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Sisiiasiainministerid koordinoi kansallista syrjinnrin vastaista tiedotuskampanjaa
Yhdenvertaisuus etusijalle (YES), jonka tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ja valmiuksia
yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimiitttimyyden toteutumiseksi sekii edistiiE
monimuotoisuuden hyviiksymist[ suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilanke saa rahoitusta
Euroopan tydllisyyttii ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS -otrjelmasta
(2007-2013), ja sita toteutetaan viranomaisten ja eri v[est6- ja ikaryhmiii edustavien elinten
ja jfiestdjen kanssa. YES6- hanketta toteutetaan ajalla15.l.2012-14.1.20L3.

YES 6 -hankkeen yksi keskeinen toimintamuoto on vahvistaa yhdenvertaisuuden
valtavirtaistamista, syrjinniin tunnistamista ja torjumista sekl syrjintiitin puuttumista. Tema
toteutetaan tuottamalla paikallisviranomaisille suunnattu kolmen julkaisun sarja syrjinniin
vaarassa olevista ryhmistii, heidiln kohtaamastaan syrjinndstE ja sen eri muodoista sekd

hyvistli keytenndistii syrjinthiin puuttumisessa. Kirjasarjan perusteella laaditaan eri
viranomaissektoreille (esim. poliisi, opettajat, tydvoimaneuvojat) sekii syrjinniin uhreille
suunnatut esitteet syrjinniistii. Syksyll[ jiirjestetiiiin myris materiaaleihin perustuva
koulutussarja materiaalien kohderyhmille, joista yhtenii on poliisiammattikorkeakoulun
opettajat ja kouluttajat (4 koulutuspiiivii2i). Alatydryhm[ tukee hankekokonaisuuden
toteutumista, jotta materiaali saadaan kohdennettua mahdollisimman hyvin ktiytiinnOn
tarpeita vastaavaksi.

Sisliasiainministeritin oikeusyksikkd pyytSili teitii nimeiimiifln edustajan ja
varaedustajan Yhdenvertaisuus Etusijalle 6 - hankkeen yllii kuvatun toimintamuodon
alatyiiryhmiiiin. Nimelimisissii pyydiimme ottamaan huomioon sukupuolten tasa-
arvoiseen edustukseen ja viihemmistiijen osallistumiseen liittyviit seikat.

Tyt!ryhmiin jiisenten tehtevane on tukea hankekokonaisuuden toteutumista oman
hallinnonalansa ja erityisosaamisensa niikcikulmasta. KflytZinnrissti osallistuminen tarkoittaa
ulkoisten asiantuntijoiden nimeiimistii keskeisten ammattikohtaisten niikrikulmien
esiintuomista, materiaalien sisdlldn ideoimista, luonnostekstien kommentoimista sek[
niikdkulmien esittiimistii koulutusten jiirjestiimiseen. Alatydryhmiin puheenjohtajana toimii
ylitarkastaja Panu Artemjeff sihteerind hankepd[llikkd Katriina Nousiainen sekii
asiantuntijana ohjelmakoordinaattori Krista Nuutinen. Alatyriryhm?in j?iseniksi on kutsuttu
eri vtihemmistdryhmia edustavia asiantuntijoita sekii materiaalien ja koulutusten
kohderyhmlinii olevia viranomaisia.
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Tydryhmii tulee tapaamaan hankkeen aikana n. 8 kertaa. Ensimmiiinen kokous pidetaiin
4.4.2013.

YES6 -hanke voi korvata tyiiryhmiitydskentelyyn osallistuvien henkildiden matkakuluja
valtion matkustusstiiinndn mukaisesti. Kokouspalkkiota tydryhmiiiin osallistumisesta ei
makseta.

Vastaus  pyydet轟轟n  toilllittamaan  27.3。 2012  mennessa  sisaasiainnlinisteri66n
sa皿(ёpostitse osoiteisiin hareの intc.11lin.壼 ja katriina.nousiainenの inte..1lin。■TAI postitse
osoiteeseen Sisaasiainlninisteri6,Kiゴ aamO,yksilёintitullnus SM005:00/2013,PL 26,00023
VALTIONEUVOSTO.

Tiedusteluihin vastaavat sisね sialllministeriё ssa hankepaallikkё KatHina Nousiainen,puh.
0504564508s‐ posti kat五 ina.nOusiaincnのintemin.■ ja ottClmakoordimatto五 Krista
Nuutinen,puh.0504560059,s― posti krista,nuutinenαDinte..1lin.fl.

ん _
Lainsdtdiintdjohtaja NIlarko V五tanen

Hankepiifillikkti

YES6-hankkeen kuvaus

Poliisihallitus

Krista Nuutincn,SN1/OikY

Panu Artettet SM/OikY
SM kiJaam。
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Yhdenvertaisuus Etusijalle 6-hankkeen kuvaus

Hankkeen tausta

yES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle 6 -hanke on jlirjestyksessii Suomen kuudes EU:n PROGRESS -
ohjelman Syrjim[ttdmyys -toimintalinjasta rahoitusta saava kansallinen syrjinn6n vastainen

kampanja. Hankesisalkit perustuvat vuosina 2002-2008 Yhteisdn syrjinniin vastaisesta ohjelmasta

rahoitetuissa hankkeissa iekt wosien 2008-2012 YES-hankkeissa (YESl, YES2, YES3, YES4 ja
yES5) hankittuun kokemukseen ja tuloksiin. Hankesis6lldt on neuvoteltu rahoittavien

minisieri6iden ja johtoryhmiissii edustettuina olevien kattojArjestdjen sekii neuvottelukuntien kanssa

ennen hakemuiasiakirjojen laatimista EU:n komissiolle. SisIasiainministeridn oikeusyksikkd vastaa

hankehallinnosta ja koordinoi hankkeen toteuttamista ja raportointia siten, kuin komission ja

ministeri6n v[lisessii sopimuksessa on kuvattu. Hanketoiminnot on hajautettu eri ministeritiiden ja

muiden toimijoiden toteutettaviksi. YES6 -hanke pdiittdd Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hankekauden,

koska hanketta rahoittava PROGRESS -ohjelma p[iittyy.

YES6-hankkeen tavoitteet

YES6-hankkeen yleisenii tavoitteena on lisiitl tietoisuutta yhdenvertaisuudesta sek6 kehittaii

osaamista yhdenvertaisuuden edisttimisess[ ja syrjinn6n torjumisessa. Hanke toteutetaan julkisen

sektorin toimijoiden, eri v[hemmist6- ja ikiiryhmid edustavien kansalaisjiirjest6jen sekti

yhdenvertaisuu se I inten yhteistydna.

Hankkeen erityistavo itteina on:
o vahvistaa eri ammattiryhmien ja syrjinnln vaarassa olevien ryhmien tietoisuutta syrjinn?ist6

ja sen ilmenemismuodoista sekii keinoista puuttua siihen

o jtirjest[2i YES-hankkeen pii6tdskonferenssi Inarissa

o vahvistaa YES-hankkeen aikana tuotettujen opetusalan tulosten ja tuotosten juurtumista ja

levi[mistii
o toteuttaa viihemmistdnuorten mediavaikuttamisen koulutusohjelma

o vahvistaa Diversity Charter -monimuotoisuussitoumuksen vakiintumista Suomessa

o edistliii monimuotoisuuden hydtyjen tunnistamista julkishallinnossa

o tukea kansallisen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteuttamalla s6hk6inen

romaniportaali, joka sistiltaii romanipolitiikkaan ja romanien yhteiskunnalliseen asemaan

li ittyvi[ alakokonaisuuksia

EU-komission prioriteetit vuoden 2012 - hankehaussa olivat l) syrjim[ttdmyyden
valtavirtaistaminen, 2) monimuotoisuuden johtaminen, 3) romanien yhdenvertaisuuden

vahvistaminen, 4) moniperusteinen syrjint[, 5) syrjinnln mittaaminen, 6) uskonnon ja vakaumuksen

perusteella tapahtuva syrjintii. Hanke on suunniteltu vastaamaan kolmea ensimmiiistii edellii
mainituista prioriteeteista.

YES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanke saa rahoitusta Euroopan
yhteisdn ty6llisyfte ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta
PROGRESS-ohjelmasta (2007 -2013).
Lisiitietoa: www.yhdenvertaisuus.fi
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Syrjimlitttimyyden valtavirtaistamiseen liitryvet toimenpiteet YES6-hankkeessa:
Hankkeen aikana tuotetaan julkaisusarja (3 julkaisua) syrjinniin vaarassa olevista ryhmistii,
syrjinnln eri ilmenemismuodoista sekii syjintiitin puuttumisen keinoista. Julkaisujen pohjalta
laaditaan esitteet eri ammattiryhmille sekii syrjinniin uhreille. Materiaaleja sekii niiden viestia
levitetiiIn jtirjestdm[ll[ koulutuksia eri ammattiryhmien edustajille, esim. poliisikouluttajat,
tydvo imaneuvojat, journalist it.

YES-hankkeen piiItdskonferenssij6rjestet66n 14.-15.8.2013 Inarissa. Konferenssi on laaja
kansainviilinen tapahtuma, joka ajoittuu Inarissa pidettiiviin alkuper6iskansojen musiikkifestivaalin
yhteyteen. Konferenssin teemoja ovat alkuperliiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus sek[ sen
klsittely mediassa, median rooli stereotypioiden ja asenteiden vahvistamisessa jaltai purkamisessa
sek[ syrjinniin vastainen politiikka ja toimenpiteet EU-tasolla.

YES6-hankkeen aikana pyritadn vahvistamaan aiempien YES-hankkeiden tuloksia kampanjoinnin
ja markkinoinnin kautta. Erityisesti kampanjointia tehdiiiin opetusalan materiaalien levittlmiseksi ja
juumrttamiseksi.

YES6-hanke jtirjestiiii v[hemmistdjii edustaville nuorille koulutusohjelman (4 viikonloppua), jonka
tarkoituksena on lisZitii viihemmistdnuorten omaa [6ntii mediassa. Koulutettavat rekrytoidaan
syrjinniin vaarassa olevia ryhmi?i edustavien j[rjest6jen kautta ja kutakin ryhmiiii edustaa I -2
henkildii. Yhteensii koulutukseen osallistuu 16 nuorta. Koulutuksen aikana nuoret tydst[viit
mediaprojekteja, joita pyrittiIn nuorten ja koulutusohjelman kouluttajien yhteistyolla saamaan l?ipi
mediassa.

Monimuotoisuuden johtamiseen liittyvlit toimenpiteet YES6-hankkeessa:
YES5-hankkeen aikana lanseerattua Diversity Charter -monimuotoisuussitoumusta vahvistetaan
YES6-hankkeen aikana. Vuonna 2013 jiirjestetfliin tydpajoja ( ) erilaisista monimuotoisuuden
hyddyntiimiseen liittyvistii teemoista, rakennetaan siihkdinen tietopankki hyvistii kiiyiinnoist[,
tuotetaan "Howto get started?" -tydkirja sitoumuksen allekirjoittaville yrityksille sek?i toteutetaan
opintomatka.

Lisiiksi YES6-hankkeen aikana tehdti[n kartoitus monimuotoisuuden johtamiseen liittyvistii
kiiytflnndistfl ja haasteista julkishallinnon puolella. Kuntapiiiittejille jArjestetiidn koulutusta aiheeseen
liittyen Kuntamarkkinoilla 20 I 3.

Romanien yhdenvertaisuuden vahvistamiseen liiffyviit toimenpiteet YES6-hankkeessa:
YES6-hankkeen aikana www.romanit.fi -internet-sivustoa kehitetii2in ja laajennetaan siten, ettii se

kattaa l0-12 temaattista alakokonaisuutta (romanipolitiikka EU-tasolla, romanikulttuurija -taide,
romanikieli, romanien sosio-ekonominen asema eri EU-jtisenmaissa, romanijiirjestdt jne.).
Romaneille suunnataan yksi alasivusto, josta ldytyy tietoa esim. syrjinniist[ ja ihmisoikeuksista,
viranomais- ja kulttuuripalveluista.

YES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanke saarahoitusta Euroopan
yhteisdn tydllisyyttti ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta
PROGRESS-ohjelmasta (2007 -20 l3).
Lisiitietoa: lUUyhdqUyqtaiiggg.t
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Tiedottaminen

Hankkeen yleinen tiedottaminen tapahtuu piidasiassa www.yhdenvertaisuus.fi -sivuston kautta.
Lisiiksi tiedotetaan postituslistojen kautta hankkeen tapahtumista ja tuloksista. Hankekumppanit
tiedottavat omien kanaviensa kautta taustayhteistiille ja oman alansa toimijoille.
Sistiasiainministeridn sivustoilla tiedotetaan hankkeen keskeisistii sisiil16istii ja tuloksista.
Tiedotustilaisuuksia jtirjestetiiiin yhteistydss[ eri ministeri6iden, jiirjestdjen ja SM-viestinniin
kanssa. YES6-hankkeen aikana vahvistetaan hankkeen niikyvyyttl erityisesti sosiaalisessa mediassa

mm. yhdenvertaisuus.fi -sivuston Facebook -profiilin kautta. Lisdksi hankkeen aikana laaditaan
YES6-hankkeen sosiaalisen median strategia, joka auttaa tiedotuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa. YES6-hankkeen yleistii tiedotusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviiss6 yhteistydssii

SM:n viestinniin kanssa.

Evaluointi

Hankkeen ulkoisen evaluoinnin tekee Referenssi Oy. Referenssi valittiin hankkeen evaluoijaksi
YES4-hankkeen aikana julkisen tarjouskilpailun kautta ja tuolloin solmittu hankintasopimus sisiiltiiii
optio-oikeuden myds YES5- ja YES6-hankevuosille. Evaluointi toteutetaan jatkuvana sisiiisenii
arviointina evaluoijan opastuksella sekii loppuvaiheessa tapahtuvana ulkoisena arviointina.

YES - Yhfunvertaisuus EtuSijalle -hanke saa rahoitusta Euroopan
yhteisdn tyiillisyyttii ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta
PROGRES S-ohjelmasta (2007 -201 3).
Lisiitietoa: www.yhdenvertaisuus.fi
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