
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019
Sukupuolten tasa-arvo on keskeinen yhteiskunnallinen arvo ja tavoite Suomessa. Hallituksen keskei-
siä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi on koottu tasa-arvo-ohjelmaan. Ohjelmassa on kuusi 
eri osa-aluetta ja runsaat kolmekymmentä toimenpidettä. Kukin ministeriö vastaa oman hallinnon-
alansa toimenpiteiden toteuttamisesta. Ohjelman toimeenpanoa koordinoi sosiaali- ja terveysminis-
teriö.

Tasa-arvo-ohjelmassa on muun muassa seuraavat toimenpiteet:

Tuetaan työn ja perheen yhteensovitta-
mista sekä vanhemmuutta

• Tasataan perhevapaista työnantajille kohdis-
tuvia kustannuksia.

• Selvitetään, voitaisiinko äitiyspäivärahakau-
den aloitusajankohtaa joustavoittaa.

• Vahvistetaan perheystävällisiä käytäntöjä 
työpaikoilla.

• Huomioidaan sukupuolinäkökulma eroa-
massa olevien vanhempien tueksi tarkoite-
tun eropalvelun kehittämisessä sekä lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
lainsäädännön uudistuksessa.

Vahvistetaan tasa-arvoa työelämässä

• Kavennetaan naisten ja miesten keskimää-
räistä palkkaeroa toteuttamalla kolmikantai-
nen samapalkkaisuusohjelma.

• Lievennetään työmarkkinoiden jakautumista 
naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin.

• Parannetaan ulkomaalaistaustaisten naisten 
ja miesten mahdollisuuksia työllistyä.

• Lisätään sukupuolten tasapuolista edus-
tusta pörssiyhtiöiden hallituksissa sekä 
valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa ja 
johtoryhmissä.



Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 
2016–2019 on kokonaisuudes-
saan luettavissa osoitteessa: 

www.stm.fi/tasa-arvopolitiikka 

Samapalkkaisuusohjelma 
2016–2019 kokoaa yhteen 
hallituksen ja työmarkkina-
keskusjärjestöjen yhteiset 
toimenpiteet samapalkkaisuu-
den toteuttamiseksi.  

www.urn.fi/
URN:ISBN:978-952-00-3829-8 

Tasa-arvobarometri
tuottaa tietoa kansalaisten 
tasa-arvoasenteista ja -koke-
muksista. Jo valmistuneet ta-
sa-arvobarometrit (2004, 2008 
ja 2012) ja toukokuussa 2018 
ilmestyvä uusi julkaisu löytyvät 
osoitteesta:

www.julkari.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön
tasa-arvoyksikkö
vastaa tasa-arvolainsäädännön
kehittämisestä ja hallituksen
tasa-arvopolitiikan valmistelusta
ja koordinoinnista.

www.stm.fi/tasa-arvo 
tasy@stm.fi 

Tasa-arvotiedon keskus
(THL) on valtakunnallinen 
tietopalvelu, joka tarjoaa
ajantasaista ja tutkimukseen
perustuvaa tietoa sukupuolten 
tasa-arvosta.

www.thl.fi/tasa-arvo 
tasa-arvotieto@thl.fi 

Edistetään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa 
ja liikunnassa

• Uudistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
tasa-arvonäkökulma huomioiden.

• Sisällytetään opetus- ja kasvatustyötä tekevien koulutuk-
seen tasa-arvotietoisia opetussisältöjä.

• Tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
tasa-arvosuunnittelua.

• Edistetään sukupuolten tasa-arvoa liikunnassa ja kirjasto-
toiminnassa.

Vähennetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
lähisuhdeväkivaltaa

• Hallitus varmistaa Istanbulin sopimuksen toimeenpanon 
etenemisen.

• Vahvistetaan turvakotiverkostoa ja käynnistetään ympä-
rivuorokautinen auttava puhelin.

• Vakiinnutetaan seksuaalisen väkivallan uhrien hoitoketju 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osana.

• Selkiytetään sovitteluun ohjaamisen ja sovittelun ohjeis-
tusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan 
tapauksissa sekä arvioidaan lainsäädännön muutostar-
vetta.

Parannetaan miesten hyvinvointia ja terveyttä

• Vahvistetaan isän asemaa tasavertaisena vanhempana 
neuvolapalveluissa.

• Vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevi-
en miehiin ja poikiin liittyvää osaamista. 

• Terveiden elämäntapojen edistämisessä yhdeksi paino-
pisteeksi otetaan ne miehet ja pojat, joiden terveysriskit 
ovat suurimmat.

Yhteiskunnallisella päätöksenteolla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa

• Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan keskeisiin yhteis-
kunnallisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin.

• Sisällytetään sukupuolivaikutusten arviointi lainvalmis-
teluun ja kehitetään talousarvion sukupuolivaikutusten 
arviointia.

• Tuotetaan sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa valmiste-
lun ja päätöksenteon pohjaksi. 

• Ministeriöt edistävät sukupuolten tasa-arvoa toiminnas-
saan ja selvittävät politiikka-alansa keskeiset tasa-arvo-
haasteet. 

www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3829-8
www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3829-8
www.julkari.fi

