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• Toteutusaika: 1.2.2021-31.1.2023

• Hankekumppanit: OM (koordinaattori), yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, 
THL, Helsingin kaupunki

Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanke

Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality–hanke on saanut rahoitusta 
Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus –ohjelmasta (2014-2020). 

Hankkeen tavoitteet

I. Kehittää työkaluja yhdenvertaisuus- (ja tasa-arvo)suunnitteluun, mm. 
suunnitteluvelvollisuuden seurannan tehostamiseksi

II. Lisätä yv-suunnitteluvelvollisten toimijoiden keskinäistä tukea ja oppimista

III. Parantaa keskeisten kansallisten yhdenvertaisuustoimijoiden välistä yhteistyötä 
ja koordinaatiota

IV. Vahvistaa osaamista ja tietoisuutta syrjimättömyydestä, yhdenvertaisuudesta,
moninaisuudesta JA hyvistä väestösuhteista



Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

• Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.

• Häirintää on käyttäytyminen, jolla loukataan tarkoituksellisesti tai 
tosiasiallisesti henkilön ihmisarvoa. Käyttäytymisellä luodaan 
kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvä halventava, nöyryyttävä, 
uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. (Yhdenvertaisuuslaki ja 
tasa-arvolaki)

• Velvollisuus yhdenvertaisuussuunnitteluun

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325


Hyvät väestösuhteet

Eri väestöryhmiin kuuluvat ihmiset elävät yhdessä Etelä-Pohjanmaalla. He 
luottavat toisiinsa lähtökohdista ja taustasta riippumatta.

Pesäpalloilija Vapaaehtoinen Yrittäjä Insinööri Neljän lapsen vanhempi
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Yhdenvertaisuussuunnittelu 
– mitä ja miksi?

- Yksilöillä erilaiset lähtökohdat ja tarpeet

- Yhteisö toimii parhaiten jos yksilöt voivat 
hyvin

- Yhteisöjen toiminnalla merkitystä 
yhdenvertaisuuden toteutumiseen 
yhteiskunnassa

- Yksilö <> Yhteisö <> Yhteiskunta

-> yhdenvertaisuussuunnittelu auttaa 
jäsentämään ja kehittämään
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