Elämänalue:
Henkilökohtainen
vapaus ja
koskemattomuus

Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muita tietolähteitä

Itsemääräämisoikeuden
toteutuminen digitaalisilla
alustoilla

Kantelut lainvalvojille

Itsemääräämisoikeus;
digitalisaatio

-

Seksuaalinen
itsemääräämisoikeus

Poliisin ja syyttäjän tilastot

Itsemääräämisoikeus

-

Koettu seksuaalinen häirintä
kahden viime vuoden aikana

Tasa-arvobarometri, THL

Seksuaalinen häirintä

-

Nuorten kokema seksuaalinen
väkivalta ja häirintä
Kouluterveyskysely, THL

Seksuaalinen häirintä;
henkilökohtainen
koskemattomuus

-

Intersukupuolisten lasten
oikeus ruumiilliseen
koskemattomuuteen

Lasten oikeudet;
itsemääräämisoikeus

-

Sterilisaatiovaatimus (translaki) -

Itsemääräämisoikeus; LHBTI

-

Perusteettomat
itsemäärämisoikeuden
rajoitukset

Itsemääräämisoikeus;
rajoitustoimet

-

Vanhusten oikeudet;
itsemääräämisoikeus;
rajoitustoimet

-

Itsemäärämisoikeus

-

Laillisuusvalvontakäytäntö

Vanhusten hoidossa ja
hoivassa käytettävien
itsemääräämisoikeuden
rajoittamistoimenpiteiden
tulisi perustua lakiin. Vaadittava
säädöspohja puuttuu kuitenkin
edelleen kokonaan.
Rajoitustoimenpiteitä myös
käytetään, vaikka tilanne olisi
ratkaistavissa muilla keinoin.
-

Muistisairaiden
itsemääräämisoikeuden
toteutuminen palveluissa

Eduskunnan
oikeusasiamiehen, Valviran
ja AVI:en tarkastukset,
kantelut ja ratkaisut
Itsemääräämisoikeus

Vammaisten ihmisten oma
kokemus henkilökohtaisesta
vapaudesta ja
koskemattomuudesta

Kyselytutkimus

Vammaisten oikeudet;
itsemääräämisoikeus

-

Rajoitustoimenpiteiden käyttö
kehitysvammaisten
erityishuollossa

Kuntien ja Valviran tilastot

Vammaisten oikeudet;
itsemääräämisoikeus

-

Lasten oikeudet;
sukupuolivähemmistöt;
vammaiset; nuoret

-

Lasten, vammaisten nuorten ja
sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien nuorten
itsemääräämisoikeuden
toteutuminen
Järjestöjen tuottama tieto

-

Vammaiset henkilöt, joiden
toimintakelpoisuutta on
rajoitettu

Vammaiset henkilöt;
Digi- ja väestötietovirasto? toimintakelpoisuus

-

Vammaiset henkilöt, jotka on
julistettu vajaavaltaisiksi

Vammaiset henkilöt;
Digi- ja väestötietovirasto? vajaavaltaisuus

-

Vapaudenriistojen määrä,
vapautta rajoittavat
toimenpiteet laitoksissa

Oikeushallinnon tilastot

Lapsikaappausten määrä

OM:n ja UM:n tilastot.
Kaapatut Lapset ry kokoaa
vuosittain OM:n ja UM:n
lapsikaappaustilastot ja
Lapsikaappaukset; lasten
julkaisee ne nettisivuillaan. oikeudet

Itsemääräämisoikeus;
vapaudenriisto

Edunvalvonnassa olevien
Vammaiset henkilöt;
vammaisten henkilöiden määrä Digi- ja väestötietovirasto? edunvalvonta

-

-

-

Henkilökohtaisen avun
toteutuminen vammaisilla

Sotkanet

Vammaisten oikeudet; pääsy
palveluihin

-

Henkilökohtaisen avun
saaminen (myös myönnetyn
avun määrä suhteessa
hakemuksiin)

Sotkanet, kunnat?

Vammaisten oikeudet; pääsy
palveluihin

-

Kuljetuspalveluiden saaminen
(myös myönnetyt palvelut
suhteessa hakemuksiin)

Sotkanet, kunnat?

Vammaisten oikeudet; pääsy
palveluihin

-

Rätt till gott bemötande hos
myndigheter (tex hälsovården)
oberoende på kön eller
Handikappforums CRPD
funktionsnedsättning
enkäts resultat

Vammaisten oikeudet; pääsy
palveluihin

-

Julkisten edunvalvojien ja
päämiesten välisten
sopimusten määrä käyttövaran
käytöstä (määrä kertoo kuinka
usein päämiehet voivat
vaikuttaa omien
käyttövarojensa käyttöön)
Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvonta

-

Koettu fyysinen ja seksuaalinen Kansallinen
väkivalta
rikosuhritutkimus, Krimo

Sukupuolittunut väkivalta;
lähisuhdenväkivalta

Varjoraportti viharikoksista (USKOT-foorumi ja
Rikosuhripäivystys 2019)

Lähisuhde- ja seksuaalisen
väkivallan yleisyys

Tuomiot

Seksuaalinen väkivalta;
lähisuhdeväkivalta;
henkilökohtainen
koskemattomuus

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjetyön tilastot
(Child Sexual Abuse Material, Grooming)

Henkirikokset, Krimo

Sukupuolittunut väkivalta;
lähisuhdenväkivalta

Pelastakaa Lapset ry:lle tulleiden avunpyyntöjen
kautta kertyvä tieto lapsilta, nuorilta ja
lapsiperheiltä

Väkivalta

Parisuhdeväkivallan uhrina
kuolleet

Perheväkivalta; naisiin
kohdistuva väkivalta

Pelastakaa Lapset ry:n chat-palvelun ja muiden
vastaavien palveluiden kautta kertyvä tieto

THL

Lähisuhdeväkivalta

Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoiminnan
kautta kertyvä tieto (Tiina Lehto-Lundenin
väitöskirja)

Turvakotien asiakkaat

THL

Perheväkivalta; naisiin
kohdistuva väkivalta

Lapsiin kohdistuva
hyväksikäyttö

Uhrikyselyt

Lasten oikeudet; väkivalta

Seri-tukikeskuksen asiakkaat

Nollalinjalle väkivallan uhreilta
tulleet puhelut

HUS: Seri-keskus

Transgender Europe (TGEU) ja ILGA ovat
kattojärjestöjä, jotka tuottavat Euroopan maista ja
osin maailmanlaajuisesti sateenkaarirelevanttia
tietoa erilasilla mittareilla hyvin tarkkojen
kysymyspattereiden avulla sekä tarkastelemalla
lainsäädäntöä, julkisia lausuntoja, juridiikkaa ja
etenkin viharikostuomioita.

Uhritutkimus (KRIMO)

-

Kouluterveyskysely (THL)

-

FinLapset (THL)

-

Poliisin tilastot yhdistettynä
Väkivalta; sukupuolittunut
Tilastokeskuksen
väkivalta
asuinpaikkatietoihin jne.

-

Vammaisten henkilöiden
kohtaama väkivalta tai sen
uhka

Poliisin ja
rikosuhripäivystyksen
rekisterit

Vammaiset henkilöt; väkivalta

-

HaiPro-ilmoitusten määrä
vammaispalveluiden
asumisyksiköissä

HaiPro: Suomen
Potilasturvallisuusyhdistys
ry

Vammaiset henkilöt; väkivalta

-

Väkivallan esiintyvyys (jaottelu
mm. seuraavien seikkojen
mukaan: väkivallan muoto,
uhrin ja tekijän suhde,
tapahtumapaikka, uhrin ikä ja
sukupuoli sekä mahdolliset
muut taustatekijät

Vammaiseen henkilöön
kohdistuneita
pahoinpitelyrikoksia,
seksuaalirikoksia,
vapaudenriistoa tai
tuottamuksellista
vapaudenriistoa koskevat
rikosilmoitukset ja
tutkintapyynnöt, päätökset
esitutkinnan lopettamisesta,
syyttämis- tai
syyttämättäjättämispäätökset ja
tuomioistuinten tuomiot
-

Vammaiset henkilöt; väkivalta

-

Ihmisoikeusrakenteiden
olemassaolo, esimerkiksi
väkivallan ehkäisyn osalta
alueelliset lähisuhdeväkivallan
ehkäisyn kuntakoordinaattorit,
väkivallan ehkäisyn työryhmät
ja MARAK-työryhmät

Lähisuhdeväkivalta; väkivalta;
väkivallan ehkäisy; rakenteet

-

-

Ulkomaalaisten oikeudet

Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän
tilastot

HEUNIn kaikki julkaisut ja tutkimukset liittyen
ihmiskaupan uhrien ja sukupuolistuneen
väkivallan uhrien oikeuksien toteutumiseen,
https://www.heuni.fi/en/index/publications/heunire
ports.html

Ihmiskaupan uhrien
tunnistaminen ja auttaminen
kansainvälisten velvoitteiden
mukaisesti

Kansallisen lainsäädännön
ja kainsainvälisten
velvoitteiden vastaavuus
(seksuaalinen väkivalta ja
Ihmiskauppa
lähisuhdeväkivalta)

-

Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän uudet
asiakkaat

Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän
tilastot, Migri

Ihmiskauppa

-

Turvapaikanhakijoiden
säilöönotto

Migrin tilastot

Turvapaikanhakijat

-

Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän
tilastot

-

Seksuaalisen hyväksikäyttöön
liittyvän ihmiskaupan uhrit

Migri

Ihmiskauppa; seksuaalinen
hyväksikäyttö

-

Liikkumisvapaus

-

Liikkumisvapaus

-

Elämänalue:
Oikeusturva ja
hyvä hallinto

Indikaattori

Tietolähde

Teema

Oikeudelliset tilastot

Kantelut

Viranomaispäätökset
Kantelut

Kanteluiden ja valitusten
määrä
vammaispalveluasioissa Tuomioistuinten rekisterit

Kantelut; vammaisten
oikeudet

Vammaispalveluasioide
n oikaisuvaatimusten
Sosiaali- ja terveyslautakuntien
hylkäys- ja
päätökset, kuntien kirjaamot ja
hyväksymismäärät
arkistot

Vammaisten oikeudet

Tilastokeskus: Perhe- ja
lähisuhdeväkivalta (rikoksena
ilmoitettu):
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxwe
b/fi/StatFin/StatFin__oik__rpk__u
hri/statfin_rpk_pxt_11ch.px/

Kansallinen rikosuhritutkimus:
väkivaltakokemusten määrä,
mukaan lukien seksuaalinen
väkivalta (myös sukupuolen ja
iän mukaan eriteltyinä):
https://www.helsinki.fi/fi/kriminolo
gian-ja-oikeuspolitiikaninstituutti/kansallinenrikosuhritutkimus
Findikaattori Uhrikokemukset:
https://findikaattori.fi/fi/95
Tilastokeskus: Rangaistukset
rikoksittain:
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxw
eb/fi/StatFin/StatFin__oik__syyttr
/statfin_syyttr_pxt_001_fi.px/?rxid
=a8517b9a-172d-4932-a72be5678423a1f8

Naisiin kohdistuvan ja
lähisuhdeväkivallan
määrä ja rangaistukset

Amnesty: Oikeuksien arpapeli tutkimus: https://s3-eu-west1.amazonaws.com/frantic/amnes
tyfi/2019/03/06061152/Oikeuksien- Väkivalta;
arpapeli_final.pdf
sukupuolittunut väkivalta

Rikosilmoitukset ja
tutkintapyynnöt,
päätökset esitutkinnan
lopettamisesta,
syyttämis- tai
syyttämättäjättämispäätökset,
tuomioistuinten tuomiot
vammaisiin ihmisiin
kohdistuvista epäillyistä
rikoksista (ainakin
syrjintä, pahoinpitely
ynnä muut rikokset,
joiden motiivina on
vammaisuus (viharikos);
vammaispalveluiden
viranhaltijoiden
virkavelvollisuuden
tahalliset ja
tuottamukselliset
laiminlyönnit)
Oikeushallinnon tilastot

Viharikokset; väkivalta;
vammaiset henkilöt

Poliisihallituksen, syyttäjäviraston
ja tuomioistuinlaitosten tilastot
Oikeusprosessien kestot käsittelyajoista
Syrjinnän raportointi

EU-MIDIS

Syrjintä

Vammaisuuden
perusteella tehtyjen
syrjintäilmoitusten
määrä yhdenvertaisuusvaltuutetulle
-

Syrjintä; vammaiset
henkilöt

Vammaisuuteen
liittyvien käsiteltyjen
tapausten määrä
yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunnassa
-

Syrjintä; vammaiset
henkilöt

Pääsy oikeuksiin
Miten uhrit saavat
tehokkaasti oikeutta
(Rikos)uhripalveluverkoston kattavuus ja
sukupuolisensitiivisyys,
mukaan lukien
haavoittuvassa
asemassa olevien
ryhmien huomioiminen,
ja uhrien kokemus
rikosprosessista

-

Oikeusturva

Turvakotipaikkojen määrä
Uhripalvelut/väestö
Rikosuhripäivystyksen tilastot
Rikosuhrikyselyt
Erillistutkimukset

Oikeusturva

Yleisten edunvalvojien
asiakasmäärät
edunvalvojaa kohden

Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvonta

Oikeusprosessien kesto
eri lajeittain
Uhrin pääsy oikeuksiin
Tuomioiden suhde
rikosilmoituksiin
Tuomioiden suhde
esitutkintaan
Poliisin, syyttäjän ja
Tuomioiden suhde
oikeuslaitosten tilastot sekä
syytteiden nostamiseen oikeustilastot (SM, OM)

Oikeusturva; pääsy
oikeuksiin; määräajat

Lainsäädäntö (puutteena esim.
Vammaisten ihmisten ja vammaispalveluiden asiakkailta
heitä edustavien
ja heitä edustavilta järjestöiltä
järjestöjen käytössä on puuttuva oikeus hakea muutosta
riittävät ja tehokkaat
hankintalain mukaisiin
oikeusturvakeinot
hankintapäätöksiin hankittaessa
vammaisia ihmisiä
vammaisten ihmisten
Oikeusturva; vammaiset
koskevissa asioissa
välttämättömiä palveluita)
henkilöt

Määräaikojen
noudattaminen
vammaispalveluasioissa Kunnat

Määräajat; oikeusturva

Valvontaviranomaisten
valvontaan
(sosiaalihuollon
valvonta,
ammattihenkilövalvonta)
perustuvat tiedot
vammaispalveluiden
Sosiaalihuollon
toimivuudesta
valvontaviranomaiset

Vammaisten oikeudet

Oikeudenkäyntien hinta

-

Oikeusturva

Oikeusavun saatavuus

-

Oikeusturva

Oikeusavun laatu

-

Oikeusturva

Käsittelyajat eri
etuuksissa, mm.
perustoimeentulotukipäätökset

Kela

Käsittelyajat; oikeusturva

Käsittelyajat eri etuuksiin
liittyvissä valituksissa
Kela

Käsittelyajat; oikeusturva

Likabehandling i
funktionshinderservice
oberoende av i vilken
kommun man bor i

Yhdenvertaisuus;
alueellisuus

Tietoa
vammaispalveluiden
toteutumisesta ja niiden
vaikutuksista
vammaisten perus- ja
ihmisoikeuksien
toteutumiseen,
osallisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen

Vammaisten oikeudet;
yhdenvertaisuus;
osallisuus

-

THL:n kysely omaishoidon tilasta

Omaishoidon tuen
yhdenvertainen
saatavuus

Omaishoidon tuen myöntämiselle
ei ole kansallisesti yhtenäisiä
kriteerejä. Euroopan sosiaalisten
oikeuksien komitea totesi tähän
liittyen vuonna 2012 ja edelleen
2018, että Suomi rikkoo
Euroopan sosiaalisen peruskirjan Yhdenvertaisuus;
artiklaa 23.
omaishoito

Euroopan muuttoliikeverkoston
vuosittainen maahanmuutto- ja
turvapaikkaraportti ja muut
raportit:
http://www.emn.fi/raportit/uusimm
at_raportit)

Euroopan perusoikeusvirasto
FRA:n julkaisut:
https://fra.europa.eu/en/publicati
on/2019/migration-keyfundamental-rights-concernsquarterly-bulletin-4 ;
https://fra.europa.eu/en/publicati
on/2019/forced-return-monitoringsystems-2019-update
Sisäministeriön Owal Group
Oy:ltä tilaama selvitys
https://intermin.fi/documents/141
0869/3723692/Turvapaikkaprose
ssia+koskeva+selvitys+27.6.201
9/60bd290f-ffbd-2837-7f8225fb68fe172c/Turvapaikkaproses
Kansainvälisen suojelun sia+koskeva+selvitys+27.6.2019. Kansainvälinen suojelu;
pdf
toteutuminen
ulkomaalaisten oikeudet

Kansallisten rakenteiden
toimivalta ja resurssit
-

Perus- ja
ihmisoikeusrakenteet

Hyvä hallinto

Oikeusturvan ja hyvän
hallinnon toteutumiseen
liittyvät huomiot
laillisuusvalvojien
vammaisten henkilöiden
palveluita ja oikeuksia
koskevissa ratkaisuissa Laillisuusvalvojien ratkaisut

Vammaisten oikeudet;
hyvä hallinto

Vammaisten henkilöiden
oma kokemus ja käsitys
oikeusturvastaan
oikeuksiaan ja
palveluitaan koskevissa
Vammaisten oikeudet;
asioissa
Kyselytutkimus tai muu vastaava hyvä hallinto

Vammaisten henkilöiden
oma kokemus ja käsitys
siitä, miten heidän
asioidessaan
julkishallinnossa
toteutuvat hyvän
hallinnon periaatteet
(yhdenvertaisuus,
tarkoitussidonnaisuus,
objektiviteetti,
suhteellisuus,
luottamuksensuoja) ja
muut hyvän hallinnon
perusteet
(palveluperiaate,
palvelun
asianmukaisuus,
neuvontavelvollisuus,
hyvän kielenkäytön
vaatimus, viranomaisten
Vammaisten oikeudet;
yhteistyövelvoite)
Kyselytutkimus tai muu vastaava hyvä hallinto

Tiedot oikeudenhoidon
ammattilaisille
vammaisten henkilöiden
oikeuksista annetusta
koulutuksesta
Oikeushallinto

Vammaisten oikeudet;
koulutus

Asioiden perusteleminen -

Hyvä hallinto

Viranomaisten tekemien
hallintopäätösten laatu
-

Hyvä hallinto

Viranomaisten sisäisen
valvonnan yhteydessä
tehdyt havainnot

-

Hyvä hallinto; valvonta

Viranomaisten saama
asiakaspalaute

-

Hyvä hallinto

Palveluita ja etuuksia
koskevien
viranomaispäätösten
selkokielisyys
(ylipäätään kirjalliset
päätökset)

-

Hyvä hallinto

Oikeudenmukaisuus

-

Oikeudenmukaisuus

Lasten oikeusturva

EN: Euroopan
neuvoston
ministerikomitean
suositukset
lapsiystävällisestä
oikeudenkäytöstä ja
niiden toimeenpano
Suomessa

EN:n ministerikomitean
suositukset lapsiystävällisestä
oikeudenkäytöstä

EU: Lapsiystävällinen
oikeudenkäyttö tarkistuslista
ammattilaisille ja niiden
toimenpano Suomessa

Lapsiystävällinen oikeudenkäyttö Lasten oikeudet;
-tarkistuslista ammattilaisille
tuomioistuinten toiminta

Lasten oikeudet;
tuomioistuinten toiminta

FRA:n ja EN:n
ohjeistusten
Euroopan komission Children in
toimeenpano Suomessa judicial proceedings tietosivu

Lasten oikeudet;
tuomioistuinten toiminta

Eri ikäisille lapsille ja
nuorille eri kielillä
suunnattu tieto
lapsiystävällisestä
oikeudenkäytöstä

Lasten oikeudet;
tuomioistuinten toiminta

-

YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen 3. lisäpöytäkirja,
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset
Lasten valitusmekanismi /sopsteksti/2016/20160005/2016 Lasten oikeudet;
(LOS)
0005_2
prosessuaaliset oikeudet
Muut
Oikeusvaltioindikaattorit

-

-

Miten
ihmisoikeussopimuksia
sovelletaan
kotimaisessa
oikeuskäytännössä

-

-

Elämänalue:
Yksityis- ja
perhe-elämä

Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muita tietolähteitä

Kyselytutkimukset

Digitaaliset oikeudet

EU tuottaa erilaisia
tietoyhteiskuntaa ja muita
vastaavia asioita koskevia
barometreja

EIT, EUT

Erityisvaltuutettujen
vuosiraporteista löytyy
olennaista tilastoitua
tutkimusta perus- ja
ihmisoikeuksien
toteutumisesta Suomessa,
esimerkiksi
tietosuojavaltuutetun
vuosiraportista
yksityiselämän suojaan
Digitaaliset oikeudet; tietosuoja liittyen

Digitaalinen ympäristö

Digitaalinen hyvinvointi

(Tietosuoja-)rikokset

Kyselytutkimukset

-

Kantelut

-

EIT

-

Oikeus tulla unohdetuksi

EUT

Digitaaliset oikeudet; tietosuoja

-

Nuorten kokema häirintä ja
vihapuhe erityisesti verkossa

EU kids online -tutkimus
(Unicef)

Digitaaliset oikeudet; häirintä;
vihapuhe

-

Perhe-elämä

THL:n esitys sosiaalihuollon
tiedonkeruun uudistuksesta
Huostaanotettujen vammaisten voisi kattaa myös tämän
Lasten oikeudet; vammaisten
lasten määrä
mahdollisen tarkastelun
oikeudet

Nuorisotutkimusseuran
nuorisobarometri

Sijoitettujen lasten määrä ja
sijoituspaikka

Lasten oikeudet; sijoitukset

Sateenkaariperheet ry on
iso järjestö, joka tuottaa
jatkuvasti dataa
sukupuolivähemmistöön
kuuluvien perhe- ja
vanhemmuuspolitiikasta

Kodin ulkopuolelle sijoitetut
0–17 -vuotiaat, ja tätä vastaava
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä väestöstä
(Tämä on tärkeä,
kehitysvammaiset lapset
suhteellisesti suuri joukko
lastensuojelun asiakkaissa)
Sotkanet

Lasten oikeudet; sijoitukset;
vammaiset henkilöt

-

Perheen yhdistämiset ja
oleskelulupamuoto

SM/Migri

Oikeus perhe-elämään

-

Oikeus perheenyhdistämiseen

Kansainväliset velvoitteet
koskien perheen
yhdistämistä

Oikeus perhe-elämään

-

Vanhempainpäiväraha,
Kela

Perheen ja lapsen
huolenpidosta vastaavien tuki;
tasa-arvo

-

Äitien ja isien osuus kaikista
korvatuista vanhempainvapaapäivärahapäivistä

Sijoitukset (THL)

Kotihoidontuen saajien osuudet Lastenhoidon tuet, Kela

Perheen ja lapsen
huolenpidosta vastaavien tuki;
tasa-arvo

-

Perheiden hyvinvointi

Perhebarometri

Perheiden hyvinvointi

-

Lapsikaappausten määrä

OM:n ja UM:n tilastot.
Kaapatut Lapset ry kokoaa
vuosittain OM:n ja UM:n
lapsikaappaustilastot ja
julkaisee ne nettisivuillaan.

Lasten oikeudet; oikeus perheelämään

-

Yksinhuoltajaperheet, ja
vastaava prosenttiosuus
lapsiperheistä

Sotkanet

Perhemallit

-

Perheen ja lapsen
huolenpidosta vastaavien tuki

Perhepalvelujen ja
vammaispalvelujen käyttö,
omaishoidon sopimukset
(Sotkanet)

Perheen ja lapsen
huolenpidosta vastaavien tuki

-

Lasten oikeudet; oikeus perheelämään ja läheisiin

-

Lainsäädännön kyky turvata
lapsen oikeuturva suhteessa
hänen tosiasialliseen
vanhempaansa esimerkiksi
tilanteissa, joissa lapsella on
useampia kuin kaksi de facto vanhempaa, tai joissa jäykästi ja
turhaan sukupuolitettu
vanhemmuuslainsäädäntö
estää lapsen ja vanhemman
välisen suhteen tunnistamisen
oikein
Lainsäädännön ja kv.
velvoitteiden vastaavuus;

-

Migrin ja
vastaanottokeskusten
tilastot

-

Poliisin ja syyttäjien tilastot

-

Järjestöjen keräämä tieto

-

Pakkoavioliiton uhrien omat
Pakkoavioliittojen
kokemukset avunsaannista;
tunnistaminen, mahdollisuus
ennaltaehkäistä ja puuttua niihin kyselyt ja erillistutkimuset
Ihmiskauppa; pakkoavioliitot

-

Lastensuojelun puutteet

-

Lastensuojelu; resurssit

-

Lastensuojelun yleinen
voimavarojen
puute ja erityisesti pätevien
sosiaalityöntekijöiden
huono saatavuus ja
työntekijöiden suuri vaihtuvuus
heikentävät
lastensuojelupalveluiden laatua
kunnissa

-

Lastensuojelu; resurssit

-

Elämänalue:
Sanan-,
mielipiteen- ja
vakaumuksen
vapaus

Indikaattori

Tietolähde

Irtisanomiset ynnä
muut toimenpiteet
kohdistuvat
luottamusmiehiin ja
muihin, jotka puuttuvat
työpaikalla epäkohtiin

Teema

Muita tietolähteitä

Irtisanomiset;
sananvapaus

Varjoraportti
viharikoksista
(USKOT-foorumi ja
Rikosuhripäivystys
2019)

Poliisiammattikorkeakoulun
vuosittainen
viharikosraportti

Vihapuheen
kokemukset
Vihapuheen tai
maalittamisen
kohteeksi joutuminen
uskonnon tai
vakaumuksen takia

-

Kyselyt ja
erillistutkimukset
piiloon jäävästä
vihapuheesta

Vihapuhe

-

Viharikos- ja
vihapuheraportit

Vihapuhe; uskonnon
vapaus;
vakaumuksenvapaus

-

Uskontoon tai
vakaumukseen
perustuvien
syrjintätapausten
määrä esimerkiksi
työelämässä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun raportit

Syrjintä; uskonnon
vapaus;
vakaumuksenvapaus

-

Viharikos- ja
vihapuheraportit

Viharikokset; uskonnon
vapaus;
vakaumuksenvapaus

-

Antisemitismi

Antisemitismi

-

Islamofobia

Islamofobia

-

Vahingontekojen ja
uhkausten määrä
uskonnollisia
yhdyskuntia ja niiden
kokoontumispaikkoja
kohtaan

Kansallinen
väkivaltaisen
Antisemitismi;
radikalisoitumisen ja islamofobia
ekstremismin
ennalta ehkäisyn
Kiihottaminen
toimenpideohjelma
kansanryhmää vastaan 2019–2023
Viharikokset
Moskeijoihin ja
synagogiin kohdistuva
vahingonteko

-

-

Elämänalue:
Kieli ja
kulttuuri

Indikaattori

Tietolähde

Oikeusministeriön kielellisten
oikeuksien seurantaindikaattorit

Uppföljningsindikatorer för
de språkliga rättigheterna,
justitieministeriets
publikation 42/2018
(Kielellisten oikeuksien
Kielelliset oikeudet
seurantaindikaattorit )

Eri kulttuureissa on oltava oikeus
omaan kieleen ja kultuuriin

-

Kielellisten oikeuksien toteutuminen -

Teema

Muita tietolähteitä

Regeringens berättelse om
tillämpningen av
språklagstiftningen
(Hallituksen kertomus
kielilainsäädännön
soveltamisesta 2017 )

Kielelliset oikeudet;
oikeus omaan
kulttuuriin

Språkbarometern
(Kielibarometri, Åbo akademi
i samarbete med
justitieministeriet, Finlands
Kommunförbund och
Svenska kulturfonden)

Kielelliset oikeudet

Beslut av riksdagens
justitieombudsman,
justitiekanslern i statsrådet,
diskrimineringsombudsmannen och
regionförvaltningsverken

Kieleen perustuvien
syrjintätapausten määrä

Yhdenvertaisuusvaltuutetu
n raportit
Syrjintä

-

Viittomakielilain soveltamisen
seuranta

Oikeusministeriö
viittomakieliasian
neuvottelukunta

-

Viittomakieli

Tulkkauspalvelulain toteutuminen

Kela ja Vammasiten
tulkkauspalvelukeskus
(Vatu)

Viittomakieli; tulkkaus -

Saavutettavuuslain
Saavutettavuuteen liittyvät ongelmat seuranta

Saavutettavuus

-

Sukupuolineutraalit
tehtävänimikkeet

Tasa-arvo

-

Tehtävänimikkeet,
Tilastokeskus
Alkuperäiskansojen
oikeuksien julistus
(UNDRIP)

-

Kansallisen lainsäädännön
ja kansainvälisten
velvoitteiden vastaavuus

-

Kyselyt

-

Saamelaiskäräjät kerää
tietoa oikeudesta
omakieliseen opetukseen

-

Saamebarometri 2016 tai
tuoreempi

-

Alkuperäiskansojen kielellisten
oikeuksien toteutuminen

Saamelaisten hyvä elämä
ja hyvinvointipalvelut
kaupungissa (Lapin
yliopiston
yhteiskuntatieteellisiä
julkaisuja B,
tutkimusraportteja ja
selvityksiä 68, Rovaniemi
2019)

-

Heikkilä & Laiti-Hedemäki
& Pohjola: Saamelaisten
hyvä elämä ja
hyvinvointipalvelut, Lapin
yliopistokustannus,
Roveniemi 2013 (koskee
Saamelaiset;
saamelaisalueen
kielelliset oikeudet
palveluja)

-

Regeringens
språkberättelse

-

Europarådets
ministerkommittés
slutsatser och
rekommendationer om
Finlands tillämpning av
ramkonventionen för skydd
av nationella minoriteter i
Finland

Europarådets rådgivande
Rätten att få service och information kommittés opinion om
på svenska
Finland

-

Ruotsin kieli;
kielelliset oikeudet

-

Elämänalue:
Osallisuus ja
vaikuttaminen

Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muut tietolähteet

Vaikutusmahdollisuudet itseään koskevissa asioissa

Haavoittuvassa
asemassa olevien
mahdollisuus osallistua
esimerkiksi itseään
koskeviin päätöksiin ja
prosesseihin
(esimerkiksi lapset,
ihmiskaupan uhrit ja
paperittomat)
Vammaisten
henkilöiden ja heitä
edustavien järjestöjen
osallistuminen julkisiin
työryhmiin

Onko prosesseissa
mahdollistettu kuuleminen ja
onko oikeasti kuultu

Onko lainsäädännössä
sisällytetty asianosaisten
kuuleminen

YK:n alkuperäiskansojen
erityisraportoijan raportit, jotka
koskevat Suomea

Kuuleminen; lapset;
ihmiskaupan uhrit;
paperittomat

Eri ministeriöiden hallinnonalalta Vammaisten oikeudet;
tiedot työryhmäkokoonpanoista vaikutusmahdollisuudet

EMRIP:n ja UNPFII:n
suositukset, erityisesti EMRIP:n
tekemä FPIC -raportti

Saamelaiskäräjälausunnot

Vammaisten oikeudet;
vaikutusmahdollisuudet

Maailmanpankki ja UNDP ovat
luonnostelleet indikaattoreita,
joita voisi hyödyntää
sateenkaari-ihmisten
osallisuuden (inkluusion)
seuraamiseen, osaa voinee
hyödyntää ihmisoikeuksien
toteutumisen seuraamiseen.
Tämän ehdotuksen
käyttökelpoisuutta voisi
Suomessa arvioida.
https://www.undp.org/content/u
ndp/en/home/librarypage/hivaids/lgbti-index.html

Vammaisten lasten ja
nuorten osallistuminen
koulun yhteisiin asioihin Kouluterveyskysely

Vammaisten oikeudet;
osallisuus

-

Vammaisneuvostojen
yleisyys kunnissa

Kuntien toimielinten
rakennetietoja

Vammaisten oikeudet;
vaikutusmahdollisuudet

-

Vanhusneuvostojen
yleisyys kunnissa

Kuntien toimielinten
rakennetietoja

Vanhusten oikeudet,
vaikutusmahdollisuudet

-

Nuorisovaltuustojen
yleisyys kunnissa

Kuntien toimielinten
rakennetietoja

Nuoret;
vaikuttamismahdollisuudet

-

Itselle tärkeisiin
yhteiskunnallisiin
asioihin vaikuttaminen

Nuorisobarometri

Nuoret;
vaikuttamismahdollisuudet

-

Vammaisjärjestöiltä
pyydettyjen
lausuntopyyntöjen
määrä

VNK

Heinämäki ym.: Saamelaisten
oikeudet Suomessa. Julkaisussa
Saamelaisten oikeuksien
toteutuminen: kansainvälinen
oikeusvertaileva tutkimus.
Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan julkaisusarja
4/2017

Saamelaisten
osallistumismahdollisuudet
hallinnossa

Guttorm, Juha: Saamelaisten
itsehallinto Suomessa –
dynaaminen vai staattinen?
Tutkimus perustuslaissa turvatun
saamelaisten itsehallinnon
kehittymisestä lainsäädännössä
vuosina 1996–2015. Acta
Universitatis Lapponiensis 375. Saamelaiset;
osallistumisoikeudet
Rovaniemi 2018.

-

Saamelaiskäräjälain 9
§:n toteutuminen

Oikeuskanslerin päätökset,
pöytäkirjat, UNDRIP,
Saamelaiskäräjät

Saamelaiset;
osallistumisoikeudet

-

Lasten vaikuttamismahdollisuudet
Lastenparlamenttien
lukumäärä

-

Lasten oikeudet;
osallistumisoikeudet

-

Valtakunnallinen
nuorisotyön ja -politiikan
2020–23
toimintaohjelma ja sen
toimeenpano

Tiedote Valtakunnallisen
nuorisotyön ja -politiikan
ohjelman 2020–2023
hyväksymisestä

Nuoret;
osallistumisoikeudet

-

Lasten
osallistumisoikeuksia
koskevan
indikaattorityökalun
toisen vaiheen
suunnittelu ja
käyttöönotto

Arviointiraportti lasten
osallistumisoikeuksista
Suomessa

Lasten oikeudet;
osallistumisoikeudet

-

Osallisuus: lasten ja
nuorten
vaikutusmahdollisuudet
Nuoret; Lapset;
koulutyössä
Kouluterveyskysely ja Tea-viisari osallistumismahdollisuudet Osallistuva budjetointi
lasten asioissa ja
vammaisten ihmisten
asioissa

Kunnat?

Lasten oikeudet;
vammaisten oikeudet;
osallistumisoikeudet

-

Vammaisten oikeudet;
osallisuus

Tietoa
esteettömyydenkartoitusmenet
elmästä

Osallisuus
Kuinka moni
vammaisista lapsista ja
nuorista kokee
olevansa
merkityksellinen osa
jotakin yhteisöä
Kouluterveyskysely

THL:n osallisuusmittari
(kehitteillä)
THL Sokra-hanke

Erityisluokkien määrä

Kouluterveyskyselyn
täyttö suhteessa
vammaispalveluiden
käyttöön (oletuksena
on, että pienempi osa
erityisen tuen
päätöksen saaneista
kuin muista lapsista
ja/tai nuorista vastaa
tähän kyselyyn)

-

Kouluterveyskysely

osallisuus

Tilastot vammaispalveluista ja
niihin liittyvistä ratkaisuista
esim. KHO, Hallinto oikeus,
EOA,
yhdenvertaisuusvaltuutettu,
VANE, sekä AVI:t

Inkluusio

Vammaisfoorumin ja
Ihmisoikeuskeskuksen v. 2018
tekemä kysely (katso lisää
CRPD-kselyn perusraportti
sekä eri alatyöryhmien
tarkemmat raportit kyselyn
tuloksista:
https://vammaisfoorumi.fi/lausu
nnot/)

Vammaisten oikeudet;
osallisuus

THL:n vammaisuutta koskeva
tiedontuotanto. Olemassa
olevasta ja jatkossa
tarvittavasta selvitys-, tutkimusja tilastotiedosta liittyen
vammaispalveluihin:
http://www.julkari.fi/bitstream/h
andle/10024/139412/TY%c3%9
62020_012_verkko%203003%
20sa.pdf?sequence=7&isAllow
ed=y

Vammaisten ihmisten
tarpeiden perusteella
tehdyt kohtuulliset
mukautukset eri
viranomaisissa

Vammaisten oikeudet;
mukautukset;
esteettömyys ja
saavutettavuus

Kehitysvammaliiton
tutkimustoiminnan aineistot

Vammaisten
työntekijöiden tarpeiden
perusteella tehdyt
Kysely esimerkiksi suurille yli
kohtuulliset
1000 työntekijää työllistäville
mukautukset
työnantajille

Vammaisten oikeudet;
esteettömyys ja
saavutettavuus

Tiekartta systemaattiselle
tiedonkeruulle
vammaispalveluissa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952343-479-0

Henkilökohtaisen avun
riittävyys sisältäen
vammaispalvelusta
saatavat päätökset
riittävine tuntimäärineen
sekä henkilön
tilanteeseen sopivan
avustajan saamisen
-

Vammaisten oikeudet

-

Kuljetuspalvelun
saatavuuteen ja laatuun
liittyvät ongelmat eri
puolilla Suomea
-

Vammaisten oikeudet

-

Yhdenvertaisuusvaltuutetun
vammaisuuden
perusteella
tapahtuneiden
Yhdenvertaisuusvaltuutetun
syrjintätapausten määrä toimisto

Syrjintä; vammaisten
oikeudet

-

Kyselyt viranomaisille

Tunnistusvälineiden levinneisyys

-

Tapahtuuko digitaalista
syrjäytymistä
Ota kantaa-palvelun käyttö

Syrjäytyminen;
digitalisaatio

-

Nuorten
yhteiskunnallinen
osallisuus

Nuoret;
osallistumisoikeudet

-

Vapaaehtoistoimintaan
käytetty tuntimäärä
viimeisen viikon,
Kansalaisareenan
kuukauden ja vuoden
taloustutkimuksella tietyin
aikana
väliajoin teettämä kysely

Vaikuttaminen;
vapaaehtoistoiminta

-

STEA:n ja muiden
tahojen järjestöille
myöntämät ja niiltä
haetut valtionavut

-

Järjestötoiminta;
yhdistymisvapaus

-

Yhdistysten määrä

PRH

Yhdistymisvapaus

-

Yhdistysten jäsenmäärä PRH

Yhdistymisvapaus

-

Äänestysaktiivisuus

-

International Civic and
Citizenship Education Study
(ICCS)

Kansalaistoiminta

Vaalit
Äänestysaktiivisuus

-

Ristiintaulukointi
äänestysaktiivisuudesta
ja vammaispalveluiden
käytöstä
Sotkanet?

Äänestysaktiivisuus
eduskuntavaaleissa

Nuorten
vaaliosallistuminen ja
kunnallisten
vaikuttamiskanavien
käyttö
Tasa-arvo

Äänestysaktiivisuus;
vammaiset henkilöt

Osallistaako kunta, osallistuuko
kuntalainen. Uutta kunnista
3/2019. Sirkka-Liisa Piipponen
ja Marianne Pekola-Sjöblom.
Suomen Kuntaliitto.
http://shop.kunnat.net/product_
details.php?p=3593

Eduskuntavaalit (Tilastokeskus ja Vaalioikeudet;
OM)
osallistuminen

Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut
2017. Uutta kunnista 1/2018.
Marianne Pekola-Sjöblom ja
Sirkka-Liisa Piipponen.
Kuntaliitto.
file:///C:/Users/piippsi/Downloa
ds/1_2018_vaaliraportti%20(1).
pdf

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja

-

Nuorisobarometri

-

Vaalitilastot

-

Kuntaliiton demokratiatilasto

-

OM:n selvitys lasten ja nuorten
osallistumisoikeuksien
toteutumisesta Euroopan
neuvoston indikaattoreilla

Nuoret;
osallistumisoikeudet

-

Eduskunnan
kokoonpano

Eduskuntavaalit, TK

Tasa-arvo

-

Eduskunnan
valiokuntien jäsenet

Sukupuolten tasa-arvo
Suomessa, TK

Tasa-arvo

-

Sukupuolten tasa-arvo
Hallituksen kokoonpano Suomessa, TK

Tasa-arvo

-

Ministerivaliokuntien
jäsenet

Sukupuolten tasa-arvo
Suomessa, TK

Tasa-arvo

-

Kunnanvaltuustojen
jäsenet

Kuntavaali- ja demokratiatilastot,
Suomen Kuntaliitto
Tasa-arvo

-

Kunnan lautakuntien
puheenjohtajat

Kuntavaali- ja demokratiatilastot,
Suomen Kuntaliitto
Tasa-arvo

-

Kunnanvaltuustojen
puheenjohtajat

Kuntavaali- ja demokratiatilastot,
Suomen Kuntaliitto
Tasa-arvo

-

Kunnanhallitusten
jäsenet

Kuntavaali- ja demokratiatilastot,
Suomen Kuntaliitto
Tasa-arvo

-

Kunnanhallitusten
puheenjohtajat

Kuntavaali- ja demokratiatilastot,
Suomen Kuntaliitto
Tasa-arvo

-

Valtio-omisteisten
yhtiöiden ylin johto

Sukupuolten tasa-arvo
Suomessa, TK

Tasa-arvo

-

Pörssiyhtiöiden ylin
johto

Keskuskauppakamari;
Sukupuolten tasa-arvo
Suomessa, TK

Tasa-arvo

-

Ministeriöiden ylin johto Valtionhallinnon ylin johto, VM

Tasa-arvo

-

Ehdokkaat
eduskuntavaaleissa

Vaalit; tasa-arvo

-

Eduskuntavaalit (TK ja OM)

Vaikutusarvioinnit
Lapsivaikutusten
arviointi
lainsäädäntöhankkeissa

Lasten oikeudet;
vaikutusarviointi

-

Tasa-arvovaikutusten
arviointi
lainsäädäntöhankkeissa

Tasa-arvo;
vaikutusarviointi

-

Lakiesitysten
sukupuolivaikutusten
arviointi

Tasa-arvo;
vaikutusarviointi

-

Ihmis(oikeus)vaikutuste
Hallitusten esitysten perustelut ja
n arviointi eri
lainsäädäntöhankkeissa vaikutusarviointi (OM)
Vaikutusarviointi

-

Elämänalue:
Toimeentulo ja
ihmisarvoinen työ

Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muita tietolähteitä

Ihmiskauppa
Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän tilastot

-

Poliisin ja syyttäjien tilastot

-

Tuomiot

-

Työsuojelun
tarkastuskertomukset

-

Työperäinen hyväksikäyttö
ja ihmiskauppa
Rikosuhripäivystyksen ja
pakkotyötarkoituksessa
muiden järjestöjen tilastot

Pakkotyö; Ihmiskauppa

-

Asema työelämässä

Vammaisten ihmisten
työssäkäynti. Tietolähde:
TE-toimistojen
työnvälitystilasto, Kelan
tilastot eläkkeensaajista,
työttömyysturvasta ja
vammaistuista,
Tilastokeskuksen tilastot
työmarkkinoista

Työelämä

Esimiestehtävissä
toimivien osuus
palkansaajista

Työvoimatutkimus, TK

Työttömyysaste

Työvoimatutkimus, TK

Työttömyys

Omaishoidon ja ansiotyön
yhteensovittamisesta
tutkimus. Laura KalliomaaPuha. Sosiaali- ja
terveysministeriön
raportteja ja muistioita
60/2018.http://julkaisut.valt
ioneuvosto.fi/bitstream/ha
ndle/10024/161286/R_60_
2018_Omaishoidon_ja_an
siotyo_WEB.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y

Työllisyysaste

Työvoimatutkimus, TK

Työllisyys

Kotimaiset järjestöt
julkaisevat ajoin myös
tutkimuksia. Tästä
esimerkkinä Setan
erilaiset tutkimukset sekä
Dreamwear Club ry:n ym.
työelämäkysely.

Nuorten työllisyys

-

Nuoret; työllisyys

-

Maahanmuuttajien
työllisyysaste

Työssäkäyntitilasto, TK

Maahanmuuttajat; työllisyys

-

Alle 3-vuotiaiden lasten
vanhempien työllisyysaste Työvoimatutkimus, TK

Työllisyys

-

Yrittäjien osuus työllisistä

Työvoimatutkimus, TK

Yrittäjyys; työllisyys

-

Yksinyrittäjien osuus
työllisistä

Työvoimatutkimus, TK

Yrittäjyys; työllisyys

-

Työvoimatutkimus, TK

Sukupuolesta koettu haitta
työelämässä
Tasa-arvobarometri, STM

sukupuoli

-

Julkisen sektorin
työntekijät

Julkinen sektori

-

Työvoimatutkimus, TK

Työssäkäyntitilasto, TK
Luonnontieteen,
matematiikan ja
teknologian aloilla (STEMalat) työskentelevien
osuudet
Työvoimatutkimus, TK

Työelämäalat

-

Koulutus-, sosiaali- ja
terveysaloilla (EHW-alat)
työskentelevien osuudet

Työelämäalat

-

Tasa-ammateissa
työskentelevien osuus
palkansaajista

Työvoimatutkimus, TK

-

Työvoimatutkimus, TK

-

Työssäkäyntitilasto, TK

Tasa-ammatti

-

Määräaikaisten
työtätekevien osuus
palkansaajista

Työvoimatutkimus, TK

Määräaikatyö

-

Osa-aikatyötä tekevien
osuus palkansaajista

Työvoimatutkimus, TK

Osa-aikatyö

-

Vastentahtoista osaaikatyötä tekevien osuus
kaikista palkansaajista

Työvoimatutkimus, TK

Osa-aikatyö

-

Lasten tai omaisten
hoidon vuoksi osaaikatyötä tekevien osuus
kaikista palkansaajista

Työvoimatutkimus, TK

Osa-aikatyö

-

Naisten säännöllisen
työajan keskiansioiden
osuus miesten ansioista

Ansiotasoindeksi, TK

Sukupuoli; tasa-arvo

-

Ansiovero
työnantajasektoreittain

Ansiotasoindeksi, TK

Verotus

-

Syrjintä perhevapaiden
perusteella

-

Syrjintä; perhevapaat

-

Palkkasyrjintä

-

Syrjintä

-

Sukupuolten väliset
palkkaerot

-

Tasa-arvo

-

Syrjintä työhönotossa

-

Syrjintä

-

Syrjintä raskauden ja
äitiysvapaan perusteella

-

Syrjintä

-

Työpaikkojen tasaarvosuunnitteluvelvoitteen
noudattaminen (määrä ja
laatu)
-

Tasa-arvo

Vammaisfoorumin CRPDrinnakkaisraporttia varten
toteuttama kysely
Vammaisfoorumi

Vammaiset henkilöt

-

Näkövammarekisterin
tilastot

THL:n ylläpitämä
näkövammarekisteri

Vammaiset henkilöt

-

Kuinka moni
kehitysvammainen
ihminen on palkkatyössä
verrattuna
kehitysvammaisten
työikäisten määrään

Kehitysvammaliiton
tutkimustoiminta

Vammaisten työllisyys

-

Kuinka moni
kehitysvammainen
ihminen on avotyössä
verrattuna
kehitysvammaisten
työikäisten määrään (työn
tekeminen ilman
työsuhdetta)

Kehitysvammaliiton
tutkimustoiminta, kunnat,
Sotkanet (vammaisten
työtoiminta)

Vammaisten työllisyys

-

Kuinka moni
kehitysvammainen
ihminen on työtoiminnassa
toimintakeskuksessa
verrattuna
kehitysvammaisten
työikäisten määrään (työn
tekeminen ilman
Kehitysvammaliiton
työsuhdetta)
tutkimustoiminta, kunnat

Vammaisten työllisyys

-

Kuinka monessa
kunnassa tarjotaan
kehitysvammaisille
työnhakijoille tuetun työn
työhönvalmennuspalvelua Kunnat?

Vammaisten työllisyys

-

Vaikeasti työllistyvien
prosenttiosuus 15–64 vuotiaista

Työttömyys

-

Työttömien työnhakijoiden
määrät erityisryhmissä,
muun muassa iän
mukaan, vammaiset ja
pitkäaikaissairaat
TEM

Työttömyys

-

Työtapaturmat, muut
kuolinsyyt

Tilastokeskus:
Kuolemansyytilasto

Työtapaturmat

-

Muut kuolinsyyt, joihin
työnantajalla on
puuttumismahdollisuus ja - Tilastokeskus:
velvollisuus
Kuolemansyytilasto

Työtapaturmat

-

Sotkanet

Aktivointiaste

TEM

Työterveyshuolto

Kela: Tilasto
työterveyshuollosta

-

Työterveys

-

Työttömyysturvaetuudet

Kela: Tilasto Suomen
työttömyysturvasta

Työttömyysturva

-

Aikuiskoulutukseen
osallistumista kuvaavat
indikaattorit

Tilastokeskus:
Aikuiskoulutustutkimus

Koulutus

-

Den låga
sysselsättningsgraden hos
personer med
Näkövammaistenliiton
funktionsnedsättning
näkövammaisrekisteri

Vammaisten työllisyys

-

Sama palkka
samanlaisesta työstä

Tasa-arvo

-

Toimeentulo

Kolmenkymmenen vuoden
aikana Sosiaalibarometri
on tuottanut vuosittain
ajankohtaiskuvaa
eriarvoistumisesta sekä
vaikeimmassa tilanteessa
oleville ihmisille
keskeisistä perusturvasta,
palvelujärjestelmästä ja
perustoimeentulotuesta.

Toimeentulo; eläke;
vammaistuki

-

-

Toimeentulo

Tietty toimeentulo on
taattava ihmisille

-

Vammaistuen ja
eläkkeensaajan hoitotuen
saajien tulotason seuranta Kelan rekisteri

Toimeentulon kehityksen
seuranta (eläkkeet
suhteessa yleiseen
kulukehitykseen)

Tilastokeskus:
kuluttajahintaindeksi ja
elinkustannusindeksi
suhteessa
perustoimeentulon varassa
elävien tulotasoon
Toimeentulo

-

Suhteellinen köyhyys
Suomessa

Köyhyystutkimus (esim.
THL)

Köyhyys

-

Lapsiperheköyhyys

-

Köyhyys

-

Nuorten aikuisten köyhyys -

Köyhyys

-

Työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien
kehitysvammaisten
työikäisten määrä
Kela

Eläke

-

Vammaispalveluita
käyttävien ja
harkinnanvaraista
toimeentulotukea saavien
asiakkaiden määrä
Kunnat

Toimeentulo; vammaiset
henkilöt

-

Vammaisetuutta ja
perustoimeentulotukea
saavien asiakkaiden
määrä

Toimeentulo; vammaiset
henkilöt

-

Kela

Vammaisetuutta saavien
ja vammaispalveluita
käyttävien asiakkaiden
mediaanitulo

-

Toimeentulo; vammaiset
henkilöt

-

Vammaisten henkilöiden
oma kokemus ja käsitys
toimeentulonsa
riittävyydestä

Vammaisfoorumin ja
Ihmisoikeuskeskuksen YK:n
vammaissopimuksen
rinnakkaisraportointia varten
v. 2018 tekemän kyselyn
Toimeentulo; vammaiset
tulokset
henkilöt

-

Tulonjakotilasto
kokonaisuudessaan
sisältää muun muassa
köyhyys- ja
syrjäytymisuhkaa
kuvaavan AROPE-mittarin Tilastokeskus

Tulonjako; köyhyys;
syrjäytyminen

-

Toimeentulotukitilastot

Kela, THL

Toimeentulo

-

Minimibudjettiköyhyysmittari

THL

Köyhyys

-

Kansallisen terveys-,
hyvinvointi- ja
palvelututkimuksen
tulokset köyhyydestä

(FinSote)

Köyhyys

-

Julkisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen
asiakasmaksujen ulosotot (Valtakunnanvoudinvirasto) Köyhyys; ulosotto

Omaishoitajien
taloudellinen tilanne

Pienituloisuuden ja
köyhyyden määrä

-

Kelan tilastot

-

Sosiaalibarometri 2017

-

THL:n kysely omaishoidon
tilasta esimerkiksi
omaishoidon tukena
maksettava hoitopalkkio

Omaishoitajat

-

Pienituloisten määrä
(Tilastokeskuksen
tulonjakotilasto:
http://www.stat.fi/til/tjt/)

-

Toimeentulotuen saajien
määrä (THL:n vuosittainen
tilasto: https://thl.fi/fi/tilastotja-data/tilastotaiheittain/sosiaalipalvelut/toi
meentulotuki)

-

Tuloerot (Tilastokeskuksen
tulonjakotilasto:
http://www.stat.fi/til/tjt/)

-

Asunnottomien määrä

Köyhyys

-

Perusturvan riittävyyden
arviointiraportti, ilmestyy
neljän vuoden välein (THL)

-

Perusturvan taso

Euroopan neuvoston
sosiaalisten oikeuksien
komitean Suomea koskevat
päätökset kanteluihin ja
johtopäätökset Suomen
raporteista. YK:n TSS
komitean suositukset
Suomelle. Kelan
tutkimukset ja THL:n
köyhyyttä, perusturvan
riittävyyttä ja
toimeentulotukea koskevat
Perusturva
tutkimukset ja selvitykset.

-

Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet
25–64 -vuotiaiden
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
väestöstä

Sotkanet

Toimeentulo

-

Gini-kerroin; käytettävissä
olevat tulot prosentteina
Sotkanet

Tuloerot

-

Lasten pienituloisuusaste Sotkanet

Köyhyys; lapset

-

Elämänalue:
Sivistys ja
koulutus
Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muita tietolähteitä

Kouluttautuminen

Koulutusaste

Väestön koulutusrakenne, TK Koulutusaste

Koulu tarjoaa peruskoulun oppilaille ja
heidän vanhemmilleen osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia mm.
kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja
sovitteluun.
Lähde: Teaviisari.
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?v
iew=PkOPPOsa&y=2017&y=2015&y=2
013&y=2011&y=2009&r=KOKOMAA&c
hartType=pointer&cmp=r

Tutkintoon johtavassa
koulutuksessa
keskeyttäminen

Väestön koulutusrakenne, TK
ja Vipunen – opetushallinnon
tilastopalvelu
Syrjäytyminen

-

Luonnontieteen,
matematiikan ja
teknologian alojen
(STEM-alat) suoritetut
tutkinnot

Väestön koulutusrakenne, TK
ja Vipunen – opetushallinnon
tilastopalvelu
Koulutusala

-

Koulutus-, sosiaali- ja Väestön koulutusrakenne, TK
terveysalojen (EHWja Vipunen – opetushallinnoin
alat) suoritetut tutkinnot tilastopalvelu
Koulutusala

-

Kaikilla ihmisryhmillä
oikeus koulutukseen ja
sivistykseen

-

Yhdenvertaisuus

Toimintarajoitteisten
lasten ja nuorten
tilanne suhteessa koko
ikäkohorttiin
THL: Kouluterveyskysely
Nuorten koulutustaso

Toimintarajoitteet

-

Koulutuksen
maksullisuus

OKM (erityisesti koulutuksen
kehittämishankkeiden
seuranta esim. maksuton
toinen aste ja
oppivelvollisuuden
laajentaminen), koulutuksen
kentällä toimivat järjestöt

Koulutustaso; Nuoret

-

Näkövammarekisterin
tilastot

THL:n ylläpitämä
näkövammarekisteri

Näkövammaiset henkilöt

-

Vammaisen oppilaan
osallistuminen
opetukseen
lähikoulussa

Opetushallitus, Vipunen?,
Vammaisfoorumilla on tulossa
syksyllä kysely, jossa
kysytään mm. tätä asiaa.
Vammaiset henkilöt

-

Vammaisen oppilaan
osallistuminen
opetukseen yleisessä
ryhmässä

Opetushallitus, Vipunen?,
Vammaisfoorumilla on tulossa
syksyllä kysely, jossa
kysytään mm. tätä asiaa.
Vammaiset henkilöt; inkluusio

-

Koulutukseen
ohjautuminen

-

Niiden perheiden
määrä, jotka ovat itse Vammaisfoorumilla on tulossa
valinneet vammaisen syksyllä kysely, jossa
lapsen koulujärjestelyn kysytään mm. tätä asiaa.
Vammaiset henkilöt

-

Perustuu koulujen
Koulutuksen
lukuvuoden lopussa
keskeyttämisriskiä
ilmoittamien sellaisten
koskeva indikaattori
opiskelijoiden lukumäärään,
suhteessa oppilaan
jotka ovat keskeyttäneet
vammaisuuteen,
koulunkäynnin, peruuttaneet
toimintarajoitteisuuteen ilmoittautumisensa tai jääneet
ja erityisen tuen
luokalle poissaolojen vuoksi Syrjäytyminen;
päätökseen;
(EU:n rakenneindikaattorien keskeyttäminen; vammaiset
ristiintaulukointi
koulutusindikaattorit)
henkilöt

-

Vammaisten,
toimintarajoitteisten ja
erityisen tuen
päätöksen saaneiden
nuorten toisen asteen
tutkinnon suorittaminen
prosentteina koko
ikäluokasta; näiden
nuorten koulutusaste
suhteessa
vammattomiin
ikätovereihin

-

Lienee olemassa jokin keino
erottaa nämä oppilaat
tilastoista, jotka käsittelevät
toista astetta käyviä

Koulutusaste; vammaiset
henkilöt

Vammaisten ihmisten
mahdollisuus osallistua
kansalaisopistojen
kursseille
(osallistuminen yleisiin
kursseihin, tuen
Tietoja
saaminen opintoihin)
kansalaisopistoista/KOL:ista? Vammaiset henkilöt; inkluusio

-

Vammaisten ihmisten
mahdollisuus suorittaa
ammatillisia
jatkokoulutuksia

Vammaiset henkilöt;
koulutuaste

-

Koulutuksen
ulkopuolelle jääneiden
17–24 -vuotiaiden
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
väestöstä
Sotkanet

Syrjäytyminen

-

Perusopetuksen
suorittaneet

Koulutusaste

-

Toisen asteen
koulutuksen uudet
opiskelijat vanhempien
koulutuksen, aseman
ja tulojen mukaan
OKM: Vipunen

Opiskelijamäärät;
yhteiskunnallisen aseman
periytyvyys

-

Aiempi korkein tutkinto
(ensimmäisen
tutkinnon ja
moninkertaisen
koulutuksen erottelu)
OKM: Vipunen

Koulutusaste

-

Perusasteen varassa
olevien määrä

Tilastokeskus:
koulutusrakennetilastot

Koulutusaste

-

Koulutuksen
ulkopuolelle jääneet
17–24-vuotiaat nuoret
(pelkkä perusasteen
tutkinto, jonka jälkeen
eivät opiskele)

Sotkanet: Lasten hyvinvoinnin
kansalliset indikaattorit
Syrjäytyminen

OKM: Vipunen

-

Tehostettua ja erityistä
tukea saaneiden
määrä
perusopetuksessa
Tilastokeskus: erityisopetus

Eritysopetus

-

Oikeus saada
koulutusta ja kehittää
itseään

Oikeus saada koulutusta ja
kehittää itseään

-

Lisäopetuksen oppilaat
(erot taustan mukaan) OKM: Vipunen

Lisäopetus

-

Toisen asteen
koulutusreformi
(oppivelvollisuusiän
nosto ja opintojen
maksuttomuus)

Oppivelvollisuus; maksullisuus

-

Tasa-arvo

-

OKM, Vipunen

Hallitusohjelma

Koulutuksen sisältö
Professorit ja yliopistoopettajat
Työssäkäynti, TK
Opetushallituksen
perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet
2014
Oman uskonnon
opetus peruskoulussa
ja lukiossa

Perusopetuslaki, lukiolaki

-

Uskonnon vapaus; uskonnon
opetus

-

Mahdollisuus opiskella
ja tehdä uskontojen ja
kulttuurien tutkimusta
korkeakouluissa

-

Uskonnon opetus

-

Oppilaitosten tasaarvosuunnitteluvelvoitteen
noudattaminen (määrä
ja laatu)

-

Tasa-arvo

-

Oppimiserot

-

Yhdenvertaisuus

-

Seksuaalisen häirinnän
esiintyminen kouluissa
ja oppilaitoksissa
-

Seksuaalinen häirintä;
itsemääräämisoikeus

-

Sukupuoleen
perustuvan häirinnän
esiintyminen kouluissa
ja oppilaitoksissa

Itsemäärämisoikeus; tasa-arvo -

Perusopetuksen taso
(huonoimman ja
parhaimman
oppilaitoksen välinen
tasoero)

OKM/OPH

-

PISA-tutkimukset

-

Kansalliset testit ja keskiarvot Koulutuksen laatu

-

Syrjintäkokemukset
kouluissa

THL: Kouluterveyskysely. Eri
tutkimusryhmien tulokset
esim. AGORA Research
Centre for Social Justice,
Helsingin yliopiston JustEd Justice Through Education
(päättyvä hanke)

Syrjintä; yhdenvertaisuus

Vammainen lapsi tai
nuori ei koe olevansa
tärkeä osa koulu eikä
luokkayhteisöä;
prosenttiosuus
ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista

THL kouluterveyskysely

Vammaiset henkilöt; osallisuus -

-

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen Tea-viisari; viisarin koontia
peruskouluissa
myös THL:n tilastoraporteissa Kouluterveys

-

Oppilashuoltopalveluiden saatavuus Kouluterveyskysely

Kouluterveys

-

Kuljetus- ja
majoitusetuutta saavat
oppilaat
OKM: Vipunen

Etuudet

-

Adoptiolasten
oppimishaasteet

Yhdenvertaisuus

-

FinAdo-tutkimus

Toimintarajoitteisten
lasten
kiusaamiskokemukset
peruskoulussa

THL kouluterveyskysely,
erillisraportti
toimintarajoitteisista lapsista
ja nuorista

Oikeudet ja
velvollisuudet somessa
ja verkkoympäristössä Mukaan "Pisa-tutkimukseen"

Kiusaaminen

-

Koulutus

-

Valtion talousarvio

-

Korkeakoulutuksen ja
tutkimuksen rahoitus

Tilastokeskuksen koulutuksen
rahoitusta ja tutkimus- ja
kehittämismenoja koskeva
Rahoitus
tilasto

-

Ihmisoikeuskasvatuksen
toteutuminen
kansallisesti
opetussuunnitelmien
edellyttämällä tavalla

Tästä ei vielä ole
indikaattoria, mutta voisiko
Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus Karvi toteuttaa
tällaisen?
Ihmisoikeuskasvatus

-

Elämänalue:
Terveys,
hyvinvointi ja
ympäristö

Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muita tietolähteitä

Ympäristö

Ympäristörikokset ja
niiden tunnistaminen

Poliisin ja syyttäjän
tilastot

Lasten köyhyyskokemuksia
valottaa useampi
Pelastakaa Lapset ry:n
Lapsen ääni -kysely:
https://www.pelastakaalapse
t.fi/lapsilta-opittua/kuuntelelasten-ajatuksia/lapsen-aanikyselyt/

Tuomiot

Lääkärin sosiaalinen vastuu
ry kerää tilastotietoa
paperittomien potilaiden
käyntimäärästä
paperittomien klinikalla sekä
julkisiin palveluihin
ohjattujen lukumäärää sekä
esimerkiksi kohdattujen
raskaana olevien
paperittomien naisten
määrää.

Ympäristörikokset

Ilmastonmuutoksen
terveysriskit

THL:n raportti:
http://julkaisut.valtion
euvosto.fi/bitstream/h
andle/10024/161015/
43-2018Saa%20ja%20ilmasto
riskit%20Suomessa.p
df
Ilmastonmuutos

Mielenterveyspotilaiden
oikeudet

Asumispalvelujen
toteutuminen; vapaus
valita asuinpaikka- ja
tapa

THL kansallinen
syntymäkohortti,
rekisteritiedot

Palvelut; asuminen

-

Kuolleet, TK

Elinajanodote

Mielenterveysbarometri

Terveys ja hyvinvointi
Vastasyntyneiden
elinajan odote

Alkoholikuolleisuus

Elämänlaatunsa
keskimäärin hyväksi
tuntevien osuus

Kuolemansyyt, TK

Kuolemansyyt, TK

Kuolleisuus; päihteiden
käyttö

EPATH (European
Professional Association of
Transgender Health) ja
WPATH (World Professional
Association of Transgender
Health) ovat
sukupuolivähemmistöön
kuuluvien
terveydenhuoltoon
keskittyviä
ammattilaisjärjestöjä, jotka
tuottavat tietoa ja julkaisevat
mm. hyvän lääketieteellisen
käytännön suosituksia
aiheeseen liittyen.

Kokemus; elämänlaatu

Jyväskylän yliopiston ja
Tampereen yliopiston sekä
THL:n yhteinen
CHILDCARE-hanke tarjoaa
seurantatietoa alle
kouluikäisistä lapsista.

Terveys kuuluu kaikille,
mutta se ei toteudu
kaikelta osin.
Lasten ja nuorten
kokema häirintä
Kouluterveyskyselyn
lasten terveyttä ja
turvallisuutta koskevat
kysymykset
Nuorten
palvelukokemuksia
koskeva tieto

-

-

Lasten hyvinvoinnin
kansalliset indikaattorit ja
niihin liittyvää tietopohjaa on
koottu THL:n tilasto- ja
indikaattoripankki
Sotkanetiin. Lasten
hyvinvoinnin kansalliset
indikaattorit on jaoteltu
teemoittain ja tiedot on
koottu useiden eri
tiedontoimittajien
tietolähteistä, kuten THL:n
tilasto- ja
rekisteriaineistoista sekä
Kouluterveyskyselystä, joka
on tärkein lapsia koskeva
indikaattori.

Häirintä; lapset ja nuoret

-

THL:n
kouluterveyskysely,
lapsi- ja nuorisoalalla Lapset ja nuoret;
toimivat järjestöt
kouluterveys
(esim. Seta, Unicef,
MLL, Lastensuojelun
keskusliitto, Allianssi);
nuorisotutkimus
Lapset ja nuoret

-

-

Väkivallaton lapsuus kansallisen
toimensuunnitelman
tavoitteiden toimeenpano
ja seuranta

Väkivallaton lapsuus:
toimenpidesuunnitelm
a lapsiin kohdistuvan
väkivallan ehkäisystä
2020−2025
Väkivalta; lasten oikeudet

Lanzaroten sopimusta
koskevan
toimeenpanosuunnitelma
n laatiminen
Hallitusohjelma

Lasten oikeudet

-

-

Turvapaikanhakijoiden
terveys ja hyvinvointi

Turvapaikanhakijoide
n terveys ja
hyvinvointi: Tutkimus
Suomeen vuonna
2018 tulleista
turvapaikanhakijoista
(http://www.julkari.fi/h
andle/10024/138298) Turvapaikanhakijat

-

Ulkomaalaistaustaisten
terveys ja hyvinvointi

Ulkomaalaistaustaisten terveys ja
hyvinvointi
Suomessa: FinMoniktutkimus 2018-2019
(http://www.julkari.fi/h
andle/10024/139210) Ulkomaalaistaustaiset

-

FinSote (tiedot
Keskitasoinen tai sitä
saatavilla ikä- ja
huonompi koettu terveys koulutusryhmittäin
prosentteina
sekä sukupuolittain)

Kokemus; terveys

-

Elämänlaatunsa
(WHOQOL-8)
keskimäärin hyväksi
tuntevien osuus
prosentteina

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Kokemus; terveys

-

Psyykkisesti
merkittävästi
kuormittuneiden osuus
prosentteina

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Psyykkinen terveys;
kuormitus

-

Lihavien osuus
prosentteina (kehon
painoindeksi BMI >= 30
kg/m2)

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Lihavuus

-

Päivittäin tupakoivien
osuus prosentteina

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Tupakointi

-

Alkoholia liikaa
käyttävien osuus
prosentteina (AUDIT-C)

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Alkoholi; päihteet

-

Itsensä yksinäiseksi
tuntevien osuus
prosentteina

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Arkiaskareissa (ADL +
IADL) suuria vaikeuksia
kokevien osuus
prosentteina

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Alkoholikuolemat,
menetetyt elinvuodet

FinSote (tiedot
saatavilla ikä- ja
koulutusryhmittäin
sekä sukupuolittain)

Kuolleisuus; päihteiden
käyttö

-

Kelan
sairastavuusindeksi

Sotkanet

Sairastavuus

-

Asunnottomat ja
yksinäiset 1000 asukasta
kohden
Sotkanet

Asunnottomuus; yksinäisyys

-

Kokee terveydentilansa
keskitasoiseksi tai
huonoksi (%), 8–9
luokat, lukio ja
ammattikoulu

Sotkanet

Kokemus; terveys

-

Keskivaikea tai vaikea
masentuneisuus (%),
8–9 luokat, lukio ja
ammattikoulu

Sotkanet

Psyykkinen terveys;
masentuneisuus

-

Yksinäisyys

-

-

Tupakoi päivittäin (%),
8–9 luokat, lukio ja
ammattikoulu
Tosi humalassa
vähintään kerran
kuukaudessa (%), 8–9
luokat, lukio,
ammattikoulu

Sotkanet

Tupakointi

-

Sotkanet

Alkoholi; päihteet

-

Sotkanet

Yksinäisyys

-

Pohjoismainen
suositus terveyden
eriarvoisuuden
Elinajanodote 30 vuoden seurannassa
iässä, koulutustason
käytettävistä
mukaan
indikaattoreista

Elinajanodote

-

Köyhyys- tai
syrjäytymisriskissä
olevien 25–59 vuotiaiden
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
väestöstä koulutustason
mukaan

Köyhyys; syrjäytyminen

-

Yksin asuvien 75-vuotta
täyttäneiden
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
asuntoväestöstä

Pohjoismainen
suositus terveyden
eriarvoisuuden
seurannassa
käytettävistä
indikaattoreista

Koettu terveys 25–59
vuoden iässä;
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
väestöstä koulutustason
mukaan

Pohjoismainen
suositus terveyden
eriarvoisuuden
seurannassa
käytettävistä
indikaattoreista

Kokemus; terveys;
koulutustaso

-

Pohjoismainen
Tupakointi 25–64 suositus terveyden
vuotiailla; prosenttiosuus eriarvoisuuden
vastaavanikäisestä
seurannassa
väestöstä koulutustason käytettävistä
mukaan
indikaattoreista

Tupakointi; koulutustaso

-

Päivittäinen kasvisten
käyttö 64-vuotiailla;
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
väestöstä koulutustason
mukaan

Pohjoismainen
suositus terveyden
eriarvoisuuden
seurannassa
käytettävistä
indikaattoreista

Ruokavalio

-

Fyysinen aktiivisuus 15vuoden iässä;
prosenttiosuus
vastaavanikäisestä
väestöstä

Pohjoismainen
suositus terveyden
eriarvoisuuden
seurannassa
käytettävistä
indikaattoreista

Fyysinen aktiivisuus

-

Pohjoismainen
suositus terveyden
eriarvoisuuden
seurannassa
Gini-kerroin;
käytettävistä
käytettävissä olevat tulot indikaattoreista

Eriarvoisuus;
yhdenvertaisuus

-

Hyvinvointi- ja
terveyseroja kaventavat
toimenpiteet kirjattu
kunnan talous- ja
toimintasuunnitelmaan,
pistemäärä

TEA-viisari

Yhdenvertaisuus;
edistäminen

-

Hyvinvointi- ja
terveyseroja kaventavat
toimenpiteet kirjattu
kunnan
hyvinvointikertomukseen;
pistemäärä (lisätty
1.11.2019)
TEA-viisari

Yhdenvertaisuus;
edistäminen

-

Väestöryhmien välisten
terveyserojen raportointi
valtuustolle (lisätty
1.11.2019)
TEA-viisari

Eriarvoisuus;
yhdenvertaisuus

-

Toimintarajoitteisten
nuorten elämänlaatu

Kokemus; elämänlaatu;
toimintarajoitteisuus

-

THL:n
kouluterveyskysely,
syntymäkohortit

Syrjäytyminen

Lasten hyvinvoinnin
indikaattoreita

THL:n
kouluterveyskysely,
syntymäkohortit

Syrjäytyminen

-

Jyväskylän yliopiston
ja Tampereen
yliopiston sekä THL:n
yhteinen
CHILDCARE-hanke

-

THL:n FinLapsetkyselytutkimus

-

THL:n
kouluterveyskysely
Sotkanet

Lasten oikeudet; lasten
hyvinvointi

-

Palvelujen käyttö ja saatavuus

Vammaispalveluiden
asiakkaiden
kokonaisasiakasmäärän
suhde yksittäisiin
vammaispalveluiden
saajien määrään

THL: Sotkanet
(Sosiaalihuollon
tiedonkeruuuudistus
käynnissä)

Palvelujen riittävyys;
vammaiset henkilöt

THL:n FinLapsetkyselytutkimus tuottaa
säännöllistä seurantatietoa
alle kouluikäisten lasten ja
heidän perheidensä
hyvinvoinnista, terveydestä
sekä lapsiperhepalveluiden
käytöstä ja
palvelukokemuksista.

Vammaispalvelut;
vammaiset henkilöt

Hengityshalvauspotilaiden
arki, hyvinvointi ja palvelut selvitys.
Hengityslaitepotilaat ry 2019
kertoo kotonaan asuvien ja
hengityshalvauspotilaiden
tilanteesta, jossa
ihmisoikeudet eivät kaikin
osin toteudu
täysimääräisesti.

Kuntaliitto? THL?

Palvelujen riittävyys;
vammaiset henkilöt

SOSTE tuottaa
ajankohtaista tietoa ihmisten
hyvinvoinnista, palvelujen
tilasta ja järjestöjen
toiminnasta.

Turvakotipaikat

Säännöllisesti tuotettavassa
Järjestöbarometrissa
kartoitetaan sosiaali- ja
terveysjärjestöjen toimintaa,
toimintaedellytyksiä ja
Palvelujen käyttö; palvelujen järjestöjen tarjoamaa tukea
saatavuus; väkivalta
ja palveluja.

THL: Sotkanet
Yksittäisten
(Sosiaalihuollon
vammaispalveluiden
tiedonkeruuuudistus
käyttäjämäärien seuranta käynnissä)
Vammaispalvelujen
sosiaalityöntekijöiden
asiakasmäärä
sosiaalityöntekijää
kohden

Pääsy palveluihin ja
palvelujen saatavuus

SERItukikeskuskäynnit

Omais- ja perhehoidon
kehitys vuosina 2015–2018
– Päätelmät ja suositukset.
Anja Noro (toim.). Sosiaalija terveysministeriön
raportteja ja muistioita
61/2018http://julkaisut.valtio
neuvosto.fi/bitstream/handle
/10024/161377/R_61_2018
Palvelujen käyttö; palvelujen _OMPE_11022019.pdf?seq
saatavuus; väkivalta
uence=1&isAllowed=y

HILMO-tiedot (THL)

Omaishoitajien tarvitsemat
tukitoimet tehtävässä
selviytymiseen,
Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan (VN
TEAS) määrärahalla
toteutetun selvityksen ovat
laatineet yhteistyössä
Kuntoutussäätiö, Diakoniaammattikorkeakoulu ja
Omaishoitajaliitto.
Palvelujen käyttö; palvelujen https://tietokayttoon.fi/julkais
saatavuus
u?pubid=19101

AVOHILMO-tiedot
(THL)

Palvelujen käyttö; palvelujen
saatavuus

-

Väkivallan tunnistamisen
osalta oikeiden ICDkoodien käyttö ja
kirjaaminen
-

Palvelujen käyttö; palvelujen
saatavuus; väkivalta

-

Palvelupolut
kuntakyselyllä ja
Palvelupolkujen
sairaanhoitopiireille
olemassaolo esimerkiksi osoitettavalla
väkivallan uhreille
kyselyllä

Palvelujen käyttö; palvelujen
saatavuus; väkivalta

-

FinSoten, Sotkanetin
indikaattorit suhteessa
siihen, onko ihmisellä
jokin vamma

Vammaispalvelut;
vammaiset henkilöt

-

FinSote, Sotkanet

THL:n ja Kuntakyselyn
tietojen perusteella
vammaispalveluita
saaneita ihmisiä
koskevien tilastojen
vertaaminen näiden
ihmisten kokemuksiin
palveluiden laadusta

Sotkanet;
kyselytutkimus

Vammaispalvelut;
vammaiset henkilöt

-

Esteettömien asuntojen
lukumäärä ja niiden
asuinneliöiden
lukumäärä per asukas

YM:n tilastoaineistot

Esteettömyys ja
saavutettavuus

-

Esteettömien
liikennepalveluiden
toteutuminen

-

Esteettömyys ja
saavutettavuus

-

Hoitoon pääsy
perusterveydenhuollossa THL

Hoitoon pääsy

-

Hoitoon pääsy
erikoissairaanhoidossa

THL

Hoitoon pääsy

-

Lastensuojelun tilasto

THL

Lasten oikeudet

-

Asunnottomuus

Saamenkieliset ja
saamelaiskulttuurin
mukaiset
hyvinvointipalvelut
saamelaisalueella ja
muualla Suomessa

ARA

Asunnottomuus

-

Saamebarometri
2016 tai tuoreempi

-

Saamelaisten hyvä
elämä ja
hyvinvointipalvelut
kaupungissa. Lapin
yliopiston
yhteiskuntatieteellisiä
julkaisuja B,
tutkimusraportteja ja
selvityksiä 68

-

Rovaniemi 2019 sekä
Heikkilä & LaitiHedemäki & Pohjola:
Saamelaisten hyvä
elämä ja
hyvinvointipalvelut,
Lapin
yliopistokustannus,
Roveniemi 2013
(koskee
Saamelaiset; hyvinvointi;
saamelaisalueen
palvelut
palveluja)

-

Omaishoitajien
mahdollisuudet saada
riittävää tukea,
esimerkiksi lakisääteiset THL:n kysely
vapaajärjestelyt
omaishoidon tilasta

Omaishoito; palvelujen
riittävyys

-

Puutteet sosiaali- ja
terveydenhuolloin
palveluissa

Eduskunnan
oikeusasimiehen,
Valviran ja AVI:en
tarkastukset, kantelut
ja ratkaisut
Palvelujen riittävyys; puutteet -

Sote-palveluiden
toteutuminen

Kansallinen terveys-,
hyvinvointi ja
palvelututkimus
FinSote
(http://www.terveytem
me.fi/finsote/)
Palvelujen riittävyys

-

Lainsäädänto
rakenteellisena
indikaattorina:
Kansallisen
lainsäädännön tulisi
vastata YK:n TSSsopimusta ja lapsen
oikeuksien sopimusta
sekä niiden
valvontaelinten
antamia suosituksia.
Välttämätön hoito
paperittomille ja laaja
terveydenhoito
raskaana oleville
paperittomille ja
paperittomille lapsille

-

Paperittomien terveys

Lopputulosindikaattori
: Paperittomien
potilaiden
terveydenhoidon
käyntitilastot
kunnissa, kuntien
omat tilastot.
Paperittomien
potilaiden
käyntimäärät:
kolmannen sektorin
palveluissa

-

Erityisryhmänä
raskaana olevien
paperittomien naisten
käyntimäärät
Paperittomuus;
neuvoloissa ja muu
terveydenhuolto; pääsy
tilastotieto: Kuntien
palveluihin
omat tilastot

-

Tervehampaiset 12vuotiaat; prosenttiosuus
vastaavanikäisistä suun Terveydenhuoltoterveydenhuollon
tilasto, THL
tarkastuksessa käyneistä (AvoHilmotiedot)

Lapset

-

Terveyttä, hyvinvointia ja
sote-palvelujen käyttöä
osoittavat indikaattorit
väestöryhmittäin
THL FinSote ja THL
raportoituina
FinMonik

Palvelujen käyttö;
yhdenvertaisuus

-

Väestöryhmien väliset
terveyserot

THL:n ja yliopistojen
tutkimukset

Eriarvoisuus;
yhdenvertaisuus

-

-

Esteettömyys ja
saavutettavuus

-

YM

Esteettömyys ja
saavutettavuus

-

Asuinneliöt: YM tilastoi
keskimääräisiä
asuinneliöitä, joista tulisi
voida erottaa vähintään
asumisyksiköissä
asuvien vammaisten
ihmisten neliömäärät.
YM

Vammaiset henkilöt

-

Esteetön liikenne

Esteettömyys ja
saavutettavuus

-

Erilaisista
käyttäjäraadeista kootut
tiedot julkisten tilojen
saavutettavuudesta
Esteettömien asuntojen
määrä eri kunnissa
maaseudulla ja
kaupungeissa

YM

Vammaisten palvelut

Kuntakyselyn
osaraportti; THL
kerää kolmen vuoden
välein kunnilta
Kuntien talous ja
toimintatilastoa
täydentäviä tietoja
kuntien toiminnasta
ikääntyneiden,
vammaisten, lasten
päivähoidon,
sosiaalisen
luototuksen ja
kuntouttavan
työtoiminnan
palveluissa.
Vammaiset henkilöt

-

Kotihoidon laskenta

Kunnittaiset tiedot
kotihoidon piirissä
olleiden asiakkaiden
määrästä, heidän
saamistaan
palveluista sekä
asiakkaiden
ikärakenteesta,
hoidon tarpeesta,
tarkoituksenmukaisesta
hoitopaikasta, hoitoon
tulon syistä ja
aikaisemmista
hoitopaikoista
Kotihoito

Sosiaalihuollon laitos- ja
asumispalvelut
THL:n tilasto

Sosiaalihuolto

-

-

Kotihoidon laskenta.

THL:n tilasto. Täältä
olisi poimittavissa ne
asiakkaat, jotka
saavat
sosiaalihuoltolain
mukaisia palveluja ja
joilla on jonkin
vamman diagnoosi.
Tosin hoitoon tulon
syyt on hyvin
hankalasti luokiteltu,
eivätkä ne pääosin
sovi asiakkaan
tilanteeseen.
Kotihoito

-

Vammaisten palvelut kuntakyselyn osaraportti THL:n tilasto

Vammaiset henkilöt

-

Hoitoon pääsy tulotason
mukaan tarkasteltuna

Hoitoon pääsy;
yhdenvertaisuus

-

Muut indikaattorit ja
tietolähteet
Indikaattori

Tietolähde

Teema

Muita tietolähteitä

EU-MIDIS

Syrjintä

-

Naisviha

-

Syrjintä
Syrjintäkokemukset
Naisviha

Eri ikäisten lasten ja
nuorten
rasismikokemukset

Kouluterveyskysely,
Nuorisobarometri,
Lapsibarometri
(rasismikokemuksia
ei vielä ole kysytty
lapsibarometrissa) Rasismi; lapset; nuoret

-

STM, TASY

Tasa-arvo; rakenteet

EU tuomioistuimen tasaarvodirektiivejä koskevat
ratkaisut

Tasa-arvo

Kansallisten
tuomioistuinten tasaarvolakia koskevat
ratkaisut

Tasa-arvo; rakenteet

Tasa-arvovaltuutetun
lausunnot ja
yhteydenottojen määrät

Tasa-arvo
Tasa-arvopolitiikasta
vastaavan ministerin
tehtävät

Toimintasuunnitelma
sukupuolten tasaarvon edistämiseksi
Hallituksen tasaarvopolitiikasta
vastaavan toimielimen asema

-

-

Tasaarvoviranomaisten
henkilöresurssit

Tasa-arvovaltuutetun
henkilöresurssit

-

-

Tasa-arvo; rakenteet

Akateeminen tutkimus
(mm. väitöskirjat)

Tasa-arvo; rakenteet

Euroopan komission
barometrit (mm.
sukupuolten tasa-arvo,
LGBTI)

Toiminnalliset
tavoitteet valtion
talousarvion
yhteenvetotarkasteluissa

-

Tasa-arvo

-

-

-

Tasa-arvovaltuutetun
omat kartoitukset ja
selvitykset (esim.
oikeustapausselvitykset,
tasa-arvosuunnittelua
koskeva kuntaselvitys,
opetuksen järjestäjiä
koskeva -kartoitus)
Eduskunnalle joka neljäs
vuosi annettava tasaarvovaltuutetun
kertomus

-

-

-

OPH:n selvitykset
oppilaitosten tasaarvotyöstä

-

-

-

Työelämätutkimus

-

-

-

-

-

-

-

Muiden toimijoiden
selvitykset ja tutkimukset
(esim. Kuntaliitto)

-

Kansainvälisten
sopimusvalvontaelinten
Suomelle antamat
suositukset

-

Muut viranomaislähteet
(esim. poliisi)

-

-

-

-

-

-

Muut

Artikkeli
"Indikaattoritiedon
hyödyntäminen lasten
oikeuksien toteutumisen
seurannassa" teoksessa
Hakalehto-Wainio,
Suvianna & Nieminen,
Liisa (toim.): Lapsioikeus
murroksessa.
Lakimiesliiton Kustannus
2013.
EU:n
perusoikeusviraston
LHBTI-kyselytutkimus

Yritysten
yhteiskuntavastuun
toteutuminen

Yritysten
sitoutuminen
sosiaalisiin ja
ympäristöllisiin
velvoitteisiin,
mukaan lukien
vapaaehtoiset
velvoitteet

Kansainvälisiltä
ihmisoikeuselimiltä
saadut suositukset
liittyen kuhunkin
elämänalueeseen ja
oikeuteen, ja samojen
suositusten
toistuminen useaan
kertaan
Ulkoministeriö

Yritykset;
yhteiskuntavastuu

Keskeiset lapsen
oikeuksien toteutumista
kuvaavat indikaattorit
ovat kuvattuina
julkaisussa ”Kansallisen
lapsistrategian
oikeudellinen perusta”.

Ihmisoikeudet;
suositukset

Lapsibarometri. Jatkossa
tarkoituksena on löytää
tutkimukseen
kysymyksenasettelu,
joka voidaan tietyin
väliajoin toistaa ja saada
näin ajallisesti
vertailukelpoista
aineistoa. Toimivan
kysymyksenasettelun
myötä Lapsibarometrin
avulla on mahdollisesti
saatavissa
indikaattoritietoa pienten,
kuusivuotiaiden lasten
kokemusten osalta.

Puutteet vanhusten
oloissa ja kohtelussa.
Jatkuvasti
tulee ilmi ravinnon,
hygienian, vaippojen
vaihdon,
kuntoutuksen ja
ulkoilun puutteita.
Puutteita on
havaittu myös
lääkärin käyntien
tiheydessä,
lääkehoidossa ja
hammashoidossa.
Puutteet johtuvat
usein henkilökunnan
riittämättömästä
määrästä
tai johtamisen
puutteista.

-

-

Vanhusten oikeudet

Indikatorer för mänskliga
rättigheter:
https://skr.se/tjanster/me
rfranskr/rapporterochskrif
ter/publikationer/indikator
erformanskligarattigheter
.30585.html

-

Kansallisen
lapsistrategian
oikeudellinen perusta

