
TAVOITTEENA TASA-ARVO
HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2008–2011

Suomen hallitus on sitoutunut edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kaikessa 
päätöksen teossaan. 

Tasa-arvon toteuttaminen vaatii konkreettisia toimia. Hallitus on koonnut keskeiset tasa 
-arvo toimensa ohjelmaksi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma koskee vuosia 2008–2011, ja 
siinä on seitsemän painopistealuetta. Ohjelmaa voidaan täydentää myöhemmin. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjel ma on laadittu ja sitä toteutetaan ministeriöiden yhteistyössä. 
Toimeenpanoa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman aikana kuullaan järjestö-
jä, ja sen loppuraportti ilmestyy syksyllä 2010.

1 Sukupuolinäkökulman 
 valtavirtaistaminen

Vastuutahot:
Kaikki ministeriöt

Kaikkia valtioneuvoston päätöksiä ja toimenpiteitä 
arvioidaan niin, että saadaan selville niiden vaikutuk-
set naisiin ja miehiin. Tätä kutsutaan sukupuolinäkö-
kulman valtavirtaistamiseksi.

 Hallituksen politiikkaohjelmien toteutukseen sisälly-
tetään sukupuolinäkökulma. 

 Jokainen ministeriö ottaa  suku puolinäkökulman huo-
mioon val mistellessaan lakeja, laatiessaan talousarvio-
ehdotusta sekä toteuttaessaan hankkeita. Ministeri-
öihin perustetaan toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä 
varmistamaan tämän toteutuminen.

 Ministeriöt kouluttavat henkilös töään aiheesta.

 Tasa-arvon tietopalvelu käynnistetään vuonna 2009. 
Se kokoaa yhteen tasa-arvotietoa ja toimii tukena 
myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiselle. 

2 Sukupuolten välisten palkkaerojen 
 kaventaminen

Vastuutahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö

Hallituksen tavoitteena on naisten ja miesten välisten 
palkkaerojen selkeä kaventaminen tällä hallituskaudella.

Naisten säännöllisen työajan palkka on noin 80 prosent-
tia miesten palkasta. Ero on pysynyt suunnilleen samana 
1990-luvun alkupuolelta.

 Hallitus jatkaa työmarkkinajärjestöjen kanssa sama-
palkkaisuus ohjelman toteuttamista.

 Valtion uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset nais-
ten ja miesten palkkoihin selvitetään.
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3  Naisten urakehityksen edistäminen

Vastuutahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtioneuvoston kanslia 
Valtiovarainministeriö

Hallituksen tavoitteena on edistää naisten urakehitys-
tä ja lisätä naisten osuutta johtopaikoilla niin julkisella 
kuin yksityisellä sektorilla. 

 Valtiovarainministeriön asettama työryhmä laatii
toimenpiteet naisten osuuden kasvattamiseksi val tion-
hallinnon esimies- ja joh to   tehtävissä.

 Hallitus pyrkii pitämään naisten osuuden valtion ko-
konaan omistamien yritysten hallituksissa vähintään 
40 prosentissa ja kasvattamaan osuutta valtion osin 
omistamissa yrityksissä. 

 Hallitus jatkaa vuoropuhelua yri tys sektorin kanssa 
naisten urakehityksen tukemiseksi. 

 Naisjohtajuuden ja naisten urakehityksen tilastointia 
kehitetään. 

4  Koulujen tasa-arvotiedon lisääminen ja 
ammattien eriytymisen lieventäminen

Vastuutahot:
Opetusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö

Koulutusalat ja ammatit ovat Suomessa jakautuneet 
jyrkästi sukupuolen mukaan.

 Varmistetaan, etteivät koulujen oppimateriaalit pidä 
yllä kaavamaisia käsityksiä tytöistä ja pojista, miehistä 
ja naisista.

 Opettajien ja lastentarhanopettajien koulutukseen 
ja täydennyskoulutukseen lisätään sukupuolitietoista 
opetusta.

 Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten am-
matteihin ja aloihin lievennetään muun muassa edis-
tämällä työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

5 Työn ja perhe-elämän 
 yhteensovittaminen

Vastuutahot:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Jotta naisten tosiasiallinen tasa-arvo työelämässä toteu-
tuisi, vanhempainvapaat tulee jakaa tasaisemmin äitien 
ja isien kesken. Isien vastuunotto lastenhoidosta vahvis-
taa paitsi naisten työmarkkina-asemaa, myös miesten 
vanhemmuutta ja tasa-arvoista asemaa perheessä.

Tavoitteena on isien kannustaminen perhevapaiden käyt-
töön sekä perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasai-
sempi jakaminen nais- ja miesvaltaisten alojen kesken.

 Hallitus selvittää vanhempainvapaajärjestelmän uudis-
tamisen mahdollisuuksia.

 Isyysvapaata pidennetään kahdella viikolla vuonna 
2010.

6 Naisiin kohdistuvan väkivallan 
 vähentäminen

Vastuutahot:
Oikeusministeriö
Sisäasiainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ulkoasiainministeriö

Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole Suomessa juuri 
vähen tynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

 Laaditaan poikkihallinnollinen ohjelma naisiin koh-
distuvan väkivallan vähentämiseksi ja varmistetaan 
siihen liittyvän asiantuntemuksen jatkuvuus asian-
omaisissa ministeriöissä. 

 Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen koordi-
naatiota ja resursseja vahvistetaan. 

7 Tasa-arvotyön vahvista minen ja 
 tasa-arvoselon teko

 Selvitetään tasa-arvoviranomaisten ja naisjärjestöjen 
toiminnan edellytyksiä ja resursseja.

 Hallitus antaa vaalikauden aikana eduskunnalle selon-
teon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
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