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Jakelussa mainituille

Viite: OM 14/021/2016 Rainbow Rights -hankkeen kansallisen ohjausryhmän asettaminen

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 1.3.2017 mennessä

Oikeusministeriö on käynnistänyt Rainbow Rights -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea kansallisen 
ja EU-tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa. Käytännön tavoitteena hankkeella on 
kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, parantaa HLBTI-ryhmien sosiaalista ja yhteiskunnallis
ta hyväksyntää, selvittää moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja ja lisätä tietoisuutta niistä, 
sekä tehdä EU-tason yhteistyötä parhaiden yhdenvertaisuuden edistämisen käytäntöjen tunnistami
seksi ja kokemusten vaihtamiseksi.

Rainbow Rights -projektille on myönnetty rahoitus EU-komission Rights, Equality and Citizenship - 
ohjelmasta vuoden 2015 "Syrjimättömyys ja romanien osallisuus" hausta. Hanketta toteutetaan ajal
la 1.1.2017-31.12.2018 ja sitä hallinnoi ja koordinoi oikeusministeriön demokratia-, kieli ja perusoi
keusasioiden yksikkö. Hankekumppanit ovat Kuntaliitto, Lithuanian Gay League, opetus- ja kulttuu
riministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Seta ry.

Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta, jotka kuvataan lyhyesti seuraavassa.

Toimenpidekokonaisuus 1: Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen

Kuntien yhdenvertaisuussuunnittelun kartoitus ja tukeminen 
Yhdenvertaisuuskoulutukset ja koulutusmateriaalit eri ammattiryhmille 
HLBTI-teemat yhdenvertaisuussuunnittelussa -opas

Toimenpidekokonaisuus 2: HLBTI-yhdenvertaisuustyö paikallistasolla

Paikalliset/alueelliset HLBTI-yhdenvertaisuuskampanjat: vaikuttamistyö ja koulutukset pi
lottialueilla
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Toimenpidekokonaisuus 3: Jäsenmaiden välinen yhteistyö yhdenvertaisuuden edistämisessä

- Alueelliset HLBTI-teemaseminaarit Helsingissä ja Vilnassa 
Järjestövaihto-ohjelmat (Suomi-Liettua)
Baltic Priden oheistapahtuma Riikassa 
EU-tason loppukonferenssi Tallinnassa

Toimenpidekokonaisuus 4: Moniperusteiseen syrjintään puuttuminen

Kartoitus HLBTI-henkilöiden kokemasta moniperusteisesta syrjinnästä 
Järjestöyhteistyö HLBTI-järjestöjen ja muiden vähemmistöjä edustavien järjestöjen kesken

- Artikkelikokoelma ja seminaari

Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö pyytää teitä nimeämään 
edustajan ja varaedustajan Rainbow Rights - hankkeen kansalliseen ohjausryhmään. Tasa-arvolain 
säännösten mukaan valtioneuvoston toimielimissä on oltava vähintään 40 prosenttia sekä naisia että 
miehiä. Tästä syystä viranomaisten, ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään julkisen 
hallinnon toimielimiin ehdokkaita, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä 
jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kansallisen ohjausryhmän tehtävänä on ensisijaisesti seurata ja tukea kansallisten toimintojen toteu
tumista ja vaikuttavuutta. Kansallisen ohjausryhmän lisäksi hankkeelle asetetaan kansainvälinen, 
hankekumppaneista koostuva ohjausryhmä, joka vastaa hankkeen kansainvälisten toimintojen suun
nittelusta ja toteutuksesta sekä tukee hankehallintoa ja hankkeen EU-tason vaikuttavuutta.

Vastaukset pyydetään toimittamaan 1.3.2017 mennessä oikeusministeriöön sähköpostitse osoit
teisiin oikeusministerio@om.fi ja katriina.nousiainen@om.fi TAI postitse osoitteeseen Oikeusminis
teriö, Kirjaamo, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Vastauksiin pyydetään lisäämään yksilöintitunnus 
OM 14/021/2016.

Tiedusteluihin vastaa oikeusministeriössä ylitarkastaja Katriina Nousiainen, puh. 02951 50275, s- 
posti katriina.nousiainen@om.fi.

Johtaja

Ylitarkastaja Katriina Nousiainen
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Jakelu:
Ihmisoikeusliitto 
Kuntaliitto 
Kuntatyönantajat 
Opetus-ja kulttuuriministeriö 
Sateenkaariperheet ry.
Sosiaali- ja terveysministeriö/ Tasa-arvoyksikkö 
Seta ry.
Tampereen kaupunki 
Tasa-arvotiedon keskus MINNA 
Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
Trasek ry.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto


