SUOMEN KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET
TASA-ARVOPOLIITTISET TAVOITTEET
Suomi on kaikessa toiminnassaan
tasa-arvoinen ja sukupuolisyrjinnästä
vapaa yhteiskunta

Sukupuolten tasa-arvo on kansallinen, eri politiikka-aloja läpileikkaava prioriteetti, jonka tilaa seurataan. Lainsäädäntö, politiikkatoimet ja palvelut tukevat sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien
täysimääräistä toteutumista. Suomessa jokainen voi turvallisesti ilmaista sukupuoltaan ilman pelkoa
syrjinnästä.

Suomessa jokainen voi elää ilman
sukupuolistunutta väkivaltaa
tai väkivallan uhkaa eikä
kenenkään oikeutta vapauteen ja
koskemattomuuteen loukata

Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta, mukaan lukien seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä, ovat kaikissa muodoissaan vähentyneet merkittävästi eikä sukupuolistuneen väkivallan
uhrina kuole tai menetä terveyttään kukaan. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa tunnistetaan sukupuolistuneena väkivaltana ja sitä torjutaan tehokkaasti. Väkivallan uhrit saavat apua ja
tekijät ohjataan tukipalveluihin. Yhteiskunta tarjoaa erityistä suojaa haavoittuvassa asemassa oleville
ihmisille henkilökohtaisen koskemattomuuden varmistamiseksi.

Suomessa kaikilla on sukupuolesta
riippumatta yhtäläiset osallistumismahdollisuudet sekä valta vaikuttaa
omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan

Valta yhteiskunnassa, politiikassa ja taloudessa jakautuu tasapuolisesti sukupuolten kesken. Kaikilla on
yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Sukupuoleen
perustuva syrjintä tai vihapuhe eivät rajoita kenenkään ilmaisuvapautta ja osallistumista yhteiskunnan
toimintaan.

Suomessa toteutuu sukupuolten
taloudellinen tasa-arvo ja syrjimättömillä
työmarkkinoilla maksetaan samaa
palkkaa samanarvoisesta työstä

Keskimääräinen sukupuolten palkkaero ja elinikäinen tuloero ovat puolittuneet vuosikymmenen loppuun mennessä. Työmarkkinoille pääsy ja työmarkkina-asema eivät ole kiinni henkilön sukupuolesta ja
taustasta. Vaativuudeltaan samanarvoisista töistä maksetaan työmarkkinoilla samaa palkkaa. Talouspolitiikka edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Suomessa jokaisella on mahdollisuus
hyvinvointiin, terveyteen ja
turvallisuuteen sukupuolesta riippumatta

Hoivavastuu, koulutus ja työmarkkinat
jakautuvat Suomessa tasa-arvoisesti
sukupuolten kesken

Suomi on sukupuolten tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien järjestelmällinen edistäjä
kansainvälisesti

Sukupuolten hyvinvointi- ja terveyserot ovat vähentyneet vuosikymmenen loppuun mennessä. Miesten välinen eriarvoistumiskehitys on taittunut. Hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipolitiikka vahvistavat
sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolistuneen väkivallan kysymykset ovat osa hyvinvoinnin, terveyden
ja turvallisuuden edistämistä. Sukupuolen moninaisuus on lähtökohta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Julkinen ja yksityinen hoivavastuu jakautuvat tasapuolisesti sukupuolten kesken. Toimialojen sukupuolen mukainen jakautuminen on lieventynyt, ja tasa-ammateissa työskentelevien osuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenen loppuun mennessä. Koulutuksessa, työllisyyspolitiikassa ja työ- ja elinkeinoelämässä puretaan sukupuolen mukaista työnjakoa tavoitteellisesti. Varhaiskasvatus, opetus ja
koulutus vahvistavat sukupuolten tasa-arvoa.

Suomi on aloitteellinen ja ajaa Euroopan unionissa ja kansainvälisessä toiminnassa pitkäjänteisesti
ja kunnianhimoisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia, kaikkien sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Suomi edistää kansainvälisten tasa-arvo- ja ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanoa. Suomen
kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa painotetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia,
sukupuolistuneen väkivallan torjumista sekä naisten tasa-arvoista taloudellista ja poliittista osallistumista. Lisäksi korostetaan haavoittuvassa asemassa olevien aseman parantamista.
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