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ULKOASIAINHALLINNON 100 TASA-ARVOTEKOA 2017
Kooste edustustojen, osastojen ja yksiköiden saapuneista vastauksista

Suomen edustustot ulkomailla
Tasa-arvoteko
1. Ydinvoima-alan naisverkoston luominen ja
toiminnan alkuunsaattaminen
2. Vastuumaissa menestyneiden suomalaisten miesten
ja naisten henkilökuvien julkaiseminen verkossa
3. Tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen
voimaannuttamisen edistäminen Nigeriassa ja
Ghanassa helmikuussa 2017 toteutettavan
koodibussihankkeen kautta
4. Kehitysyhteistyön maaohjelmassa naisten
oikeustietoisuutta ja maanhallintaoikeuksien
konkreettista toteutumista vahvistetaan kaikissa
maarekisteröintiprosessin vaiheissa Etiopiassa
5. Naisten ja haavoittuvien ryhmien
maatalousyrittäjyyttä ja elinkeinomahdollisuuksia
tuetaan Etiopiassa perustamalla heidän
erityistarpeisiinsa räätälöity rahoitusjärjestelmä
maaohjelmassa
6. Naisten ja tyttöjen tarpeet asetetaan keskeiseen
rooliin vesipalvelujen suunnittelussa yli miljoonalle
ihmiselle maaohjelmassa. Naisjohtajuutta tuetaan
kouluttamalla 10 000 naista vesipalvelujen kestävään
hallinnointiin ja yli 21 000 naista osallistuu aktiivisesti
yhteisönsä veteen liittyvään päätöksentekoon kylänsä
vesikomitean jäsenenä
7. Osana opetussektorin yhteistyötä kasvatetaan
yläastetta (9-10 luokat) käyvien tyttöjen osuutta
8. Varmistetaan tasa-arvoasioiden huomioiminen
kaikissa hankkeista järjestämällä tasa-arvokoulutus
kahdenvälisille ja kansalaisjärjestöhankkeille
9. Naisrauhanvälittäjien verkoston luomisen
tukeminen Afrikan Unionissa
10. Naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaan liittyvä
Algerian parlamentin valtuuskunnan vierailu Suomeen
11. Jatketaan yhdessä UNFPA:n ja UNDP:n kanssa
Algerian solidaarisuus-, perhe- ja naisioiden ministerin
Mounia Meslemin ja kansalaisjärjestöjen työn
tukemista
12. Juttusarja Suomen ensimmäisistä
naiskansanedustajista Facebookissa
13. Turkin kansalaisyhteiskunnan edustajia
vaikuttajavierailuille Suomeen
14. ART+FEMINISM -yhteistyötä Ankaran modernin
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taiteen keskuksen, CerModernin, kanssa jatketaan
15. YK-järjestöjen edustustojen kanssa toteutettava
tasa-arvotapahtuma Astanan maailmannäyttelyssä
16. Merkittävän tasa-arvoa ja/tai naisten oikeuksia
maamme historiassa edistäneen henkilön tai
tapahtuman esitteleminen nettisivuilla ja Facebookissa
kuukausittain
17. Osallistuminen UN Womenin Bangkokissa
järjestämälle HeForShe -taideviikolle maaliskuussa
18. Libanonilaisten naisten poliittisen osallistumisen
tukeminen tavoitteena vahvistaa naisten asettumista
ehdolle parlamenttivaaleissa 2017
19. He for She -kampanja sekä tasa-arvoteeman esillä
pitäminen sosiaalisessa mediassa
20. Jatkotoimia hankkeelle, jolla vahvistettiin
naiskansanedustajien asemaa ja osaamista
21. Juhlaseminaarin järjestäminen maaliskuussa 2017
teemalla ”Mitä minä olen tehnyt tasa-arvon
edistämiseksi ja mitä aion vielä tehdä”.
22. Osallistuminen seksuaalisen tasa-arvon ja
syrjimättömyyden puolesta järjestettävään Pridekulkueeseen ja yhteistyö päätapahtuman järjestäjän
kanssa
23. Turn the World Orange -kampanjaan
osallistuminen naisiin kohdistuvan väkivallan
kitkemiseksi
24. Nostetaan sosiaalisessa mediassa esille tasa-arvon
merkitys Suomen historiassa
25. Suomi 100 -vuoden juhlatilaisuuksiin kutsutaan
vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia ja
juttusarjan julkaiseminen tasa-arvon virstanpylväistä
Suomessa
26. Yhteistyöhanke Unkarin kouluissa tyttöjen
digilukutaidon kehittämiseksi
27. Rails Girls -koodauskoulutustyöpajan järjestämisen
mahdollinen tukeminen Buenos Airesissa
28. Suomalaisen tasa-arvomallin pitämistä yllä eri
yhteyksissä viranomaisten, kansalaisyhteisön ja
romanialaisen yleisön kanssa
29. Romanian viranomaisia, Punaista ristiä ja
kansalaisjärjestöjä tuetaan äitiyspakkauksen
ottamiseksi käyttöön Romanian köyhimmillä alueilla
30. She Leads -konferenssi naisjohtajien luentoineen,
työpajoineen ja koulutuksineen
31. Kepan kanssa järjestettävä
kansalaisjärjestöseminaari, jossa pidetään vahvasti
esillä naisten aseman kehitystä
32. Naisten työelämään osallistumisen
mahdollisuuksia parantavien keinojen esillä pitäminen
33. Pyrkimys vaikuttaa edustuston henkilöstön
sukupuolijakaumaan. Haagin edustuston yhdeksästä
työntekijästä vain yksi työntekijä on mies.
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Sukupuolijakaumaan on jo aiemmin kiinnitetty
huomiota, mutta käytännössä asiaan voidaan
vaikuttaa vain rekrytoitaessa uusia työntekijöitä
(ml. harjoittelijat), vaikka sukupuoli olekaan määräävä
tekijä valinnoissa.
34. Suomalaisen tasa-arvomallin esittely Haagin
naissuurlähettiläsverkoston tilaisuuksien yhteydessä
35. Vietnamin uuden metsälain
sukupuolivaikutusanalyysi, jota Vietnamin
metsähallitus hyödyntää
36. Ns. Pink Seasonin tapahtumiin osallistuminen
seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja aseman
edistämiseksi
37. Naisten päivän yhteydessä maaliskuussa seminaari
työpajoineen naisten voimaannuttamisesta ja
poliittisesta osallistumisessa yhteistyössä yliopiston
ja/tai ajatuspajan kanssa
38. Tasa-arvoa käsittelevä
juhlatapahtuma, johon kutsutaan korkean tason
puhuja Suomesta
39. Naisten pääsyä koulutukseen ja poliittista
osallistumista tukevien hankkeiden rahoittaminen
40. Edustuston aidan maalaaminen tasa-arvoteeman
mukaisesti tasa-arvoteemaa painottavan
piirustuskilpailun perusteella
41. Naisten aseman parantaminen tukemalla
työllisyyttä ja pienyrittäjyyttä kehittävää projektia
Tadzhikistanissa
42. Naisten aseman, naisyrittäjyyden ja vammaisten
henkilöiden oikeuksien edistämisen huomiointi
paikallisen yhteistyön määrärahoissa
43. Tasa-arvoon liittyvän seminaarin järjestäminen
alueen maissa
44. Naisyrittäjyyden tukeminen Seed Forumin
naisyrittäjyysohjelman kautta
45. Hyväntekeväisyysjääkiekko-ottelusta saatavien
tulojen lahjoittaminen naisten asemaa edistävän
kansalaisjärjestön toimintaan
46. YK:n päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja
turvallisuus -teeman aktiivinen esillä pitäminen mm.
EU-CELAC huippukokouksessa
47. Suurlähetystö Limassa tulee järjestämään
sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevän
miniseminaarin ja jatkaa toiminnassaan aktiivista ja
näkyvää osallistumista tasa-arvoteemoja käsitteleviin
tilaisuuksiin
48. 110 vuotta ensimmäisistä naiskansanedustajista –
Suomen naisten äänioikeuden ja ehdokaskelpoisuuden
juhlistaminen yhteistilaisuudella Portugalin
parlamentin kanssa
49. 80 vuotta äitiyspakkauslaista – kumppanuustoimet
paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön kanssa
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Kiovan-suurlähetystö
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Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikkö
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portugalilaisen äitiyspakkauksen lanseeraamiseksi
50. Women of the World -festivaaliin osallistuminen
Lontoossa ja Tampereella
51. Naisyrittäjille ja -johtajille suunnatun
pitchaustapahtuman järjestäminen
sijoittajakontaktien luomiseksi
52. Naistenpäivän tapahtumaan osallistuminen
esitellen Suomen kehityspolitiikan tasa-arvotavoitteita
53. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
Espanjan-vierailun (toukokuu 2017) yhteydessä
seminaari suomalaisen tasa-arvon edistymisestä osana
demokraattista kehitystämme
54. Naispuolisten maanviljelijöiden tukeminen,
opetussektorin tasa-arvokoulutuksen järjestäminen,
konferenssi YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselmasta 1325 ja naisten roolista konfliktien
ehkäisyssä
55. ”Sustainability and Gender Equality” -tapahtuman
järjestäminen pääpuhujanaan presidentti Tarja
Halonen
56. Tytöille suunnattuja tapahtumia Faces and Laces katutaidefestivaalin yhteydessä
57. Tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia tullaan
käsittelemään useissa tapahtumissa
58. Useita tasa-arvoon, pl-1325:n toimeenpanoon,
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja naisjohtajuuteen
liittyviä tapahtumia ja projekteja niin Keniassa,
Somaliassa kuin muissa jalkamaissa ja YK:lla, esim.
naisten poliittisiin oikeuksiin ja osallistumiseen liittyvä
tapahtuma
59. Seminaarin järjestäminen naisten asemasta Intian
työmarkkinoilla pääpuhujana suomalainen korkean
tason asiantuntija
60. Henkilökunnalle järjestetty intialaisen tasaarvoasiantuntijan vetämä workshop
61. Työyhteisö palkitsee tasa-arvoa erityisen hyvin
edistävät kollegat “kuukauden työntekijä” -tyypisellä
huomioinnilla
62. Suomalaisen naisyrittäjyyden esille nostaminen ja
tähän liittyvän tapahtuman järjestäminen New Yorkin
kaupungin kanssa
63. Tasa-arvoasioiden esiintuominen osana Kyproksen
rauhanprosessia
64. Viestintää Tyyne Leivo-Larssonin (Suomen
ensimmäinen naispuolinen suurlähettiläs, jonka
toimikausi oli Oslossa 1958 – 1965) perintöön
pohjaten
65. Tasa-arvokampanja sosiaalisessa mediassa esittäen
kuukausittaisen suomalaisen tasa-arvon
virstanpylvään
66. Tasa-arvon aspektien yhä parempi huomioiminen
ja asennemuutoksen edistäminen
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yhteistyökumppanien toiminnassa
67. Äitiyspakkausta Karjalan tasavallan sosiaali- ja
terveysalan toimijoille esittelevän tilaisuuden
pitäminen
68. Suomea, vepsää ja karjalankieltä puhuvien lasten
tasa-arvon edistäminen tukemalla kieltenoppimista
69. Kuvailutulkatun lastenelokuvanäytöksen
järjestäminen ja syrjäytyneiden ja vammaisten lasten
sosiaalista toimintaa edistävään sirkushankkeeseen
osallistuminen
70. Suomen Pietarin-instituutin julkaiseman teoksen
”Naisantologia – suomalaiset naiset Venäjällä”
hankkiminen lahjakirjaksi ja käyttäminen
mahdollisuutena kertoa Suomen naisten tasa-arvosta
ennen ja nyt
71. Naisten asemaa yritysmaailmassa koskevan
seminaarin pitäminen yhdessä Tshekin pohjoismaisen
kauppakamarin kanssa
72. Tshekinkielen tuntien järjestäminen myös
harjoittelijoille
73. HeForShe -kampanjaan osallistuminen paikallisesti
ja yhteispohjoismaisen some-kampanjan pitäminen
tasa-arvotyöstä Etelä-Afrikassa
74. Paikallisen naisjärjestön toteuttaman
vähemmistöjen oikeusturvaa parantavan hankkeen
tukeminen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan
keskustelun järjestäminen osana sitä
75. Päätöslauselmaa 1325 toteuttavan hankkeen
tukeminen perhe- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisemiseksi
76. Euroopan neuvoston toimintaan tarkoitetun
vapaaehtoismäärärahan kohdentaminen pääosin
naisten oikeuksien edistämiseen
77. Gender-neuvonantajan lähettäminen Euroopan
neuvoston Kiovan-toimistoon
78. Vähintään kahden yhdenvertaisuutta ja
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän tapahtuman
järjestäminen
79. Suurlähettiläs Hakala on sitoutunut
henkilökohtaisesti edistämään tasa-arvoa Gender
Champions -hankkeessa
80. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen
toteutumisen seuraaminen OECD:n työssä
81. Liittyminen International Gender Champions aloitteeseen
82. Naisten ja tyttöjen asemaa käsittelevän seminaarin
järjestäminen maaliskuussa 2017 yhteistyössä
palestiinalaishallinnon ja paikallisten kumppaneiden
kanssa. Paikallisen yhteistyön hankkeissa parannetaan
vammaisten naisten asemaa ja oikeuksia sekä
autetaan sukupuolisidonnaisen
väkivallan uhreja.
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83. Kuukausittaisen henkilökuvan julkaiseminen
suomalaisesta tai islantilaisesta naisesta, joka on
historian tai nykyajan merkkihenkilö
84. Naisten koulutuksen ja toimintaedellytysten
parantaminen Saudi-Arabiassa. Konkreettisena
toimenpiteenä suurlähetystö edistää
saudiarabialaisten naisopettajien osallistumista
opettajakoulutukseen Suomessa keväällä ja kesällä
2017.
85. Yhdessä Marta-järjestön kanssa naisiin ja tyttöihin
kohdistuvaa ja perheväkivaltaa käsittelevän
seminaarin järjestäminen poliisin,
sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuoltohenkilöstön,
tuomareiden, syyttäjien ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyön kehittämiseksi
86. Sitoutuminen siihen, että edustuston järjestämissä
tilaisuuksissa ei nähdä all-male -paneeleita
87. Alueen suomalaistoimijoiden työtilojen
esteettömyyden edistäminen
88. Women in Tech -tapahtuman järjestäminen
89. Tiedon levittäminen koulutusjärjestelmän
innovaatioista ja mahdollisuuksista bulgarialaisten
järjestöjen kanssa
90. Etelä-Korean tasa-arvoministeriön ja
Pohjoismaiden suurlähetystöjen kesken solmittu
yhteistyöasiakirja ja eri toimet sen pohjalta tasa-arvon
edistämiseksi
91. Eduskunnan ja Riigikogun naiskansanedustajien
yhteentuominen ja Riigikogun naisverkoston
perustamisen tukeminen
92. Tasa-arvokeskustelujen tuominen Viron kouluihin
niin oppitunneille kuin henkilöstöpolitiikkaan
93. Pohjoismaisen ministerineuvoston Viron-toimiston
kanssa lanseeratun yritysten naisjohtajien
mentorointihankkeen toteuttaminen
94. Tasa-arvosuurlähettiläs Lammila on pääpuhujana
Kibbutzim College of Educationin tasaarvokonferenssissa, jossa julkistetaan kirja "Gender
Equality and Gender Issues in Israel"
95. Naisten aktiivista työelämään osallistumista ja
suomalaista perhepolitiikkaa käsittelevän seminaarin
järjestäminen paikallisille päättäjille, poliitikoille,
asiantuntijoille ja medialle
96. Tunisialaisten naisvirkamiesten kapasiteetin
vahvistaminen rahoittamalla kumppanuushanketta
97. Naispuolisen henkilöstön tukeminen seksuaalista
häirintää koskevilla koulutuksilla
98. Yhteiskunnalliseen tasa-arvoon tähtäävän
keskustelun edistäminen Liettuassa esittelemällä
maan sosiaali- ja terveysviranomaisille sekä
kansalaisyhteiskunnalle suomalainen äitiyspakkaus
99. Naiset ja ilmastonmuutos- ja 1325-tematiikkojen
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sekä mm. Suomen tasa-arvoisen koulutuksen ja
teknologiakasvatuksen esillä pitäminen
100. Tunnetun itävaltalaisen haastaminen
isyyskuukauden pitoon sopivan ehdokkaan löytyessä
101. Gender Champions -verkoston ehdottaminen
Wieniin ja Itävallan haastaminen mukaan siihen
102. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen
painottaminen Etyjin toiminnassa, mm. Suomen esitys
Etyj-sihteeristön gender-neuvonantajan aseman
vahvistamisesta
103. Huomion kiinnittäminen Etyj-rekrytoinnissa
jatkossakin tasa-arvoisuuteen sekä tasa-arvon
edistäminen edelleen Etyj-hankerahoituksen
prioriteettiteemana
104. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuominen
yhteiseen koulutus- ja verkostoitumiskonferenssiin
keskustelun synnyttämiseksi naisia ja lapsia koskevasta
politiikasta, sen nykytilasta, haasteista ja
mahdollisuuksista
105. Edistää naisten osallistumista Myanmarin
rauhanprosessiin vaikuttamalla yhteisen
rauhanrahaston sukupuolitietoiseen budjetointiin
106. Sukupuolten yhteiskunnallista tasa-arvoa
käsittelevän tapahtuman järjestäminen
107. Kroatian instituutioiden haastaminen 100 tasaarvotekoon

Wienin-suurlähetystö
Wienin-suurlähetystö
Wienin-suurlähetystö (Etyj-delegaatio)

Wienin-suurlähetystö (Etyj-delegaatio)
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Zagrebin-suurlähetystö
Zagrebin-suurlähetystö

Ulkoasiainministeriön johto, osastot ja yksiköt
108. Ulkoasiainministeri Soini liittyy EU:n tasaarvoinstituutin White Ribbon -kampanjaan ja puhuu
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
109. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen
ei osallistu Suomea edustaessaan paneeleihin, joissa
on edustettuna pelkästään yhtä sukupuolta
110. Naisten asemaa parantavien hankkeiden
tukeminen Vietnamissa ja Afrikan maissa
111. Tuetaan yli 300 ruandalaista naisyrittäjää
rajakaupankäynnin edistämisessä Trade Mark East
Africa -ohjelman kautta sekä UN Womenin Kenian
maaohjelmaa ja erityisesti naisten poliittista
osallistumista, mikä on erityisen tärkeää Kenian
vaalivuonna
112. Sukupuolten tasa-arvon entistä parempi
toteutuminen teksteissä ja kuvituksissa
113. Tasa-arvon esittäminen teemaksi
suurlähettiläskokoukseen
114. Tasa-arvotyön tukeminen kumppanimaissa
115. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten
sisällyttäminen yhä enemmän yksikön valmistelemiin
asioihin
116. Tasa-arvokysymysten säännöllinen tarkastelu ja
muu edistäminen: perhevapaisiin kannustaminen,
tasa-arvoiset tilaratkaisut, harjoittelijoiden tasa-

Ulkoasiainministeri Timo Soini

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

UM Aasian, Afrikan ja Amerikan viestinnän yksikkö
UM Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö

UM Ajankohtaisviestinnän yksikkö
UM Alivaltiosihteeri (sisäiset ja ulkoiset palvelut)
UM Amerikan ja Aasian osasto
UM Amerikan ja Aasian osasto

UM Amerikan ja Aasian osasto

arvoinen rekrytointi
117. Asekaupan ja sukupuoliperustaisen väkivallan
yhteyksien korostaminen negatiivisten vaikutusten
vähentämiseksi
118. Sukupuolinäkökulman ja erityisesti naisten ja
tyttöjen huomioimisen edistäminen hankkeissa – niin
suunnittelu-, toteutus- kuin seurantavaiheessakin
119. Tasa-arvokysymysten huomioiminen
johdonmukaisesti Suomen YUTP-linjauksissa samoin
kuin EU:n globaalistrategian toimeenpanossa
120. Miesten ja naisten tasavertainen käyttö
asiantuntijoina viestinnässä ja paneeleissa
121. Arktisten vähemmistökansojen esille tuominen
122. Pätevien naisten kunniakonsuleiksi valitsemisen
rohkaiseminen
123. Työterveyslaitoksen toteuttama Työ@Elämä esimiesvalmennus, jossa huomioidaan erityisesti
työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita
124. Sukupuolten monimuotoisuuteen liittyvän
seminaarin järjestäminen yhteistyössä
kansalaisjärjestöjen kanssa
125. Tasavertaisen osallistumisen mahdollistaminen
sisäisiin kokouksiin ja tapahtumiin
126. Aloitetaan keskustelu sukupuolinormeista ja
mahdollisista sukupuolittuneista käytänteistä arjessa
ja työyhteisön toiminnoissa
127. Kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
järjestettävä seminaari/työpaja naisiin kohdistuvan
väkivallan poistamisen ja ehkäisemisen edistämiseksi
128. Itäosasto edistää Suomen ulkopolitiikalle tärkeitä
teemoja kuten naisten osallistumista poliittiseen
päätöksentekoon sekä mm. naisten taloudellista
voimaantumista ja naisyrittäjyyttä kahdenvälisissä
tapaamisissa ja vierailuissa alueensa maiden kanssa.
Tavoitteita tuetaan myös kehitysyhteistyöprojektien
kautta. Myös vammaisten henkilöiden ja
vähemmistöjen oikeudet nostetaan esille maiden
kanssa.
129. UN Womenin Oranssit päivät -kampanjaan
osallistuminen ja yksikön sisällä rahasumman
kerääminen kampanjalle naisiin ja tyttöihin
kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi
130. Tukea Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC)
uhrirahastolle, joka mm. avustaa rikosten uhreja ja
näiden perheitä. Uhrirahaston hanketoiminnassa
läpileikkaavina teemoina ovat mm. naisten
ihmisoikeuksien edistäminen, naisten osallistumisen
sekä gender-näkökulman lisääminen sekä seksuaalisen
ja sukupuoleen perustuvan väkivallan huomioiminen.
131. Tasa-arvotyön korostaminen ns. Rion sopimusten
(ilmasto, luonnon monimuotoisuus, aavikoituminen) ja
muissa monenkeskisissä

UM Asevalvontayksikkö

UM Eteläisen Afrikan yksikkö

UM EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
yksikkö
UM Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikkö
UM Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikkö
UM Eurooppa-osasto
UM Hallintopalvelut ja UM Taloussuunnittelu

UM Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö

UM Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö
UM Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö

UM Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden
yksikkö
UM Itäosasto

UM Kaakkois-Euroopan yksikkö

UM Kansainvälisen oikeuden yksikkö

UM Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö

ympäristöpolitiikkaprosesseissa
132. Aktiivinen osallistuminen YK:n kestävän
kehityksen korkean tason poliittisen foorumin
valmisteluun tasa-arvotavoitteen toimeenpanon
suhteen
133. Mahdollisten ennakkoluuloja ja oletuksia
sisältävien tapojen ja käyttäytymismallien
tiedostaminen ja karistaminen työyhteisössä
134. Evaluoinnin suorittaminen siitä, kuinka
suomalainen kehitysyhteistyö on edistänyt naisten ja
tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa
135. Osaston järjestämissä tilaisuuksissa esiintyy aina
sekä miehiä että naisia
136. Koulutuksen ja ohjeistuksen avulla vahvistetaan
Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön tasa-arvoosaamista
137. Sen edistäminen, että kansainvälisissä
kehitysrahoituslaitoksissa naisten osuus niiden
myöntämän rahoituksen hyödynsaajista sekä myös
pankkien omasta henkilöstöstä – erityisesti
johtoportaassa – kasvaa
138. Kehitysmaiden naisten kuvaaminen
täysivaltaisina kansalaisina ja aktiivisina toimijoina
139. Kehitystyön tasa-arvoasioiden tilastotiedon
kerääminen ja hyödyntäminen mm.
talousarvioesityksessä
140. Rahoitusta UN Womenin, Maailman
ruokaohjelman ja Unicefin Käsi kädessä -ohjelmalle
141. Sukupuolten tasa-arvon ylläpito työyhteisössä
142. Tasa-arvoaiheisen materiaalin – artikkelien,
emojien yms. – tuottaminen eri maakuvaviestinnän
kanaviin
143. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
perhe- ja puolisosopimuksilla
144. Koulutus teemana Arktisen neuvoston Suomen
puheenjohtajuusohjelmassa
145. Tasa-arvoaiheinen vierailu Suomessa toimiville
suurlähettiläille – aiheena mahdollisesti suomalainen
päiväkoti
146. Tasa-arvoteeman esiin nostaminen
valtiovierailuiden yhteydessä
147. Tasa-arvovaikutusten arviointi valitulla Suomen
ulkopolitiikan osa-alueella
148. Edistetään henkilöstön mahdollisuuksia etätyön
käyttämiseen, millä tuetaan perheen ja työelämän
parempaa yhteensovittamista sekä työssä jaksamista
149. Tasa-arvo on nostettu keskeiseksi teemaksi
kauppaa tukevassa yhteistyössä. Osastolla
kauppapolitiikan yksikkö rahoittaa YK:n kauppa- ja
kehitysjärjestön (UNCTAD), Kansainvälisen
kauppakeskuksen (ITC) ja YK:n teollisen kehityksen
järjestön (UNIDO) naisten taloudellisen aseman

UM Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö

UM Kansalaispalveluiden osasto

UM Kehitysevaluoinnin yksikkö

UM Kehityspoliittisen osaston johto
UM Kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan
yksikkö
UM Kehitysrahoituslaitosten yksikkö

UM Kehitysviestinnän yksikkö
UM Kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö

UM Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö
UM Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö
UM Maakuvayksikkö

UM Oikeuspalvelu ja EU- ja
valtiosopimusoikeudenyksikkö
UM Pohjoisen Euroopan yksikkö
UM Protokollapalvelut

UM Protokollapalvelut
UM Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö
UM Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, osaston
johto
UM Taloudellisten ulkosuhteiden osasto,
kauppapolitiikan yksikkö

parantamiseen tähtäävää työtä. Lisäksi ITC:n (the
International Trade Centre) SheTrades -tiimin Suomenvierailun yhteydessä järjestetään 1.2.2017 seminaari
aiheesta "Women’s Economic Empowerment through
Trade".
150. Esimerkiksi kaksikäyttötuotteiden
valvontalistojen suomenkieliset termit on
aikomuksena tarkistaa, tavoitteena
sukupuolineutraalien käsitteiden käyttöönotto
151. Ulkoasiainministeriön talousarvioesityksien
vuosittaisten käsittelyjen aloittaminen toiminnallisen
tasa-arvotyöryhmän kanssa tasa-arvovaikutuksiltaan
merkittävästä talousarvioon liittyvästä toiminnasta
tehtävän yhteenvetotarkastelun näkökulmasta
152. Naisten roolin rauhanvälityksessä ja gendernäkökulman huomioimisen aktiivinen edistäminen
rauhanprosesseissa YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus)
mukaisesti.
153. Sivutapahtuma YK:n yleiskokouksessa seksuaalija lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista

UM Taloudellisten ulkosuhteiden osasto,
vientivalvontayksikkö

UM Talousyksikkö

UM YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö

UM YK:n kehityskysymysten yksikkö

Edustustojen ja yksiköiden yhteystiedot löytyvät formin.finland.fi -sivustolta.

