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ALLIANSSIN KOMMENTIT HALLITUKSEN
TASA-ARVO-OHJELMAN LUONNOKSESTA
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kiittää mahdollisuudesta kommentoida hallituksen
tasa-arvo-ohjelman luonnosta.

Mitkä teemat ja toimet ovat mielestänne välttämättömiä
tasa-arvo-ohjelmassa?
Tasa-arvo-ohjelman luonnoksessa on kuvattu tasa-arvon toteutumisen nykytilaa Suomessa ja
huomioitu moniperustaisen syrjinnän näkökulmia. Allianssin mielestä ohjelmassa esitettyjen
hallituksen toimenpiteiden pitäisi kuitenkin kytkeytyä tilannekuvaan selvästi
vahvemmin.
Nuorisoalan näkökulmasta keskeisiä teemoja, jotka monilta osin on huomioitu ohjelmassa, ovat
esimerkiksi nuorten kokema syrjintä ja häirintä, koulutusalojen segregaatio ja osaamiserot,
sukupuolivähemmistöjen oikeudet sekä moniperustainen syrjintä ja turvallisuus. Nämä ovat
tärkeitä kysymyksiä, joihin ohjelmassa tulee esittää selkeitä ratkaisuja.
Ohjelmaan tulee lisätä kaikkien nuorten kanssa työskentelevien järjestelmällinen
kouluttaminen ja osaamisen täydentäminen tasa-arvosta. Tällaisia ammattiryhmiä ovat
opetushenkilökunnan lisäksi mm. nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät, poliisi,
maahanmuuttoviranomaiset. Ylipäänsä kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa tehtävän
nuorisotyön rooli olisi syytä nostaa ohjelmaan.
Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman parantamiseksi Allianssi kannattaa
nuorten mahdollisuutta korjata juridinen sukupuolimerkintänsä jo ennen
täysi-ikäisyyttä, ilman lääketieteellistä selvitystä tai todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä.
Luonnoksessa mainittua sukupuolen korjaamisen täysi-ikäisyyden vaatimusta tulee arvioida
kriittisesti. Henkilön oikeuksiin syvästi vaikuttava kysymys ei saa perustua tekniseen ikärajaan
vaan tilannetta pitäisi arvioida tapauskohtaisesti.
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen lähtökohdiksi otetut koskemattomuus ja
seksuaalinen itsemääräämisoikeus ovat hyviä tavoitteita. Allianssi kannattaa rikoslain
raiskausmääritelmän muuttamista suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.

Mitä läpileikkaavia teemoja ja näkökulmia ohjelmassa tulisi olla mukana?
Syrjinnän ennaltaehkäisy on osa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyötä. Syrjinnän
ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä syrjintä heikentää erityisesti nuorten hyvinvointia monin
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tavoin. Syrjintää kokevilla nuorilla on esimerkiksi keskimääräistä enemmän kokemuksia
turvattomuudesta, heidän on vaikeampi uskoa tulevaisuuteen ja heillä on muita nuoria
enemmän säännöllisiä terveysoireita. Tasa-arvo-ohjelman tulee huomioida kattavasti niin
tilannekuvien kuin toimenpiteiden osalta moniperustainen syrjintä ja turvallisuus.
Ohjelman kokonaisuutta olisi myös hyvä tarkastella lasten ja nuorten oikeuksien kautta. Ikä
ei koskaan saa olla syrjintäperusteena.

Ehdotuksia ohjelman seurantaan?
Ohjelman toteutumista tulee seurata koko hallituskauden ajan ja tehdä ennen kauden loppua
arviointi ohjelman toteutumisesta. Seurannassa tulee osallistaa kansalaisyhteiskuntaa ja sen
toimijoita laajasti.

Lopuksi
Vaikuttavassa tasa-arvotyössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
Onkin toivottavaa, että hallitus sitoutuisi tekemään päätöksissään sukupuolivaikutusten
arviointia.  Erityisesti Allianssi kiinnittää huomiota ohjelman toteuttamisen resursseihin.
Sukupuolitietoisen budjetoinnin periaatteet eivät nykyisellään toteudu, sillä ohjelmassa
esitettyjen toimenpiteiden rahoitusta ei mainita.
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