitteluprosessin kehittämisen arvioinnissa. Rikosasioiden sovittelun 
neuvottelukunta linjaa lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista em. hankkeen ja muiden 
lähisuhdeväkivallan sovitteluun liittyvien selvitysten pohjalta. THL ohjaa lähisuhdeväki-
vallan sovittelun käytäntöä tämän perusteella. 

STM:n johtaman lähisuhdeväkivallan selvitystyön perusteella työryhmä katsoi (2019), että 
lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelua Suomessa voidaan jatkaa, edellyttäen kuitenkin, 
että toimintaa kehitetään. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä työryhmä esitti lähisuhdeväki-
vallan sovittelun hyvän käytännön mallin päivittämistä. THL:n koordinoimana on nyt 
valmisteltu hyvän käytännön mallia, joka ohjeistaa sovittelu prosessia lähisuhdeväkivalta-
rikosten sovittelussa sekä erittelee millaisin kriteerein ja keiden toimesta sovittelua toteu-
tetaan. Mallin viimeistelyssä huomioidaan jo toteutetun pilotoinnin lisäksi myös edellä 
mainitun TEAS-hankkeen tulokset.

5.7. Laaditaan laki ihmiskaupan uhrien auttamisesta, mikä turvaa kuntien mahdol-
lisuuden auttaa. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin viittaukset ihmis-
kaupan uhreihin. Vastaanottolakia päivitetään niin, että kytkentä rikos prosessiin 
heikkenee kansainvälisten velvoitteiden edellyttämällä tavalla. STM (keltainen)

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan erillislain valmistelu lopetettiin tammikuussa 
2022. Erillislain sijaan SM valmisteli muutoksia vastaanottolakiin ja STM muutoksen 
sosiaali huoltolakiin. Kyseisiä muutoksia koskeva hallituksen esitys (HE 220/2022) annettiin 
eduskunnalle 20.10.2022 ja lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2023. Lisäksi ihmis kaupan 
uhrien asemaa parannetaan muilla toimilla kuten hyvinvointialueiden ohjeistuksella ja 
sote-työntekijöiden kouluttamisella.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220220
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Lainsäädäntömuutosten tarkoituksena oli ohentaa ihmiskaupan uhrien auttamisen ja 
rikosprosessin välistä kytköstä, vahvistaa uhrilähtöisyyttä uhrien auttamisessa ja paran-
taa uhrien asemaa. Vastaanottolain muutokset koskevat erityisesti ihmiskaupan uhrien 
tunnis tamista auttamisjärjestelmässä, toipumisaikaa sekä auttamisjärjestelmään ottamista 
sekä siitä poistamista. Sosiaalihuoltolain 11 §: ään lisättiin ”hyväksikäyttö” (sisältäen ihmis-
kauppaan liittyvän hyväksikäytön) lähisuhde- ja perheväkivallan, muun väkivallan ja kal-
toinkohtelun rinnalle yhtenä tuen tarpeen syynä. 

5.8. Ihmiskaupan uhrien turvallisesta ja tuetusta asumispalvelusta säädetään ja 
 huolehditaan EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Toiminnan valvonta- ja 
ohjaustehtävä osoitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. STM (keltainen)

STM:n THL:llä teettämässä selvityksessä tarkasteltiin ihmiskaupan uhrien turvallista ja tuet-
tua asumista sekä palvelujärjestelmän valmiuksia vastata ihmiskaupan uhrien asumisen 
tarpeisiin. Selvitys osoitti, että ihmiskaupan uhrien asumispalveluihin liittyviä puutteita ei 
ole tarkoituksenmukaista ratkaista säätämällä pienelle ryhmälle suunnatusta palvelusta. 
Ihmiskaupan uhrit ovat moninainen joukko ihmisiä erilaisine palvelutarpeineen, joihin 
vastaamiseen tarvitaan koko palvelujärjestelmää. Myöskään EU-lainsäädäntö ei edellytä, 
että ihmiskaupan uhreille tulisi järjestää omat asumispalvelut. Selvityksen lopputuloksena 
annettiin useita suosituksia, joilla voidaan kehittää palvelu järjestelmää ja ihmiskaupan 
uhrien asemaa (asumis)palveluiden saajina.

Asumispalvelun järjestäminen sosiaalihuoltolain nojalla korostaa asiakkaan asemaa ja 
oikeuksia, yksilöllisen avun tarpeen arvioinnin merkitystä yksilön elämäntilanteen edellyt-
tämässä laajuudessa sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimista palvelun toteu tuksessa ja 
arvioinnissa. Erot naisten, miesten ja sukupuolivähemmistöjen tarpeissa tulee palveluita 
järjestettäessä ottaa huomioon.

5.9. Tehdään selvitys prostituution tilannekuvasta Suomessa. STM (vihreä) 

STM:n Diakonissalaitoksella teettämä selvitys prostituution tilanteesta Suomessa valmis-
tuu helmikuussa 2023. Selvitys tarkastelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
kuten asunnottomien, päihderiippuvaisten, paperittomien miesten ja naisten sekä 
lasten suojelun piirissä olevien lasten ja nuorten ajautumista prostituutioon. Tavoitteena 
on ilmiön ymmärtäminen laajasti sekä se, minkälaiset yksilöistä, yhteisöstä tai yhteis-
kunnallista riippuvat tekijät ja elinolosuhteet johtavat seksin myyntiin tai vaihtamiseen 
Suomessa. Selvityksestä on rajattu ulos rikolliseen toimintaan, kuten ihmis kauppaan ja 
paritukseen liittyvä prostituutio. Tietomäärän lisääntyessä prostituutioon sisältyvät kal-
toinkohtelun elementit voidaan ottaa paremmin huomioon mm. sosiaali- ja terveyspalve-
luita suunniteltaessa.
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6 Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
ihmisten aseman parantaminen

Tasa-arvo-ohjelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumiseen: sukupuolen vahvistamiseen, intersukupuolisten lasten itsemääräämis-
oikeuden lisäämiseen ja henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopumiseen.

Toimenpiteet ja arviointia
6.1. Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolten vahvistami-
sesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot 
eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. STM (vihreä)

Eduskunta hyväksyi 1.2.2023 hallituksen esityksen laiksi sukupuolen vahvistamisesta 
 HE 189/2022 ja siihen liittyviksi laeiksi muutamin muutoksin. Lait on tarkoitus saattaa voi-
maan mahdollisimman pian. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääke-
tieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista, eikä sukupuolen vahvistamiseen jatkossa vaadita 
lääketieteellistä selvitystä tai diagnoosia. Voimassa olevassa laissa oleva vaatimus lisään-
tymiskyvyttömyydestä poistuu.

Lääketieteelliseen selvitykseen sisältyvän tosielämän kokeen poistamisen sekä hakemus-
menettelyn nopeuttamisen arvioidaan vähentävän niitä tilanteita, joissa henkilö altis tuu 
syrjinnälle tai häirinnälle sen vuoksi, että hänen henkilötunnuksensa ei vastaa hänen suku-
puoli-identiteettiään tai ulkoista olemustaan. Tämä ehkäisee sukupuoli-identiteettiin ja 
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ja häirintää. Lääketieteellisten selvitysten ja 
hoitojen eriyttäminen sukupuolen oikeudellisesta vahvistamisesta purkaa ahtaita suku-
puolikäsityksiä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sukupuoli vähemmistöihin kuu-
luvien ihmisten oikeus hedelmällisyyteen ja lisääntymiseen toteutuu yhdenvertaisemmin, 
kun lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan ja hedelmöitys hoitolain soveltamista 
transsukupuolisiin henkilöihin selkeytetään. 

Sukupuolensa naisesta mieheksi vahvistaneiden henkilöiden lukumäärä oli vuosina 2010–
2021 suurempi (lähes 1,5 kertainen) kuin sukupuolensa miehestä naiseksi vahvistaneiden 
henkilöiden lukumäärä. Esityksen vaikutusten arvioidaan kohdistuvan suhteessa enem-
män transmiehiin.

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220189
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220189


35

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:9

6.2. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perus-
tellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan suku-
puoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika. STM (vihreä) 

Kohdassa 6.1 mainitun sukupuolen vahvistamista koskevan lain mukaan henkilö voidaan 
vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään 
merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistetta-
vaan sukupuoleen, on täysi-ikäinen ja on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka 
Suomessa. Uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi tehdä aikaisintaan, kun 
on kulunut yksi vuosi edellisestä sukupuolen vahvistamisesta. Erityisen painavasta syystä 
uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi kuitenkin tehdä ennen yhden vuoden 
määräajan päättymistä. Laissa säädetään sukupuolen vahvistamista koskevasta hakemus-
menettelystä ja harkinta-ajasta.

Edellytyksenä ei olisi, että henkilö selvityksessään ilmaisee kokevansa olevansa juuri trans-
sukupuolinen, vaan henkilöllä voi olla muunkinlainen identiteettikokemus. Sukupuo-
len vahvistamista voisi siten hakea myös esimerkiksi muunsukupuolinen henkilö, jonka 
sukupuolen kokemus on lähempänä toista sukupuolta kuin mihin hänet on väestötieto-
järjestelmään merkitty. Sukupuolen vahvistamista voisi myös hakea intersukupuolinen 
henkilö, joka kokee, ettei hänen syntymässään määritelty sukupuoli vastaa hänen suku-
puoli-identiteettiään. Tällöinkin olennaista olisi henkilön sukupuoli-identiteetti, ei lääke-
tieteellinen diagnoosi intersukupuolisuudesta.

6.3. Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilö-
tunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta. VM (vihreä, 
varauksella)

Osana henkilötunnusuudistusta annettiin hallituksen esitys HE 132/2022 vp viikolla 
7/2022, jossa yhtenä osakokonaisuutena sukupuolineutraalit henkilötunnukset otetaan 
käyttöön vuodesta 2027 alkaen. Toimenpide on arvioitu vihreäksi sillä varauksella, että 
eduskunta käsittelee sen vielä istuntokautensa aikana.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötunnukseen sisältyvän yksilönumeron 
rakennetta siten, että siitä ei enää kävisi ilmi henkilön sukupuoli. Yksilönumero olisi muu-
toksen myötä sukupuolesta riippumaton kolminumeroinen luku. Sukupuoli neutraalit 
henkilö tunnukset annettaisiin vuodesta 2027 alkaen. 

Ennen tätä annetut henkilötunnukset pysyisivät ennallaan. Sukupuolitietoa ei kuitenkaan 
tulisi enää muutoksen voimaantulon jälkeen päätellä suoraan vanhoistakaan henkilö-
tunnuksista, vaan sitä tulisi muutoksen jälkeen käsitellä henkilötunnuksesta erillisenä 
tietona.
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Esityksessä ehdotetaan, että sukupuoltaan korjaavalla henkilöllä olisi nykytilaa vastaavasti 
oikeus saada sukupuolen vahvistamisen tai korjaamisen perusteella uusi henkilötunnus, 
jonka yksilönumero annettaisiin nykykäytännön mukaisesti miehillä parittomana ja naisille 
parillisena. Henkilötunnuksen muuttaminen olisi täysin vapaaehtoista, eikä sille asetettaisi 
erityistä määräaikaa. Esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ei olisi vaikutusta oikeudellisten 
sukupuolten määrään, vaan sukupuolitiedoksi kirjattaisiin edelleen väestötietojärjestel-
mään aina joko nainen tai mies.

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä sukupuoleen ja sukupuolen ilmaisuun 
perustuvaa syrjintää. Henkilötunnus sisältää nykyään tiedon henkilön oikeudellisesta 
suku puolesta, joka on aina joko mies tai nainen, eikä siinä ole mahdollista ottaa huomioon 
muita sukupuoli-identiteettejä tai henkilön omaa kokemusta sukupuolestaan. 

Sukupuolineutraali henkilötunnus helpottaisi erityisesti muunsukupuolisten tai muu-
ten sukupuoleltaan muuhun kuin binääriin jaotteluun suoraan sopivien henkilöiden sekä 
transihmisten elämää. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta muutoksella olisi myönteisiä 
vaikutuksia sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin ja käytännön elämään. Muutoksella 
voisi olla myös sukupuoleen ja sen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ehkäisevä ja vähentävä 
vaikutus.

6.4. Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan 
pienten lasten kosmeettisesta, lääketieteellisesti ei-välttämättömästä sukuelin-
kirurgiasta. STM (keltainen)

Sosiaali ja terveysministeriön 2021 asettaman translainsäädännön uudistamisen työ-
ryhmän yhtenä tehtävänä oli tehdä tarvittavat ehdotukset intersukupuolisten lasten itse-
määräämisoikeuden vahvistamiseksi lapsen edun ja henkilökohtaisen koskemat tomuuden 
sekä iän ja kehitystason mukaisesti. Virkamiesryhmä esitti seuraavaa: 1) Selvitys intersuku-
puolisten lasten sukupuolipiirteitä muokkaaviin toimen piteisiin ja hoitoihin liittyvistä 
käy tännöistä, 2) Asianmukaisen tiedon saamisen varmis tami nen, 3) Ohjaus ja 4) Koulu-
tus. Mahdolliset lainsäädännölliset toimenpiteet voidaan virka miesryhmän näkemyksen 
mukaan toteuttaa osana asiakkaan ja potilaan itse määräämis oikeutta vahvistavaa han-
ketta ja siinä tehtävää systemaattista lasten ja nuorten itse määräämis oikeutta koskevaa 
lainsäädännön kehittämiseen ja toimintatapoihin liittyvää arviointia. Tavoitteena on inter-
sukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja luopuminen pienten lasten 
kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/026576d6-187a-4e41-b088-7975e2484233/1927743d-e667-401f-acc1-c008505e778e/MUISTIO_20220510112917.PDF
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7 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
keskeisissä uudistuksissa ja 
sukupuolinäkökulman valta-
virtaistaminen

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan sitä, että tasa-arvon edistäminen 
tuodaan erillistoimien lisäksi pysyvästi osaksi normaalia valmistelua ja päätöksen tekoa. 
Tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhteiskunnassa. Ministeriöiden tasa-
arvo työn konkreettiseksi ohjeeksi kehitettiin kymmenisen vuotta sitten käsikirja, jota päi-
vitettiin vuonna 20213. Pääperiaate on, että ministeriössä toimivat tasa-arvo työryhmät 
kehittävät sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista erityisesti ministeriön avainproses-
seissa. Kehittämistyön hallituskausittaiset painopisteet on sisällytetty tasa-arvo-ohjelmiin. 
Toimenpiteiden raportointi perustuu pääosin ministeriöistä saatuihin tietoihin. Toimen-
piteistä 7.1–7.7 on tehty valtioneuvostotason yhteenveto. Ministeriöt nimesivät ohjelmaan 
myös keskeisiä uudistuksia ja hankkeita, joissa erityisesti otetaan sukupuolinäkökulma 
huomioon ja edistetään tasa-arvoa (toimenpiteet 7.9–7.19). 

Tasa-arvo-ohjelman toiminta-aikana (2020–21) korona ja muut kriisit ovat vaatineet minis-
teriöiden huomiota ja siten vaikeuttaneet sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kuten 
kaikkea pitkäjännitteistä kehittämistyötä. Siitä huolimatta tasa-arvotyötä ja sen kehittä-
mistä ministeriöissä on jatkettu. Hallinnonalakohtaisia tasa-arvotavoitteita on täsmen-
netty ja niitä seurataan aiempaa useammin osana tulosohjausta. Tasa-arvo-osaamista 
on vahvistettu mm. hallituskauden alussa julkaistun digitaalisen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskoulutuksen myötä. Ministeriöissä valtavirtaistamista koordinoivat toimin-
nalliset tasa-arvotyöryhmät ja toimenpiteet on koottu suunnitelmiksi, joita seura taan ja 
päivitetään. THL:ssä sijaitsevan Tasa-arvotiedon keskuksen työ tukee tasa-arvon edistämis-
työtä tuottamalla ja levittämällä tietoa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen sekä 
verkottamalla toimijoita.

Hankkeissa ja uudistuksissa tasa-arvotavoitteiden ja sukupuolinäkökulman sisällyttämi-
nen on ollut haastavampaa. Tasa-arvotavoitteita ei edelleenkään vakiintuneesti sisällytetä 
ministeriöiden strategioihin tai yhteiskunnallisiin uudistuksiin.

3  Sukupuolisilmälasit käytössä. Käsikirja ministeriöiden tasa-arvotyön tueksi: https://jul-
kaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162827 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162827
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162827
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Sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittäminen jää kesken. Vaikka sukupuolinäkökulmaa 
syvennettiin talousarvioiden yhteenvetoteksteissä, ei niiden perusteella edelleenkään 
voida arvioida koko budjetin sukupuolivaikutuksia. Hyvää pohjaa jatkon kehittämistyölle 
antavat VM:n vuosina 2018 ja 2022–23 toteuttamat selvitykset. 

Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa vähentyi vuosien 2017–2020 aikana. 
Vuonna 2021 laskeva trendi katkesi, mutta edelleen 74 prosentissa annetuista esityksistä ei 
ole minkäänlaista sukupuolinäkökulmaa tai arviointia sukupuolivaikutuksista. Osin tähän 
vaikuttaa ristiriitainen ohjaus: vaikka hallitus painottaa sukupuolivaikutusten arvioin-
nin merkitystä, ohjataan 2019 julkaistuissa uudistetuissa hallituksen esitysten laatimis-
ohjeissa keskittymään keskeisiin vaikutuslajeihin. Tällöin sukupuolivaikutukset jäävät usein 
kartoittamatta. 

Toimenpiteet ja arviointia
7.1. Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen talousarvioprosessissa. 
Sukupuolitietoista budjetointia edistetään osana kestävän kehityksen budjetoinnin 
kehittämistyötä. VM (vihreä)

Yhteenvetotarkastelua sukupuolivaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioesitykseen liit-
tyvästä toiminnasta edellytetään valtiovarainministeriön budjetin laatimismääräyksissä4. 
Yhteenvedoissa nostetaan esiin lähinnä tasa-arvon edistämiseen nimenomaan kohden-
nettuja toimenpiteitä, määrärahoja ja tavoitteita. Tämä auttaa päättäjiä tunnistamaan 
budjetin keskeisiä tasa-arvoinvestointeja. Epäsuorasti tai tahattomasti eri suku puoliin koh-
distuvat vaikutukset jäävät usein tunnistamatta, joten koko budjetin sukupuoli vaikutuksia 
ei saada selville. 

Hallituskauden aikana kehitettiin lapsibudjetointia ja sukupuolitietoista budjetointia, joi-
den tavoitteet ovat myös kestävän kehityksen mukaisia. Sukupuolitietoista budje tointia 
edistettiin kolmella tavalla: täsmennettiin talousarvion laadintamääräystä (kts. myös 7.2), 
parannettiin talousarvioesityksen pääluokkaperusteluihin sisältyvien tasa-arvotekstejä 
sekä selvitettiin vaalikauden talouspolitiikan sukupuolivaikutuksia. Yhteenvetotarkaste-
lujen parantamiseksi järjestettiin ministeriöiden talouspäälliköille ja toiminnallisille tasa- 
arvotyöryhmille kaksi tilaisuutta. Tasa-arvotietoisuutta lisäävien tutkijapuheenvuorojen 
lisäksi käytiin läpi ministeriöiden budjettitekstejä ja pohdittiin parantamismahdollisuuksia 
mm. THL:n tekemän vuosittaisen analyysin pohjalta.

4  Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta, VN/4842/2020

https://vm.fi/documents/10623/307577/Valtiovarainministeri%C3%B6n+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+toiminta-+ja+taloussuunnittelusta,+julkisen+talouden+suunnitelman+valmisteluun+liittyvien+kehys-+ja+muiden+ehdotusten+sek%C3%A4+valtion+talousarvioehdotusten+laadinnasta/97bb21e9-7fc8-716f-03a7-9df51467e3be/Valtiovarainministeri%C3%B6n+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+toiminta-+ja+taloussuunnittelusta,+julkisen+talouden+suunnitelman+valmisteluun+liittyvien+kehys-+ja+muiden+ehdotusten+sek%C3%A4+valtion+talousarvioehdotusten+laadinnasta.pdf?t=1588248110000
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Yhteenvetotarkastelut ovat osin parantuneet laadullisesti hallituskauden aikana. Joidenkin 
ministeriöiden kohdalla tekstejä ei ole juurikaan muutettu tai niihin on tehty vain pieniä 
muutoksia eri vuosien talousarvioissa.

Selvitys vaalikauden 2019–2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista valmistuu 
maaliskuussa 2023. Arvioinnissa sovelletaan vuonna 2018 valmistuneen Tasa-arvoa 
talousarvioon-hankkeessa5 kehitettyjä menetelmiä. Hankkeessa tarkastellaan mikro-
simulointilaskelman avulla vaalikauden 2019–2023 aikana tehtyjen etuus- ja veromuu-
tosten sukupuolivaikutuksia. Alustavien tietojen mukaan vaalikaudella tehdyt etuuksien 
ja henkilötuloverotuksen muutokset ovat aavistuksen verran supistaneet sekä sukupuol-
ten sisäisiä että sukupuolten välisiä tuloeroja. Etuuksia ja verotusta koskevilla päätök-
sillä on siis ollut lievästi tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia. Lisäksi asian tuntijaselvityksessä 
arvioidaan perhevapaauudistuksen, oppivelvollisuuden laajentamisen ja pohjoismaisen 
työvoimapalvelumallin sukupuolivaikutuksia Euroopan tasa-arvo instituutin EIGE:n suku-
puolivaikutusten arviointiprosessin menetelmään pohjautuen. Selvitysten tuloksia voi-
daan jatkossa hyödyntää sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämisessä.

7.2. Vahvistetaan ja täsmennetään ministeriöille annettavaa budjetin laatimis-
ohjeistusta sukupuolivaikutusten kirjaamisen osalta. Varmistetaan budjetin laati-
misprosessissa sukupuolivaikutusten arvioinnin toteutuminen ohjauksella ja 
seurannalla. VM, STM, muut ministeriöt, (keltainen)

Keväällä 2020 VM päivitti ja täsmensi budjetin laatimismääräyksen kohtaa 7.10.4 painot-
taen yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita. Laadintamääräyksessä todetaan nyt: ”Suku-
puolivaikutuksia koskevassa tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota sukupuolten välisen 
tasa-arvon yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin hallinnonalalla ja niihin hallinnon-
alan menoihin, joilla voi olla vaikutusta tasa-arvon toteutumiseen”.

Lisäksi VM täsmensi ministeriöitä ohjeistavassa budjetin pyyntökirjeessään, että yhteen-
vedoissa toivotaan esiteltävän mm. tasa-arvotavoitteisiin liittyviä konkreettisia hallinnon-
alan toimenpiteitä, lainsäädäntöhankkeita ja määrärahoja, määrärahamuutoksia sekä 
tilastoja ja tunnuslukuja. Yhteenvetotekstistä tulee tehdä oma kappale otsikolla Sukupuol-
ten tasa-arvo.

5  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2018 https://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/handle/10024/161000 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161000
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161000
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Ministeriöt tekevät omat ehdotuksensa sukupuolten tasa-arvoteksteistä osana talous-
arvioehdotustaan. VM:ssä tekstit kootaan yhteen ja niitä tarkastellaan kokonaisuutena 
sekä vertaillaan aiempien vuosien sukupuolten tasa-arvoteksteihin. VM voi myös pyytää 
täydentämään yhteenvetoa. Kuten aiemminkin, on hallituskauden talousarvioesitysten 
(2020, 2021, 2022 ja 2023) tasa-arvoyhteenvedoista myös teetetty selvitys (THL). Selvityk-
sen tuloksia on hyödynnetty kehittämistyössä ministeriöissä ja eduskunnan valiokuntien 
kuulemisissa. 

Ministeriöissä pidetään tärkeänä, että tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä talous-
arviotavoitteita kehitetään koko valtiokonsernin näkökulmasta. Sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvien tavoitteiden asettaminen talousarviossa on kuitenkin haasteellista, sillä tasa- 
arvotavoitteilla ei useinkaan ole suoraa yhteyttä budjettirahoitukseen, määrärahatasoon 
tai -muutoksiin. 

Täsmennetty VM:n ohjeistus on onnistunut ohjaamaan arvioita yhteiskunnallisten 
sukupuolivaikutusten suuntaan (vs. henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja määrärahat). 
Ministeriöissä talousarvion laadintaprosessia on pyritty kehittämään sellaiseksi, että 
tasa-arvonäkökulmat tulisivat mukaan varhaisemmassa vaiheessa, osana asioiden valmis-
telua substanssiosastoilla. Useissa ministeriöissä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suustyöryhmä osallistuu talousarvioesityksen tasa-arvoyhteenvedon laadintaprosessiin. 
Tasa-arvoyhteenvetojen laatu on edelleen vaihteleva eikä sukupuolivaikutusten arviointi 
ole vakiintunut talousarvioprosessin osaksi.

7.3. Ministeriöt sisällyttävät sukupuolinäkökulman suunnitelmallisesti avain-
prosesseihinsa, erityisesti budjetointiin, tulosohjaukseen ja säädösvalmisteluun. 
Sukupuolivaikutusten arviointien määrää ja laatua seurataan vuosittain. STM, kaikki 
ministeriöt (keltainen)

Joissakin ministeriöissä arvioidaan, että tasa-arvoa edistävät käytännöt avainprosesseissa 
ovat vakiintuneita, mutta toisissa nähdään vaikeuksia ja kehittämisen varaa. Korona-ajan 
kiireiden katsottiin aiheuttaneen haasteita ja pysähtyneisyyttä kehittämistyöhön. Useim-
missa ministeriöissä avainprosesseja koskevat tasa-arvotavoitteet ja toimenpiteet on mää-
ritelty ministeriön toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa (kts. 7.4). 

Budjetointi
Kaikilla ministeriöillä on jonkinlaista sukupuolinäkökulmaa ja useimmilla otsikoitu yhteen-
vetokappale vuosien 2021, 2022 ja 2023 talousarvioesitysten pääluokka perusteluissa. (ks. 
myös toimenpiteiden 7.1 ja 7.2 raportointi)
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Säädösvalmistelu
Sukupuolivaikutusten arvioinneista hallituksen esityksissä tehdään vuosittain selvitys 
(THL), jossa painottuu määrällinen arviointi. Vuoden 2019 aikana annettiin yhteensä 104 
hallituksen esitystä, joista 19:ssa (18 %) on arvioitu sukupuolivaikutuksia tai kuvattu muu-
ten sääntelyn kohdentumista tai nykytilaa sukupuolen mukaan. Vuonna 2020 sukupuoli-
näkökulmaa sisältävien esitysten osuus oli 15 prosenttia (38/253 esityksestä), vuonna 
2021 23 prosenttia (54/236 esityksestä) ja vuonna 2022 26 prosenttia (83/320 esityksestä). 
Ministeriöiden välillä on isohkoja eroja (kuva 1), esimerkiksi vuonna 2022 sukupuolinä-
kökulmaa sisältävien esitysten osuus vaihteli nollasta (VNK) 42 prosenttiin (STM). Myös 
ministeriöiden valmistelemien esitysten määrä vaihtelee paljon. Eniten esityksiä v. 2022 
antoivat VM, STM ja TEM. Syksyllä 2019 voimaan tulleissa uusissa hallituk sen esityksen 
laatimis ohjeissa (HELO) neuvotaan keskittymään keskeisten vaikutusten arviointiin, mikä 
on saattanut vähentää sukupuolivaikutusten arviointeja vuoden 2019 jälkeen. Kymmenen 
vuoden trendi on kuitenkin kasvava (kuva 2). On huomattava, että THL:n tekemässä sel-
vityksessä ei arvioida sitä, miten monessa esityksessä sukupuolivaikutusten arviointi olisi 
keskeistä. Voi myös olla, että koronan vuoksi annettiin paljon hallituksen esityksiä, joissa 
kiireellisen aikataulun takia vaikutusarviointeja tehtiin ilmeisesti tavallista vähemmän.

Kuva 1: Graafi esittää sukupuolivaikutuksia arvioivien esitysten osuuden ministeriöiden antamista 
hallituksen esityksistä vuosina 2017–2022. Ministeriöiden välillä on suuria eroja. OKM, PLM, SM ja STM ovat 
saavuttaneet noin kolmenkymmenen prosentin tason useampana vuonna. Joissain ministeriöissä 
arviointeja tehtiin parhaimmillaan 40–50 prosentissa esityksistä (OKM, PLM, STM). Pienin osuus on ollut 
MMM:lla, VNK:lla ja YM:llä.
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Kuva 2: Sukupuolivaikutuksia arvioivien esitysten osuus vuosittain (2008–2022) annetuista hallituksen 
esityksistä (koko valtioneuvosto). Osuus vaihtelee vuosittain, mutta trendi on kasvava. Alhaisin osuus oli 
vuonna 2010 (11%), suurin vuonna 2022 (26%).

Tulosohjaus
Monessa ministeriössä ollaan kehittämässä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liitty-
vää yhteistyötä hallinnonalan kanssa osana tulosohjausta tai muilla tavoin (LVM, STM, 
SM, OM, OKM). Tulosohjauksella seurattavia toiminnallisen tasa-arvon tavoitteita on aina-
kin seuraavilla virastoilla: Traficom, Ilmatieteen laitos, RISE6, Puolustusvoimat, SM:n, STM:n, 
TEM:n, OKM:n virastot. Osin tavoitteet liittyvät virastojen henkilöstön tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitteluun (esim. Väylävirasto, RISE, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos). Valtioneu-
voston kanslialla ja ulkoministeriöllä ei ole alaista hallintoa tai ohjattavia virastoja.

Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä edistymisestä: 
	y yhteistyön kehittäminen: yhteistyö hallinnonalan ja ministeriön välillä, esim. 

yhteiset koulutukset, vierailut (esim. LVM, MMM, PLM, STM, VM)
	y ohjauksen kehittäminen: esim. tavoitteiden täsmentäminen 

tulosohjauksessa, tasa-arvotavoitteet konsernin strategiaan, hankintoihin, 
hankkeisiin ja valtionavustusten edellytyksiin, sukupuolivaikutuksia koskevan 
tiedon analysoinnin ja käytön lisääminen (esim. LVM, OKM, STM, OM, PLM)

6 Rikosseuraamuslaitos
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	y seurannan kehittäminen: Osana EU-osarahoitteista Yhdenvertaisuuden 
tekijät -hanketta yhdenvertaisuusvaltuutettu valmisteli yhdenvertaisuus-
suunnittelun seurantatyökalua. Seurantatyökalua pilotoitiin OM:n ja STM:n 
hallinnonaloilla. Seurantatyökalussa on yhdenvertaisuussuunnittelua 
koskevien kysymysten lisäksi toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun liittyviä 
kysymyksiä ja tasa-arvo-osiota voitaisiin kehittää jatkossa laajemmaksi.

7.4. Toiminnallista tasa-arvotyötä jatketaan ja vahvistetaan ministeriöissä. Varmis-
tetaan, että kehittämistyölle on käytettävissä tarvittavat henkilöresurssit (koordi-
naattorit) sekä virkamiesjohdon tuki. Ministeriöt toteuttavat ja seuraavat aktiivisesti 
toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmiaan. Kaikki ministeriöt (keltainen)

Kaikissa raportoineissa ministeriöissä on asetettu toiminnalliset tasa-arvotyöryhmät edis-
tämään tasa-arvoa ministeriön toiminnassa7. Ainakin kuudessa ministeriössä puheenjohta-
jana on osastopäällikkötason virkahenkilö ja siten suora yhteys ministeriön virkajohtoon. 
Useimmiten työryhmässä on edustus kaikilta ministeriön osastoilta. Kokouksia pidetään 
2–7 krt/vuosi (ka. 4 kokousta/v). Muutamalla ministeriöllä on yhteinen työryhmä hallin-
nonalan kanssa tai läheistä yhteistyötä muulla tavalla. Kokousten lisäksi työryhmät jär-
jestävät koulutus- ym. tilaisuuksia, raportoivat ja antavat suosituksia johtoryhmälle, 
vastaavat toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanosta ja 
päivittämisestä. Myös hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpano ja seuranta omalla 
hallinnonalalla kuuluu joidenkin työryhmien tehtäviin. Ministeriöiden toiminnalliset tasa- 
arvosuunnitelmat on laadittu useimmiten hallituskaudeksi, joten monet suunnitelmista 
ovat uudistettavina juuri nyt. Suunnitelmat keskittyvät avain prosessien kehittämiseen. 
Tavoitteiden yhteys ministeriön substanssiin voisi olla parempi, ne voisivat olla täsmäl-
lisempiä ja toimenpiteet konkreettisempia. Lähes kaikissa ministeriöissä työryhmien 
vastuulle ja osaksi toiminnallisia suunnitelmia on otettu myös toiminnallisen yhdenvertai-
suuden edistäminen.

Suunnitelmallinen tasa-arvon edistäminen työryhmineen ja suunnitelmineen alkaa olla 
tuttu ja joissakin ministeriöissä työtä pidetään vakiintuneena. Työn vaikuttavuus ja aktii-
visuus vaihtelevat kuitenkin ministeriöiden välillä ja työssä esiintyy myös katkoksia. Tällä 
hallituskaudella työ näyttää edistyneen hyvin esimerkiksi LVM:ssä, SM:ssä ja OM:ssä. 
LVM:ssä tasa-arvotyötä mm. esiteltiin ministeriön ja hallinnonalan sisäisessä viestinnässä 
ja valtio neuvoston intranetissä useasti. Ministeriö toteutti yhdessä hallinnonalansa kanssa 
hankkeen ”Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden näkökulmasta”, joka vahvistaa sukupuolittain analysoidun tiedon saata-
vuutta uudessa teemassa. 

7  Tasa-arvolain §4 edellyttää että jokainen viranomainen edistää sukupuolten tasa-ar-
voa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tätä viranomaisen suunnittelutyötä kutsutaan 
toiminnalliseksi tasa-arvosuunnitteluksi erotuksena työnantajan henkilöstöä koskevasta 
tasa-arvosuunnittelusta.
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Arviot työn vaikuttavuudesta vaihtelevat. Joissakin ministeriöissä vaikuttavuutta pide-
tään vähäisenä ja toiminnallisia suunnitelmia heikosti tunnettuina. Toisaalta jotkut pitivät 
työ tapoja vakiintuneina ja sujuvina. Erilaisten arvioiden taustalla saattaa olla se, että tasa- 
arvotyölle asetetaan erilaisia tavoitteita. Toisaalla ehkä pidetään riittävänä, että työryhmä 
ylipäänsä toimii, kun taas toisaalla arvioidaan sitä, onko pystytty vaikuttamaan ministe-
riön toimintatapojen kehittämiseen ja sitä kautta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
yhteiskunnassa. 

Tasa-arvon edistämisen resursseja on vaikea arvioida täsmällisesti. Vain yhdessä ministe-
riössä työhön on osoitettu nimenomainen henkilöresurssi (SM). Muualla työtä tehdään 
oman työn ohessa. Työhön käytetään arviolta 1–2 htkk/ministeriö (sisältäen koko työ-
ryhmän ja koordinaattorien oman toimen ohella tehdyt työpanokset). Työhön ei yleensä 
ole käytössä erillistä budjettia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön erillisyys ministeriön varsinaisista sisällöistä ja proses-
seista heikentää työn vaikuttavuutta. Myös hallituskauteen osuneet kriisit (pandemia, 
sota) ovat heikentäneet tasa-arvon edistämistyön mahdollisuuksia ministeriöissä.

7.5. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kehittämistä jatketaan koko valtion-
hallinnossa. STM, kaikki ministeriöt (keltainen)

Toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien verkosto on kokoontunut 5–6 
kertaa vuosittain. Kokoukset ovat avoimia kaikille valtioneuvoston työntekijöille, mutta 
erityisesti tarkoitettu toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien puheen-
johtajille, koordinaattoreille ja jäsenille. Kokouksissa vierailevat asiantuntijat esittelevät 
ajankohtaisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoja sekä vaihtavat tietoja tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyön haasteista ja onnistumisista. Tavoitteena on kehittää valtioneuvoston 
tasa-arvotyötä. Toiminnallisen yhdenvertaisuuden edistäminen on otettu mukaan vuo-
desta 2021. Verkoston kokouksiin aktiivisimmin ovat osallistuneet STM, LVM ja OKM.

Valtioneuvoston intranettiin (Kampus) on lisätty valtavirtaistamista tukevaa aineistoa. 
STM yhteistyössä THL:n ja HAUS8:in kanssa valmisteli digitaalisen tasa-arvo-ja yhdenvertai-
suuskoulutuksen, joka otettiin käyttöön keväällä 2020 (ruotsinkielinen tekstitys valmistui 
2021). Koulutus on liitetty valtioneuvoston uusien virkahenkilöiden perehdytykseen (ns. 
VN Passi-koulutus). 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista on kehitetty koko valtioneuvoston yhteisissä 
tilaisuuksissa vuosittain (1–3 krt/vuosi). 

8  HAUS kehittämiskeskus Oy 
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STM, OM ja THL kehittivät sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen 
yhteistyötä VM:n vetämässä julkishallinnon ekosysteemihankkeessa. Prosessi tarjosi tukea 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden moninaisten toimijoiden kartoittamiseen ja yhteistyön 
vahvistamiseen. Ekosysteemityön tavoitteena on parempi vaikuttavuus. Tulokset mukana 
olleista ekosysteemeistä on koottu valtiolla.fi -sivustolle. 

Ministeriöt ovat lisäksi järjestäneet omia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia tasa-arvon 
edistämiseen liittyen (esim. LVM, MMM, SM, STM, YM, VM). Koulutuksista enemmän koh-
dassa 7.6. 

7.6. Tasa-arvo-osaamista vahvistetaan valtionhallinnossa. Valtionhallinnolle suun-
niteltu sähköinen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiskoulutus otetaan aktiivi-
seen käyttöön. Ministeriöiden virastojen ja laitosten johto varmistaa henkilöstönsä 
osallistumisen koulutukseen. Lisäksi ministeriöt sisällyttävät koulutuksiinsa tietoa 
sukupuolten tasa-arvosta (perehdytys-koulutukset ja muut henkilöstökoulutukset). 
Tavoitteena selkeä osaamistason nousu hallituskauden aikana. Hallitus seuraa edis-
tymistä vuosittain. STM, kaikki ministeriöt (keltainen)

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen: miksi ja miten? -koulutus jul-
kaistiin HAUS:in digitaalisena kurssina (e-Oppiva) 19.3.2020, aluksi valtion viranomaisille 
ja syksyllä 2020 kaikille viranomaisille avoimena. Koulutus julkaistiin ruotsiksi tekstitet-
tynä kesäkuussa 2021. Koulutus on lisätty ennakkotehtäväksi valtioneuvoston yhteiseen 
pereh dyttämisohjelmaan VN Passiin. Henkilöstöä on kannustettu e-Oppivan tasa-arvo- ja 
yhden vertaisuuskoulutuksen suorittamiseen monessa ministeriössä. STM:ssä koulutuksen 
suorittamista edellytettiin ja seurattiin kehittämiskeskusteluissa.

Tammikuun alussa 2023 koulutuksen on ministeriöissä suorittanut noin 800 henkilöä, 
mikä on hiukan yli kymmenen prosenttia valtion ministeriötasoisesta henkilöstöstä (5639 
hlöä v. 2019). Koulutuksen suorittaneiden määrä vaihtelee 5–428 henkilöön/ministe-
riö. Kaikkiaan koulutuksen on valtion viranomaisorganisaatioissa hallituskauden aikana 
suorittanut lähes 4700 ja muissa viranomaisissa noin 700 henkilöä. Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusasioiden peruskoulutusta on tällä hallituskaudella saanut selvästi suurempi 
määrä valtion henkilöstöä kuin aiempina hallituskausina, jolloin ministeriöissä oli tarjolla 
vain joitakin lähikoulutustilaisuuksia. Niissä osallistujamäärät olivat vuosittain vain muuta-
mia kymmeniä henkilöitä. 

Marraskuussa 2021 ministeriöille tarjottiin koulutusta ihmisiin kohdistuvien vaikutus-
ten ennakkoarvioinnista. Sukupuolivaikutusten arvioinnilla vaikuttavuutta hankkeisiin 
-koulutus oli suunnattu erityisesti hankkeille ja ohjelmille ja sen toteutti STM:n toimeksi-
annosta THL. Osallistujia kolmella koulutuskerralla oli yhteensä noin 80 henkilöä. Koulu-
tuksella pyrittiin tukemaan hallitusohjelman ja hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitetta 
siitä, että sukupuolivaikutusten arviointia tehtäisiin kaikilla hallinnonaloilla, hankkeissa ja 
uudistuksissa. 

https://www.valtiolla.fi/ekosysteemit/
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STM:ssä, SM:ssä ja OKM:ssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutus on osana perehdytystä 
ja muissakin ministeriöissä digitaalista e-Oppivan koulutusta suositellaan (esim. YM, VM). 
OKM:ssä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat ovat yksi ministeriön strate-
gisista tulevaisuuden osaamisista. STM:ssä koulutettiin ylintä ja keskijohtoa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden johtamisesta ja OM:ssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
teemat on otettu osaksi esihenkilöiden ohjeistusta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat on 
huomioitu UM:n koulutuskurssien (KAVAKU eli Kansainvälisten asiain valmennuskurssi ja 
HALKU eli Hallintouran koulutusohjelma) ohjelmissa systemaattisesti ja temaattisesti (esi-
merkiksi kehityspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka) fokusoitua tasa-arvokoulutusta järjes-
tetään osastojen henkilöstölle. Muuta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta on lisäksi 
annettu ainakin LVM:ssä, SM:ssä, VM:ssä ja YM:ssä.

7.7. Vahvistetaan sukupuolittain analysoidun tiedon tuottamista ja käyttöä valmis-
telun ja päätöksenteon pohjana. Kaikki ministeriöt (keltainen)

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän tiedon katsotaan vahvistavan tieto pohjaista 
päätöksentekoa. Sukupuolittain analysoidun ja tasa-arvoon liittyvän tiedon tärkeyttä 
painotetaan kaikissa valtavirtaistamiskoulutuksissa ja ohjeistuksissa. Keskeisiä tasa- 
arvotyössä käytettäviä tietolähteitä ovat THL:ssä sijaitseva Tasa-arvon tiedon keskus ja 
Tilastokeskus. Eri hallinnonalan virastot kokoavat ja käyttävät sukupuolittain analysoi-
tua tietoa vaihtelevasti, eikä täsmällistä tietoa sukupuolittain analysoidun tiedon mää-
rästä tai sen käytöstä ole. Ministeriöt arvioivat, että sukupuolen mukaan jaoteltua tai 
tasa-arvotietoa on saatavilla hyvin tai melko hyvin, mutta joissakin ministeriöissä sitä käy-
tetään vain harvoin. Monella ministeriöllä asia on kehittämiskohteena (toiminnallisessa 
tasa-arvosuunnitelmassa). 

Hyviä käytäntöjä ja tietoja ministeriöistä:
OM vahvistaa väestöryhmäkohtaisen tiedon keräämistä ja analysointia kestävän kehityk-
sen painopisteisiin kuuluvan tavoitteen mukaisesti. Uuden raportointijärjestelmän käyt-
töönoton myötä myös sukupuolittain jaoteltua tietoa on entistä paremmin saatavilla.

MMM:n hallinnonalalla Luonnonvarakeskus ja Tilastokeskus tuottavat jonkin verran maa- 
ja metsätalouteen liittyvää tilastotietoa sukupuolittain jaoteltuna.

OKM:ssä sukupuolittain analysoidun tiedon saatavuus ja käyttö ovat parantuneet ja laa-
jentuneet hallituskauden aikana (esim. tilastopalvelu Vipunen). Ministeriön tilaama 
KOTAMO- hanke on selvittänyt sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista 
suomalaisissa korkeakouluissa.
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STM:n budjetissa käytetään sukupuolittain eriteltyjä vaikuttavuusindikaattoreita. Indikaat-
torit liittyvät toimintakykyyn, toimeentuloon ja palveluihin. Myös esim. hallituksen 
vuosi kertomuksessa sekä STM:n vastuullisuusraportissa olevia indikaattoreita esitetään 
sukupuolittain. Ministeriön hallinnonalan virasto THL ylläpitää Tasa-arvotiedon keskusta, 
joka kokoaa ja välittää sukupuolten tasa-arvoon liittyvää tietoa laajasti eri yhteiskunta-
elämän aloilta sekä tasa-arvon edistämisestä.

TEM:ssä sukupuolittain eriteltyä tietoa tuotetaan erityisesti työllisyys- ja 
kotouttamispolitiikkaan.

UM:ssä ohjataan siihen, että kaikkien kehitysyhteistyöhankkeiden tulee perustua suku-
puolittain analysoituun tietoon ja että tietoa tulee eritellä sukupuolen, iän ja vammaisuu-
den mukaan. Sukupuolittain analysoidun tiedon ja sukupuolten mukaan eritellyn tiedon 
kerääminen ja käyttö on lisääntynyt hallituskauden aikana. 

7.8. Tehdään laaja-alainen selvitys/tutkimus koronakriisin terveydellisistä, taloudel-
lisista ja sosiaalisista vaikutuksista sukupuoliin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tar-
kastelu kattaa myös hallituksen päättämien toimien (rajoitus toimet, tukipaketit 
jne.) sukupuolivaikutukset. Selvityksessä pyritään inter sektonaalisuuteen huomioi-
den sukupuolen lisäksi mm. ikä, sosioekonominen asema, etninen tausta ja vähem-
mistöryhmät. STM, VM, TEM, OKM, SM ym. (vihreä)

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hankkeella selvitettiin 
tietoa koronapandemian ja siihen liittyvien politiikkatoimien lyhyt- ja pitkäkestoisista 
sukupuolenmukaisista vaikutuksista sekä vaikutuksista sukupuolten tasa-arvon tilaan Suo-
messa. Hanke rahoitettiin VN TEAS-rahoituksella ja sen toteuttivat THL,Tampereen yli-
opisto, Tilastokeskus ja Kela. 

Toukokuussa 2022 julkaistun raportin tulokset osoittavat, että koronakriisi kohteli suku-
puolia ja ihmisryhmiä eri tavoin. Kriisissä korostuivat yhteiskunnan eriarvoistavat ja 
sukupuolittuneet rakenteet, kuten työmarkkinoiden segregaatio ja hoivavastuun epä-
tasa-arvoinen jakautuminen. Suuri osa kriisin negatiivisista vaikutuksista sukupuolten 
tasa-arvon eri osa-alueisiin olivat verrattain lyhytkestoisia. Pidempikestoiset seuraukset 
tunnistettiin suhteessa hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä työelämän tasa-arvoon, 
etenkin sosiaali- ja terveysalan kuormittuneisuuteen.

Selvitys tarjoaa tietoa koronan sukupuolistuneista vaikutuksista työelämässä ja yleisem-
min yhteiskunnassa ja siten auttaa huomioimaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmia 
päätöksenteossa (erityisesti kriiseissä). Tutkijat suosittelevat, että koronakriisin sukupuolis-
tuneet vaikutukset tulisi huomioida paremmin kriisin jälkihoidossa, tasa-arvopolitiikassa 
seuraavalla hallituskaudella sekä tuleviin kriiseihin varautumisessa ja niiden hoidossa. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164176
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7.9.Kannusteiden lisääminen siten, että naisten ja miesten välinen ero osallistumi-
sessa tekniseen koulutukseen ja IT-koodaukseen pienenee. LVM (keltainen)

LVM on osallistunut aktiivisesti EU:n jäsenvaltioiden julkilausuman johdosta tehdyn 
”Women in Digital” työryhmän työskentelyyn. Suomi on valinnut julkilausuman aiheista 
kolme prioriteettia, joita edistetään:

1. National strategy for girls and women in digital
2. Europe-wide Girls & Women in ICT Day
3. Balanced composition of national and European bodies for digital matters.

Syksyn 2020 ja kevään 2022 välisenä aikana ministeriö julkaisi Impulssi-blogeissaan 
Women in Tech -blogisarjaa. Blogeja julkaistiin yli 20. Blogi-sarjan lisäksi ministeriö jär-
jesti yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa MoniNaisempi digitalisaatio -verkko-
tapahtuman kesäkuussa 2021. Tapahtuma oli osa Euroopan unionin Women in Digital 
-tapahtumasarjaa. 

Sekä blogeissa että verkkotapahtuman videolla suomalaiset ICT- ja tekniikan alalla toi-
mivat naiset kertovat miten he ovat alalle tulleet ja mitä tekevät työkseen sekä antavat 
vinkkejä ja kannustavat muita naisia tietotekniikan pariin. Women in Tech -blogit ovat 
luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa. Blogit löytyvät tunnisteella 
”Womenin-tech. Moninaisempi digitalisaatio -tapahtumavideo on katsottavissa liikenne- 
ja viestintäministeriön YouTube-kanavalla.

7.10.Tasa-arvon edistäminen ruokahävikin vähentämisessä osana ilmastoruoka-
ohjelmaa, joka tähtää kulutetun ruoan ilmastojalanjäljen pienentämiseen sekä 
ymmärryksen lisäämiseen ruoantuotannosta. MMM (punainen)

Ilmastoruokaohjelman vaikuttavuustavoitteena on kaventaa sekä sukupuolten että eri 
sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja ravitsemussuositusten toteutumisessa erityi-
sesti kasvikunnan tuotteiden sekä lihankäytön kestävyyden osalta. Tässä hyödynnetään 
erilaisia ohjauskeinoja eri väestöryhmien näkökulmasta. Kannustetaan elintarviketeolli-
suutta, ruokapalveluja ja kauppaa edistämään kaikille väestöryhmille kestävää ruokaa (ml. 
hinta ohjausmekanismit). Vaikuttavuustavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan 
seuraamalla kulutustottumuksia sukupuolen ja eri sosioekonomisten ryhmien mukaan 
huomioiden sosioekonomiseen asemaan, ikään ja kulttuuriseen taustaan liittyvät osa-
tekijät. Seurataan kestävien ja terveellisten elintarvikkeiden hintakehitystä. Ohjelman 
poliittinen käsittely on kesken (02/2023). 

https://impulssilvm.fi/blogi/
https://www.youtube.com/watch?v=neUjTsZImOg
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7.11. Osana Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa käynnistetään olemassa olevien 
aineistojen pohjalta selvitys sukupuolten välisten sisäisten oppimistulos erojen 
syistä ja taustoista. Selvityksessä tullaan tunnistamaan tasa-arvo-ohjelman tavoit-
teita ja sukupuolten välisiä oppimiseroja alueellisena, kielellisenä ja sosioekonomi-
sena ilmiönä ja mahdollisesti paikallisena kysymyksenä sisältäen kouluvalinnat ja 
oppimiserojen vaikutus jatko-opintoihin hakeutumiseen. OKM (vihreä)

Tasa-arvo teoiksi ja todeksi – Sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja 
taustoja perusopetuksessa -tutkimuksessa selvitettiin miten sukupuoleen liittyvät erilaiset 
ja usein tunnistamatta jäävät normit luovat ja toistavat sekä vahvistavat olemassa olevia 
rakenteita ja stereotyyppisiä käsityksiä ja oletuksia. Raportin aineisto koostuu arvioin-
neista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä koulutuksen ohjausjärjestelmän dokumenteista, 
jotka koskevat kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, oppimistuloksia 
ja sukupuolittuneita sekä kulttuurisia käytäntöjä. 

Oppilaiden osaamiserot sukupuolten välillä korostuvat lukutaidossa. Yleisemmin tode-
taan, että sekä tyttöjen ja poikien joukossa on hyvin ja heikosti osaavia oppilaita. Oppimis-
tuloseroissa huomio on aiheellisesti kiinnittynyt poikien heikompaa osaamiseen. Sen 
sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että osaamiserot ovat kasvaneet myös tyttöjen 
kesken. Lasten ja nuorten sosioekonomisilla taustatekijöillä, kaupunkien sisäisellä segre-
gaatiolla, motivaatiolla ja oppimiseen kohdistuvilla asenteilla on nähty olevan yhteyksiä 
oppimistuloseroihin. Koulutuksen eriarvoisuutta on syytä peilata suhteessa yhteiskunnalli-
siin eriarvoisuuksiin. 

Raportin mukaan perusopetuksessa on syytä kääntää katsetta koulun käytäntöihin ja 
opettajien toimintaan kasvatus- ja opetustehtävissä. Jokaisen kasvatuksen ja koulutuk-
sen parissa toimivan tulisi tunnistaa, miten he omalla toiminnallaan ylläpitävät ja vahvista-
vat oppilaisiin kohdistuvia normeja ja eroja. Toimenpidesuositukset ovatkin pitkälti koulun 
toimintakulttuurin ja oppimiskulttuurin muuttamiseen liittyviä. Raportissa suositellaan 
huomioimaan sukupuolitietoisuus, moninaisuus ja yhdenvertaisuus ohjauksessa, peda-
gogisissa ratkaisuissa, ryhmänmuodostamisessa sekä oppimateriaaleissa. Hyvä työkalu 
tasa-arvoa edistävien käytäntöjen vakiinnuttamiseen opetuksessa ja kasvatuksessa on toi-
minnallinen tasa-arvosuunnittelu. 

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/KARVI_1921.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/KARVI_1921.pdf
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7.12. Sukupuolinäkökulman varmistaminen ihmiskaupan vastaisessa toiminta-
ohjelmassa. OM (vihreä)

Toimintaohjelman lähtökohtana on se, että toimenpiteiden on oltava syrjimättömiä, ja nii-
den toimeenpanossa on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolen moninaisuu-
den tunnistavaa näkökulmaa sekä huomioitava lapsen oikeudet, lapsen edun ensisijaisuus 
ja lapsen oikeus erityiseen suojeluun. Toimintaohjelma on hyväksytty 6.5.2021 valtio-
neuvoston periaatepäätöksenä. 

	y Ihmiskaupan vastainen työ on sisällytetty tasa-arvopoliittiseen selontekoon 
(toimenpide 40). 

	y OM on myöntänyt rahoitusta 140 000 euroa Rikosuhripäivystyksen/Mieli ry:n 
koordinoimalle hankkeelle, jonka tarkoituksena on parantaa sukupuolistuneeseen 
väkivaltaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan tunnistamista, 
ilmituloa ja uhrien avun piiriin ohjautumista (toimenpide 42).

	y Koulutusta ihmiskaupan tunnistamiseksi on lisätty ja/tai koulutusaineistoa 
on valmisteltu esimerkiksi työsuojeluviranomaisille (toimenpide 5), 
rikosseuraamusalalle (toimenpide 7), Maahanmuuttoviraston (toimenpide 11) 
ja oikeusaputoimistojen henkilöstölle (toimenpide 23) sekä tuomioistuimille 
(toimenpide 37).

	y OM on julkaissut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tekemän 
selvityksen seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttösäännöksen 
soveltamiskäytännöstä (toimenpide 48).

	y OM on julkaissut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan VN TEAS 
-rahoituksella laatiman selvityksen ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia, ml. paritusta, 
koskevien säännösten soveltamiskäytännöstä (toimenpide 49).

	y SM on julkaissut yhdenvertaisuusvaltuutetun laatiman selvityksen ihmiskauppaa 
koskevan oleskelulupaperusteen soveltamiskäytännöstä (toimenpide 51).

	y SM on käynnistänyt selvityshankkeen toimintaohjelman toimenpiteen 53 
toimeenpanemiseksi. Tarkoituksena on selvittää, miten epäilyä seksuaali-
palvelujen myynnistä sovelletaan ulkomaalaislain käännyttämisen 
perusteena. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.
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7.13. Puolustushallinto osallistuu asetettavan yleisen asevelvollisuuden kehittä-
mistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävän laajapohjaisen parla-
mentaarisen komitean työhön. Tasa-arvonäkökulma huomioidaan työssä osana 
yhdenvertaisuutta. PLM (keltainen)

Parlamentaarinen komitea jätti mietintönsä marraskuussa 2021 esittäen velvoittavan 
 kutsuntapäivän järjestämistä koko ikäluokalle. Komitea arvioi, että yhteinen kutsunta-
päivä antaisi nuorille nykyistä laajemmat tiedot ja valmiudet täyttää maanpuolustus-
velvollisuus. Puolustusministeriö on asettanut poikkihallinnollisen työryhmän, jonka 
tehtävänä on tarkemmin selvittää ja suunnitella kutsuntojen laajentamista komitean tavoi-
tetilan mukaisesti. Työryhmä selvittää kutsuntojen kehittämisen vaikutukset lainsäädän-
töön sekä viranomaisten vastuisiin, toimintaan ja resursseihin. Työryhmän toimikausi on 
1.9.2022–30.9.2023. 

Puolustusvoimissa on vuonna 2022 päivitetty kattava ohje syrjinnän ja epäasiallisen käyt-
täytymisen ehkäisystä ja käsittelystä sekä ohjeen sisällön viestimisestä eri tilanteissa. Ohje 
sisältää konkreettisia toimintaohjeita hyvän toimintakulttuurin edistämisestä, epäasialli-
sen käytöksen ehkäisystä sekä ongelmatilanteiden käsittelystä niin esimiehille kuin syrjin-
tää tai häirintää kokeneille. 

Naisten hakeutumista vapaaehtoiseen asepalvelukseen ja sotilastehtäviin edistetään 
monin tavoin. Vuonna 2020 aloitettua yhteismajoituskokeilua jatketaan vuoden 2023 lop-
puun. Kokeilun tavoitteena on ollut kerätä tutkittua tietoa yhteismajoituksen vaiku tuksista 
palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen suju vuuteen, 
tiedon kulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön. Kokemukset kokeilusta ovat olleet 
pääosin myönteisiä. Kokeilun jatkamisen tarkoituksena mahdollistaa kriittisten kokemus-
ten tarkempi kartoittaminen. 
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7.14. Kestävän kehityksen sitoumuksessa on kirjaus toistuvien uhrikokemusten 
kasautumisen vähentämisestä. Tämä liittyy ennen kaikkea naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan sekä toisaalta nuorten miesten väkivaltakokemuksiin ja yliedustukseen 
onnettomuuksien uhreina. Naisiin kohdistuvassa väkivallassa ohjausta palvelujen 
piiriin tullaan seuraamaan yhtenä tulosmittarina. SM (vihreä)

Toistuvat uhrikokemukset liittyvät erityisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä nuor-
ten miesten väkivaltakokemuksiin ja yliedustukseen onnettomuuksien uhreina. Näiden 
vähentämiseksi on tehty hallituskauden aikana mm. seuraavia toimia:

Poliisihallituksen tulossopimuksessa vuosille 2022–2026 huomioidaan haavoittuvat ryh-
mät ja naisiin kohdistuva väkivalta. Poliisiammattikorkeakoulu on toteuttanut SM:n 
osoittaman 20 000 euron rahoituksen turvin selvitys- ja suunnitteluhankkeen parisuhde-
surmien ennalta estävän seuranta- ja riskienhallintatoiminnon rakentamiseksi.

Poliisin valvonta- ja hälytystoiminnassa otettiin loppuvuodesta 2021 käyttöön uusi suorite-
luokka erilaisille palveluohjauksille, joka mahdollistaa haavoittuvassa asemassa  olevien 
henkilöiden palveluihin ohjaamisen mittaamisen. Mittaamisen avulla voidaan tarkastella 
kohdennettujen resurssien vaikuttavuutta.

Toistuvien uhrikokemusten vähentämisessä keskeistä on ennalta ehkäisevä työ. Kai-
killa poliisilaitoksilla on otettu käyttöön poliisin ennalta estävän toiminnan työmuotoja 
(Ankkuri, lähipoliisi, vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen 
moniammatillinen menetelmä MARAK), paikallinen ongelmanratkaisu (POR) sekä huolta 
aiheuttavat henkilöt (HAH). Ankkuritoiminta, eli moniammatillinen yhteistyö nuoren 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennalta estämiseksi varhaisella puuttumisella on 
otettu ennalta estävän työn strategian kärkiteemaksi.

Lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Poliisihallitus toteutti 
vuonna 2021 MARAK-projektin, jonka pohjalta laadittiin torjunnan nykytilaa ja kehittämis-
kohteita koskeva raportti. Raporttiin perustuen poliisiyksiköissä on tehty kehittämistoimia, 
kuten verkkokoulutuskokonaisuus lähisuhdeväkivallasta ja poliisin toiminnallinen käsikirja 
lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

THL:n koordinoimassa Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivalta-
epäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa moniamma-
tillisena yhteistyönä. Hankkeen toimilla vaikutetaan myös toistuvien uhrikokemusten 
kasautumiseen sekä nuorten väkivaltakokemukseen. Poliisihallitus on osana Barnahus- 
hanketta laatinut selvityksen Lapsirikostutkinnan nykytilasta poliisissa (2021). Lapsirikos-
tutkinnan käsikirja valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2021. 
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Vuonna 2021 aloitti ihmiskaupparikoksien paljastamiseen ja tutkimiseen erikoistunut val-
takunnallinen ihmiskauppatutkintaryhmä, johon on kohdennettu 20 henkilötyövuoden 
lisäresurssi. Poliisin avaamien ihmiskauppa- ja lähirikosilmoitusten kokonaismäärä on kas-
vanut merkittävästi vuodesta 2020.

7.15. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä väestön hyvinvoinnin, terveyden ja 
 turvallisuuden edistämisessä 2030 tavoitellaan eriarvoisuuden kaventamista myös 
sukupuolten välillä. Myös päihde- ja riippuvuusstrategian ja siihen liittyvissä päih-
teitä ja riippuvuuksia käsittelevissä ohjelmissa otetaan huomioon sukupuolinäkö-
kulma. STM (keltainen)

Hyvinvointia kaikille 2030 -toimeenpanosuunnitelmalla toteutetaan Hyvinvoinnin, tervey-
den ja turvallisuuden edistäminen 2030 -periaatepäätöksen tavoitteita. Toimeenpano 
kattaa yli 140 toimenpidettä neljällä painopistealueella ja toimenpiteitä toteuttaa laaja 
joukko erilaisia organisaatioita. Mukana ovat eri ministeriöt, aluehallinto, kuntia, järjes-
töjä, asiantuntijalaitoksia, koulutusorganisaatioita, yrityksiä jne. Toimeenpanon keskeisenä 
sisältönä on eriarvoisuuden kaventaminen hyvinvoinnissa, terveydessä ja turvallisuudessa. 
Tämä sisältää myös eriarvoisuuden vähentämisen sukupuolten välillä. Toimijat ovat voi-
neet kuvata yhteisellä alustalla, kuinka ovat mukana toimeenpanossa ja kuinka toimil-
laan kaventavat eriarvoisuutta. Vastausten perusteella voidaan todeta, että eriarvoisuuden 
kaventaminen on vielä pirstaleista, mutta yhteinen suunta on oikea. Sukupuolten tasa- 
arvon edistäminen sisältyy osaltaan moniin toimiin, vaikka sitä ei olisikaan nostettu tavoit-
teeksi. Yhteinen raportointi on toiminut myös esimerkkinä ja innoituksena siitä, miten 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa eriarvoisuuden kaventamistyötä ja miten sen 
voi myös paremmin kirjata näkyviin.

Keväällä 2021 julkaistun Päihde- ja riippuvuusstrategian yhteydessä THL valmisteli tausta-
selvityksen, jossa ilmiöitä käsitellään myös sukupuolinäkökulmasta. Tietojen pohjalta 
havaittiin päihde- ja riippuvuusilmiöiden olevan edelleen hyvinkin sukupuolittuneita, hait-
tojen kasautuessa erityisesti miehille, joka toisaalta heijastuu siihen, että väestö kyselyissä 
naiset kertovat miehiä useammin läheisten alkoholinkäytön aiheut tamista haitoista. 
Päihde- ja riippuvuusstrategian tavoitteisiin kirjattiin sukupuolten tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden edistäminen, joka on nostettu esiin strategian toimeenpanon tueksi järjes-
tetyissä työpajoissa. Sukupuolittainen tarkastelu on kirjattu myös strategian sateenvarjon 
alla valmistellun rahapelipoliittisen ohjelman lähtökohtiin. Samoin ehkäisevän päihdetyön 
ohjelmassa on strategian myötä nostettu vahvemmin esiin sukupuolinäkökulma. Strate-
gian toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa analysoidaan ilmiötä myös sukupuolit-
tain ja seurataan yhdenvertaisuus ja tasa-arvotavoitteiden toteutumista myös esimerkiksi 
ryhmähaastatteluilla.
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7.16. Energia- ja ilmastostrategia. Tehdään energia- ja ilmastostrategian päivityksen 
yhteydessä sukupuolivaikutusten arviointi. TEM (vihreä)

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun yhteydessä on teetetty strate-
gian sukupuolivaikutuksista arviointi. Arviointiraportissa tarkasteltiin ilmasto- ja energia-
strategiaan ehdotettujen politiikkatoimenpiteiden sukupuolivaikutuksia. Arvioinnissa on 
mukana yhteensä 101 politiikkatoimenpidettä, jotka jakautuvat kymmeneen eri katego-
riaan. Näiden toimenpiteiden ihmisvaikutuksia ja niiden sukupuolittu neisuutta tarkas-
teltiin kuudella eri sektorilla. Strategiaan sisällytettiin arvioinnin tuloksena syntyneitä 
johtopäätöksiä ja suosituksia, strategian luku 3.6. Strategiaan sisällytettiin myös luku 
perus- ja ihmisoikeuksista.

Energiantuotanto, rakentaminen, liikenne, teollisuus ja metsätalous ovat miesvaltaisia 
aloja. Ehdotetut politiikkatoimenpiteet vaikuttavat suoraan näiden alojen taloudelliseen 
toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Varsinkin fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä miesvaltaisia 
työtehtäviä häviää, mutta politiikkatoimenpiteiden kokonaisvaikutus näillä aloilla on posi-
tiivinen. Politiikkatoimenpiteet sen sijaan vaikuttavat negatiivisesti palvelusektorin nais-
valtaisiin aloihin, kuten kuluttajapalveluihin, matkailu- ja ravintolapalveluihin sekä kaupan 
alaan.

Palvelualojen kasvun hidastuminen lisää sukupuolisegregaation purkamisen merki-
tystä. Naisten kouluttautuminen politiikkatoimenpiteistä hyötyville aloille ja myös 
 palvelualan sisällä energiaan liittyviin tehtäviin tulisi ottaa tavoitteeksi myös ilmasto- ja 
energiastrategiassa.

Ehdotetut politiikkatoimenpiteet korostavat enemmän miesten osallisuutta ilmastopolitii-
kassa, sillä ne suuntautuvat pääasiassa miesvaltaisille aloille, vaikuttavat miesten kulutus-
tottumuksiin ja sisältävät teknisiä ratkaisuja (jotka kiinnostavat yleensä enemmän miehiä). 
Teknisten ratkaisujen rinnalla tulisi korostaa toimenpiteitä, jotka lisäävät naisten osalli-
suutta ilmastopolitiikassa. Tämä voisi johtaa suurempiin päästövähennyksiin.

Sukupuolivaikutusten arviointi osana ilmasto- ja energiastrategian valmistelutyötä oli 
positiivinen kokemus. Tulosta pidettiin onnistuneena, ja valittu metodi sopi hyvin juuri 
tämän tyyppiseen vaikutusten arviointiin. Jatkossa kun ilmastoon ja energiaan liittyviä 
keskipitkän tai pitkän tähtäimen suunnitelmia tehdään, voidaan tässä arvioinnissa nostet-
tuja suosituksia ottaa huomioon jo valmistelun varhaisissa vaiheissa. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-811-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-887-5
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7.17. Hallituskauden aikana valmistellaan neljäs kansallinen Naiset, rauha ja 
 turvallisuus -toimintaohjelma. Valmistelussa huomioidaan erityisesti nykyisestä 
 toimintaohjelmasta laadittavan loppuarviointiraportin huomiot vaikuttavuudesta 
toimintaohjelmassa mainittujen tavoitteiden ja 1325-päätöslauselmaperheen 
tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. UM yhdessä OKM, PLM, SM, STM ja TEM 
kanssa. (keltainen)

UM: Ulkoministeriö valmistelee neljännen kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus 
-toiminta ohjelman tämän hallituskauden aikana. Työtä on tehty poikkihallinnollisesti toi-
meenpanevien ministeriöiden, kansalaisjärjestökentän sekä tutkimuskentän kanssa. 
Käydyissä keskusteluissa on todettu kolmannen toimintaohjelman tavoitteiden olevan 
pääpiirteissään vielä relevantteja ja hyödynnettävissä myös neljännessä toimintaohjel-
massa. Keskusteluissa on korostunut niin pitkäjänteisen ja johdonmukaisen työn merkitys, 
kuin myös tarve vastata naiset, rauhan ja turvallisuus -agendan ajankohtaisiin haasteisiin. 
Ulkoministeriö on tilannut ulkopuolisen arvioraportin Suomen kolmannen kansallisen nai-
set, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman toimeenpanosta. Laajaan haastattelukierrok-
seen sekä kirjalliseen lähdemateriaalin pohjautuva arvioraportti valmistui elokuussa 2022 
ja antaa suosituksia Suomen uuden toimintaohjelman laati miseksi. Ulkoministeriö hyö-
dyntää raportin havaintoja toimintaohjelmatyössään. Naiset rauha ja turvallisuus -agen-
dan johdonmukainen edistäminen ja puolustaminen ovat erityisen tärkeitä tilanteessa, 
jossa globaalitasolla on nähtävissä useita naisten asemaan ja saavutettuun edistykseen 
heikentävästi vaikuttavia kehityskulkuja, kuten pandemiat, ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set, anti-gender9-liikehdinnän vahvistuminen, sekä eri puolilla maailmaa käynnissä olevat 
konfliktit. 

OKM: 1325-toiminnan koulutukseen ja tutkimukseen liittyvistä näkökulmista käy-
tiin keskustelua vuoden 2021 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla järjestet-
tiin yhteispohjoismainen 1325-aiheinen tapahtuma ”Education for Inclusive Peace: the 
role of education and research in promoting the Women, Peace and Security agenda in 
the  Nordics”, joka kokosi yhteen päättäjiä ja koulutusalan asiantuntijoita. Pohjoismainen 
tapahtuma laajensi osaltaan yleistä tietoisuutta 1325-työn merkityksestä ja konkretisoi 
ohjelman toimeenpanoa OKM:n toimialalla. 

9 Anti-gender-termillä viitataan liikehdintään ja ideologiseen suuntaukseen, jossa eri 
tahot vastustavat aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja tyttöjen sekä sukupuoli- 
ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia (naisjarjestot.fi https://naisjarjestot.fi/hankkeet/
anti-gender-liike/).

https://naisjarjestot.fi/hankkeet/anti-gender-liike/
https://naisjarjestot.fi/hankkeet/anti-gender-liike/
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PLM sisällyttää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat sotilaalliseen kriisinhallinta-
toimintaan jo koulutusvaiheessa. Puolustushallinto toteuttaa YK10:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” ja sitä tukevan kansallisen toiminta-
ohjelman periaatteita kaikissa sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. 

7.18. Julkisen hallinnon strategian periaatelinjauksissa huomioidaan sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen. VM (punainen)

Julkisen hallinnon strategian valmistelussa ja linjauksissa on huomioitu tasa-arvonäkö-
kulma osana yhdenvertaisuutta ja sosiaalista kestävyyttä. Strategiassa ei ole erityisiä suku-
puolten tasa-arvoon liittyviä linjauksia. Strategian toimeenpano toteutuu julkisen sektorin 
organisaatioiden omien strategioiden, linjausten sekä toimenpiteiden kautta vaikuttaen 
siihen, miten tasa-arvoon liittyviä asioita edistetään ja konkreettisia toimen piteitä teh-
dään. Strategian valmistelun ja toimeenpanon arviointihanke käynnistyy keväällä 2023 ja 
valmistuu keväällä 2024.

7.19. Poikkihallinnollinen yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi. YM 
(keltainen)

Vuosina 2020–2022 toteutettuun poikkihallinnolliseen yhteistyöohjelmaan asunnotto-
muuden puolittamiseksi osallistui 11 kaupunkia, joissa asunnottomia oli eniten. Ohjel-
malla pyrittiin vaikuttamaan sekä miesten että naisten asunnottomuuden vähenemiseen. 
Kaupungit toimeenpanivat omia asunnottomuuden puolittamisohjelmiaan vuosien 2021 
ja 2022 aikana. Lisäksi yhdeksässä kaupungissa käynnistettiin asunnottomuutta vähentä-
vien matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeet, joiden avulla 
vahvaa tukea asumiseensa tarvitsevat pystyvät säilyttämään asuntonsa. Nämä toimenpi-
teet hyödyttävät molempia sukupuolia. Ohjelman tavoitteena oli lisätä kohtuuhintaisten 
asuntojen tarjontaa sekä miehille että naisille. Ohjelmassa seurattiin erikseen asunnotto-
mien miesten ja naisten määrän kehitystä. Naisten asunnottomuus on laskenut jo viitenä 
vuotena peräkkäin. Vuonna 2021 oli 891 asunnotonta naista. Valta osa eli 77 % asunnotto-
mista on miehiä. Ohjelma päättyi 31.12.2022. Tasa-arvotoimia tehtiin lähinnä STM:n vas-
tuulla olleessa Asunnottomuutta vähentävien sotepalveluiden kehittäminen -hankkeessa.

10  Yhdistyneet Kansakunnat 
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8 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
Euroopan unionissa ja kansainvälisessä 
toiminnassa

Tasa-arvo-ohjelmaan kirjatun mukaisesti Suomi on sitoutunut edistämään sukupuol-
ten tasa-arvoa systemaattisesti ja läpileikkaavasti niin EU:ssa kuin kansainvälisessä yhteis-
työssäkin eri foorumeilla ja kokoonpanoissa. Antigender-liikehdinnän vaikutuksia on 
torjuttu sekä kansallisesti että EU- ja kansainvälisessä yhteistyössä. Suomi kannatti palkka- 
avoimuuden vahvistamista EU-lainsäädännöllä.

Ohjelman toimenpiteet ja arviointia
8.1. Suomi vahvistaa EU-tason työtä tasa-arvon hyväksi ja edistää EU:n tasa-arvo-
strategian tehokasta toimeenpanoa sekä tasa-arvon erityistoimin, että sukupuoli-
näkökulman valtavirtaistamisella. Suomi on mukana vahvistamassa ja kehittämässä 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sen prosesseja konkreettisin toimin, 
ml. sukupuolivaikutusten arviointi, erityisesti komission painopistealueilla, kuten 
digitalisaatiota ja demografista muutosta koskevissa toimissa, ilmastopolitiikassa, 
talouspolitiikassa ja Agenda 2030:n toimeenpanossa EU:ssa. Suomi edistää suku-
puolinäkökulman valtavirtaistamista neuvostotyössä ja sukupuolitietoista budje-
tointia EU:ssa. VNK, STM ja kaikki ministeriöt (vihreä) 

Suomi pyrkii toimillaan vahvistamaan sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategiaa, jossa 
edistetään yhtäaikaisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulman valtavirtaistamista, että 
vahvaa sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa itsenäisenä alanaan. Valtioneuvoston kanslia 
(VNK) on koordinoinut Suomen horisontaalista kannanmuodostusta gender-terminolo-
giaan liittyen. Valtioneuvoston keskinäistä keskustelua jatkettiin ja tehtiin ehdotuksia toi-
minnan seuraavista askeleista. (VNK)

VNK on koordinoinut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa keskitetysti 
ja tehnyt yhteistyötä ministeriöiden kanssa sitä koskevissa sektorikohtaisissa komission 
aloitteissa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on merkittävä osa Euroopan sosiaalis-
ten oikeuksien pilarin tavoitteita. Lisäksi VNK on tehnyt yhteistyötä muissa komission 
aloitteissa, joilla parannetaan sukupuolten tasa-arvoa. Suomi on korostanut hyvinvointi-
talousajattelua ja edistänyt aktiivisesti siitä käytävää keskustelua. (VNK)
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Suomen EU-politiikassa sukupuolten tasa-arvoa koskevan terminologian käyttö on syste-
maattista ja koherenttia. Sukupuolten tasa-arvoa on edistetty poikkileikkaavasti ja syste-
maattisesti eri politiikan aloilla ja kriisitilanteissa. Suomi on toiminut määrätietoisesti 
sukupuolten tasa-arvoa koskevissa komission aloitteissa tavoitteidensa edistämiseksi ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien samanmielisten maiden ryhmässä. (VNK)

Valtioneuvosto on tiivistänyt yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi EU- ja 
globaaleilla areenoilla. STM on järjestänyt vuosina 2021 ja 2022 valtioneuvoston yhtei-
set palaverit gender-kysymyksestä tilannekuvan päivittämiseksi ja strategisen yhteistyön 
vahvistamiseksi. OM ja STM järjestivät lokakuussa 2021 Euroopan tulevaisuuskonferens-
siin kytkeytyvän tilaisuuden HLBTIQ11-oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä 
tulevaisuuden Euroopassa. STM on korostanut EU-areenoilla sukupuolinäkökulman valta-
virtaistamisen konkreettista toimeenpanoa ja osallistunut Euroopan tasa-arvoinstituutin 
EIGE:n sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistyöryhmän toimintaan. (STM)

Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii osaltaan, että sen antamat lausunnot ja sen 
edustajien eri foorumeilla esittämät kannat vastaavat niin Suomen kuin EU:n tasa-arvo-
politiikan linjauksia. (OKM)

Suomi puolustaa kaikilla sektoreilla systemaattisesti tasa-arvoa edistävää kieltä ja torjuu 
ehdotuksia korvata muotoiluja kapeammilla tai yleisemmillä sanamuodoilla. Toimintamme 
on pitkäjänteistä ja edistämme EU:ssa tasa-arvoa yhdessä saman mielisten, EU-maiden 
enemmistöä edustavien maiden kanssa. EU:n sisäiset jakolinjat ovat johtaneet tarpee-
seen tiivistää tasa-arvoa johdonmukaisesti puolustavien maiden välistä yhteistyötä, jotta 
EU voisi vaikuttaa ja toimia kunnianhimoisesti tasa-arvon edistäjänä multifoorumeilla. 
Tämä näkyy muun muassa toiminnassamme ihmisoikeustyöryhmä COHOM12:ssa. Naisten 
sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä vastustavan anti-gen-
der -liikehdinnän vastustaminen vaatii jatkuvia toimia kansainvälisessä ihmisoikeustoimin-
nassamme. Vaikuttamistyön ansiosta esimerkiksi EU:n Gender Action Plan III:een saatiin 
mukaan sukupuolirakenteiden uudistamiseen sekä moniperusteiseen syrjintään puuttu-
misen periaatteita, tavoitteita ja seurantaa. (UM)

11  Kirjainyhdistelmä viittaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin: lesbot, homot, 
bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset ja queerit (seta.fi).
12  Working Party on Human Rights 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2184
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8.2. Suomi kannattaa samapalkkaisuuden vahvistamista lisäämällä palkka-avoi-
muutta EU- lainsäädännöllä. Samoin Suomi pitää tärkeänä samanarvoisen työn 
käsitteen selkiyttämistä. VNK, STM (vihreä)

Komissio antoi palkka-avoimuutta koskevan direktiiviehdotuksen maaliskuussa 2021. 
 Slovenian kaudella ehdotuksesta saatiin aikaan yleisnäkemys, joka hyväksyttiin TSTK- 
neuvostossa joulukuussa 2021. Alkuperäinen komission ehdotus oli hyvin yksityiskoh-
tainen ja pitkälle menevä ja se sisälsi myös paljon prosessuaalista sääntelyä. Neuvoston 
yleisnäkemyksessä yksityiskohtaisuuden tasoa karsittiin ja kansallista liikkumavaraa lisät-
tiin. Teksti pysyi kuitenkin poliittisesti kunnianhimoisena. Suomi on korostanut sääntelyn 
tarpeellisuutta ja sen vaikuttavuuden tärkeyttä. Suomi on korostanut neuvotteluissa myös 
samanarvoisen työn käsitteen merkitystä ja sen vahvistamista. Samanarvoisen työn vertai-
lemiseen on luotava sitova lista kriteereitä vertailun perustaksi. 

Euroopan parlamentti antoi ehdotuksesta oman raporttinsa maaliskuussa 2022. Neu-
voston yleisnäkemys ja parlamentin näkemys olivat osittain kaukana toisistaan. Ranskan 
puheenjohtajuuskaudella aloitettiin kolmikantaneuvottelut eli trilogit. Tšekin puheen-
johtajuuskaudella trilogit saatiin päätökseen ja toimielinten välillä päästiin sopuun 
direktiivi tekstistä ja se hyväksyttiin Coreperissa13 joulukuussa 2022. Seuraavaksi saavu-
tettu sopu direktiivistä siirtyy parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi luultavasti alku-
vuodesta 2023. 

Palkkojen läpinäkymättömyyden on osoitettu olevan yksi keskeinen syy selittämättö-
miin palkkaeroihin miesten ja naisten välillä. Samapalkkaisuus on eräs Euroopan unionin 
perus periaatteista, mutta sen toteutuminen on edelleen EU:ssa haaste. Palkka-avoimuus-
direktiivillä on mahdollista parantaa periaatteen toteutumista.

13  Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien komitea
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8.3. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta on keskeistä sosiaalisten oikeuk-
sien pilarin toimeenpano. Suomi pitää erittäin hyvänä, että komissio on käynnistä-
nyt prosessin sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosuunnitelman antamiseksi 
vuoden 2021 alussa ja vaikuttaa aktiivisesti sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeen-
panon vahvistamiseen. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja hyvinvointitalous- 
ajattelun periaatteita vahvistetaan osana eurooppalaista ohjausjaksoa. VNK, STM 
(vihreä)

Euroopan komissiossa julkaistiin maaliskuussa 2021 tiedonanto Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta. Suomi tukee pilariin sisältyvää 
EU-tason 78 prosentin työllisyysastetavoitetta vuoteen 2030 mennessä ja siihen liittyvää 
tavoitetta puolittaa sukupuolten välinen työllisyysero vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi 
Suomi katsoo tärkeäksi edistää varhaiskasvatuspalveluiden saatavuutta ja lasten osallistu-
misastetta. Sukupuolten tasa-arvo tulee sisällyttää läpileikkaavasti osaksi pilarin toimeen-
panoa. Pilarin toimeenpanossa Suomi pitää tärkeänä sukupuolivaikutusten arvioinnin 
vahvistamista sekä sukupuolten tasa-arvoa koskevia indikaattoreita ja indikaattorien erit-
telyä sukupuolen mukaan. (STM)

8.4. Kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa Suomi jatkaa aktiivista toimintaansa 
naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajana. Teema on vahvasti esillä myös Suomen 
ehdokkuudessa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022–2024. Seura-
taan hyödyntäen sukupuolten tasa-arvoa EU:n ulkosuhteissa edistävän toiminta-
ohjelman (Gender Action Plan) raportointia korkean tason puheenvuoroista ja 
kannanotoista, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa. UM (vihreä)

Suomi edistää YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä naisten merkityksellistä osallistu-
mista päätöksentekoon kaikilla yhteiskunnan tasoilla, sukupuolten tasa-arvoa, naisten 
talou dellista voimaantumista, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä nai-
siin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lopettamista. Suomi toimi keskei-
sessä roolissa GAP III 14 (2021–2025) ja sen perusperiaatteiden (ihmisoikeusperustaisuus, 
inter sektionaalisuus, transformatiivisuus eli sukupuolirakenteita uudistava lähestymis-
tapa) saamisessa toimintaohjelmaan. Suomi käynnisti yhdessä EU-komission kanssa trans-
formatiivista työtä koskevan jäsenmaiden työryhmän.

14  EU’s new Action Plan on Gender Equality and Women’s Empowerment in External Action 
2021–2025

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2021:102:FIN
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Suomi on pitänyt tasa-arvokysymyksiä aktiivisesti ja läpileikkaavasti esillä ja kyen-
nyt edistämään edellä mainittuja teemoja YK:n ihmisoikeusneuvostotyössä, mukaan 
lukien  päätöslauselmaneuvotteluissa ja niin kansallisissa kuin NB815-puheenvuoroissa-
kin. Suomi pyrkii varmistamaan, ettei käytetty kieli ainakaan heikenny neuvotteluissa ja 
antaessaan ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa suosi-
tuksia toisille valtioille. Suomi tekee tätä yhdessä samanmielisten maiden kanssa sekä 
pyrkii löytämään myös uusia kumppaneita esimerkiksi tapauskohtaisesti. Naisten ja tyt-
töjen oikeuksiin sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kohdistuu paljon vastustusta 
ihmisoikeusneuvostossa. 

Suomen on tärkeää edistää mainittuja teemoja, sillä niihin kohdistuu eri kansainvälisillä 
foorumeilla kasvavaa vastustusta. Toimenpide varmistaa, että EU:ssa ja jäsenmaissa pyri-
tään puuttumaan epätasa-arvon juurisyihin sen sijaan, että pysytään sukupuolitietoisuu-
den (sensitive) tai tasa-arvohaasteisiin vastaavalla (responsive) tasolla. 

8.5. Talouden ja toiminnan suunnittelun kautta toimeenpannaan hallitusohjelman 
tavoite, että vaiheittain uusista kehitysyhteistyöhankkeista 85 prosenttia sisältää 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviä tavoitteita. Tavoitteen toteutumista seurataan 
vuosittain (hankkeiden lukumäärä ja rahoituksen määrä). UM (vihreä)

Em. tavoite välitavoitteineen otettiin osaksi ulkoministeriön toiminta- ja taloussuunnitel-
maa ja sen saavuttamiseksi valmistellaan tiekartta. Saatiin aikaan järjestelmällinen tapa 
saavuttaa tavoite ja tavoitteen jalkauttaminen eri kehityspolitiikan yhteistyömuotoihin. 
Vuoteen 2021 mennessä kumulatiivisen keskiarvon mukaan 76% kaikesta kehitysyhteis-
työrahoituksesta ja 70% ODA16-määritelmän mukaisesta rahoituksesta (pl. tuki monen-
keskisille järjestöille) edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Toimenpide varmistaa, että rahoitus sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vastaa poliit-
tista tahtotilaa edistää sukupuolten tasa-arvoa keskeisenä osana hallitusohjelman sekä 
kehityspolitiikan tavoitteita. 

15  Nordic-Baltic Co-operation 
16  Official Development Assistance 
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8.6. Sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistetaan kaikessa kehitysyhteistyössä. Erityi-
sesti painotetaan vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia. Sukupuoli-
vaikutuksia ja -normeja arvioidaan ja seurataan aiempaa järjestel mällisemmin. 
Toteutusta vahvistetaan ohjeistuksen, työkalujen ja henkilöstön koulutuksen avulla. 
Toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti. UM (keltainen)

Ulkoministeriössä laadittiin ja hyväksyttiin 2002 ohje kehityspolitiikan läpileikkaavien 
tavoitteiden edistämiselle, ml. sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (painottaa vam-
maisinkluusiota). Tätä ohjetta ryhdyttiin jalkauttamaan kehityspolitiikan eri yhteistyö-
muodoissa. Tasa-arvoanalyysejä ja sukupuolivaikutusten arviointeja tehdään entistä 
järjestelmällisemmin ja laadukkaammin. Läpileikkaavien tavoitteiden ohjetta jalkautetaan 
yhteistyömuotokohtaisin työkaluin, henkilöstöä kouluttamalla sekä interventiokohtaisella 
neuvonnalla. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen yhä systemaattisempaa. Seuran-
nassa sekä tulostietojen ja vaikutusten seurannassa on yhä parannettavaa.

8.7. Lisätään tasa-arvoneuvonantajina ja tasa-arvoasioiden yhteyshenkilöinä toi-
mivien asiantuntijoiden määrää siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Suomi tarjoaa 
omalta osaltaan ehdokkaiksi näihin tehtäviin nykyistä enemmän mies puolisia 
hakijoita. Varmistetaan, että sukupuolinäkökulma on sisällytetty kriisinhallinta-
koulutukseen ja -harjoituksiin. SM, UM (keltainen)

Elokuussa 2022 yhteensä 14 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa (11 naista, 3 miestä) työs-
kenteli erityisesti sukupuoli-, SGBV - 17sekä naiset, rauha ja turvallisuus-näkökulmiin kes-
kittyvissä tehtävissä, tavoitteen ollessa 10 asiantuntijaa. Vuoden 2022 ensimmäisellä 
puoliskolla kaikista Kriisinhallintakeskuksen kansainvälisiin tehtäviin lähettämistä asian-
tuntijoista oli naisia keskimäärin 44,5%. Kriisinhallintakeskus pyrkii vuonna 2021 anne-
tun kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean päätöksen mukaisesti nostamaan naisten 
osuuden lähetetyistä asiantuntijoista 50% tasolle.

Naisten ja miesten edustus vaihtelee kuitenkin merkittävästi eri tehtäväalojen välillä ja 
asiantuntijoiden ammattitaustan mukaan. Esimerkiksi turvallisuussektoritaustaisista siviili-
kriisinhallinnan asiantuntijoista alle 20% on naisia. Kriisinhallintakeskus päivit tää parhail-
laan naisten osallisuutta koskevaa mittaustapaansa osana Suomen kansalli sen naiset, 
rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman päivitystä, jotta kokonais osallistusmisprosentin 
lisäksi voidaan tarkastella naisten edustusta myös eri tehtävä luokissa ja tehtävien 
vaativuus  tasoilla. Sukupuoli- sekä naiset, rauha ja turvallisuusnäkökulmat on sisällytetty 
kaikkeen Kriisinhallintakeskuksen tarjoamaan koulutukseen. Vuoden 2022 siviilikriisin-
hallinnan peruskurssille osallistuneista 45% oli naisia. (SM, UM) 

17  Sex and Gender Based Violence

https://um.fi/documents/35732/0/Guideline+for+the+Cross-Cutting+Objectives+in+the+Finnish+Development+Policy+and+Cooperation.pdf/e9e8a940-a382-c3d5-3c5f-dc8e7455576b?t=1618230452564
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