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1JOHDANTO

Tahan Ruokaviraston ensimmaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on 
yhdistetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa kasiteltavat asiat ja se toimii 
syrjimattdmyyssuunnitelmana. Suunnitelma on valmisteitu yhteistydssa Ruokaviraston 
luottamusmiesten ja tydsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Kaikkien Ruokaviraston palveluksessa olevien tulee noudattaa tata suunnitelmaa asemastaan 
ja tydtehtavistaan riippumatta. Ruokaviraston yhteiskunnallisten tehtavien vaikuttavuuteen 
liittyvaa ns. toiminnallista tasa-arvoa ei kasitella tassa suunnitelmassa.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjinnan kiellot ovat osa suomalaista perusoikeusjarjestelmaa, 
kansainvalisia ihmisoikeussopimuksia seka Euroopan unionin perusoikeusjarjestelmaa.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sita, etta ihmisia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta 
henkiibn sukupuolesta, iasta, alkuperasta, kansalaisuudesta, kielesta, uskonnosta, 
vakaumuksesta, mielipiteesta, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, 
perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumisesta, 
sukupuolen ilmaisusta tai muuhun henkiloon liittyvan syysta. Yhdenvertaisuudesta saadetaan 
tarkemmin yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014), jonka tarkoituksena on edistaa 
yhdenvertaisuutta ja ehkaista syrjintaa seka tehostaa syrjinnan kohteeksi joutuneen 
oikeusturvaa.

Yhdenvertaisuuslaki asettaa tybnantajalle useita velvollisuuksia. Yhdenvertaisuuslain 7.1 §:n 
mukaisesti tyonantajalla on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista tyopaikalla 
ja tybpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettava tyboloja seka niita toimintatapoja, joita 
noudatetaan henkiiostba valittaessa ja henkilostba koskevia ratkaisuja tehtaessa. 
Edistamistoimenpiteiden on oltava toimintaymparistb, voimavarat ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Toiminnan tulee olla 
suunnitelmallista. Yhdenvertaisuuslain 7.2 §:n mukaisesti tyonantajalla tulee olla suunnitelma 
tarvittavista toimenpiteistd yhdenvertaisuuden edistdmiseksi.

Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten valista tasa-arvoa. Naisten ja miesten valisesta tasa- 
arvosta tybelamassa saadetaan tarkemmin naisten ja miesten vaiisesta tasa-arvosta annetussa 
laissa (609/1986; jaljempana tasa-arvolaki). Tasa-arvolain tarkoituksena on estaa sukupuoleen 
perustuva syrjinta ja edistaa naisten ja miesten valista tasa-arvoa seka parantaa naisten 
asemaa tybelamassa ja estaa sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva 
syrjinta.

Mybs tasa-arvolaki asettaa tybnantajalle useita velvollisuuksia. Tybnantajan tulee tasa- 
arvolain 6.1 §:n mukaisesti edistaa sukupuolten tasa-arvoa tybelamassa tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti. Tasa-arvolain 6.a3 §:n mukaisesti tybnantajan tulee laatia vahintaan joka 
toinen vuosi erityisesti paikkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa- 
arvosuunnitelma, jonka mukaisesti tasa-arvoa edistavat toimet toteutetaan.

Ruokavirastoa sitoo tybnantajana lisaksi mm. valtion virkamieslaki (750/1994) seka 
tybsopimuslaki (55/2001). Virkamieslain 11.1 §:n mukaisesti viranomaisen on kohdeltava 
palveluksessaan olevia virkamiehia tasapuolisesti, jollei siita poikkeaminen ole virkamiesten 
tehtavat ja asema huomioon ottaen perusteltua. Vastaava saannbs on tybsopimuslaissa jonka 
2:2.1 §:n mukaan tybnantajan on kohdeltava tybntekijbita tasapuolisesti, jollei siita 
poikkeaminen ole tybntekijbiden tehtavat ja asema huomioon ottaen perusteltua.
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Tasa-arvosta saadetaan lisaksi EU:n tasa-arvodirektiiveissa. Lisaksi on noudatettava myds 
Suomea sitovia kansainvalisia sopimuksia seka Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

1.1 Suunnitelman yieiset tavoitteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla pyritaan turvaamaan henkildstdn 
yhdenvertaisuuden seka sukupuolten valisen tasa-arvon toteutuminen Ruokavirastossa, 
edistamaan Ruokaviraston henkiloston tyohyvinvointia seka tukemaan Ruokaviraston 
myonteista tyonantajakuvaa. Myos Ruokaviraston arvot, kuten keskinainen arvostus, 
avoimuusia ratkaisukeskeisyysto\m\vat\oka\ser\ Ruokavirastolaisen tyota ohjaavina tekijoina.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet kiinnittyvat luontevasti kaikkeen 
Ruokaviraston toimintaan. Ruokavirastossa noudatetaan sellaisia hallintokaytantdja ja 
toimintatapoja, joilla varmistetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen asioiden 
valmistelussa ja paatoksenteossa.

Ruokavirastossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta niin tydnantajan 
ominaisuudessa toimittaessa, kuin toimittaessa sidosryhmien kanssa.

Tama on Ruokaviraston ensimmainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja 
suunnitelmaa paivitetaan jatkossa kahden vuoden valein. Suunnitelman toteutumista 
seurataan vuosittain osana Ruokaviraston yhteistoimintakunnan tydta. Tasa-arvoselvityksen 
paikkakartoitus kasitellaan Ruokaviraston paikkauksen arviointiryhmassa. Ennen kirjallista 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa naiden osa-alueiden tilaa ja toteutumista on 
virastossa seurattu kolmen ensimmaisen toimintavuoden ajan aktiivisesti osana prosesseja ja 
toimintaa, osana viraston yhteistoimintaa seka osana vuosittaista VMbaro- 
tydtyytyvaisyyskyselyn tulosten kasittelya. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaatimukset ovat 
olleet kaikessa toiminnassa vahvasti lasna. Tata on tukenut se, etta niiden toteutumisen 
seuranta on ollut monen eri sidosryhman (johto, henkildstdtoiminto, henkildstdn edustajat, 
tydsuojeluvaltuutetut, esimieskunta, henkildstd) yhteisissa intresseissa ja havainnoinnin 
kohteena.

toteutettiin Ruokaviraston ensimmainen tasa-arvo-2021Loppuvuonna
yhdenvertaisuuskysely seka tehtiin tasa-arvoselvitys paikkakartoituksineen ja valmisteltiin

ja

tama tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

1.2 Nykytila henkilostokertomuksen, tasa-arvo- ja yhden vertaisuuskyselyn ja 
VMbaro-tyotyytyvaisyyskyselyn nakbkulmista seka tasa-arvoselvitys

Henkildstdn tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan Ruokavirastossa useilla 
eri mittareilla. Ruokavirastossa tehdaan vuosittain henkildstdkertomus, jossa tarkastellaan 
tiettyjen tunnuslukujen kautta myds tasa-arvoon liittyvia asioita. Tilastoitavissa olevan 
sukupuolijaon kautta tarkasteltuna Ruokavirastossa tydskentelee huomattavasti enemman 
naisia kuin miehia. Ruokaviraston henkildstdkertomuksen mukaan vuoden 2020 lopussa 
Ruokavirastossa tydskenteli 1020 henkilda, joista naisten lukumaara oli 714, eli 70 % 
henkildstdsta oli naisia, kun taas miesten lukumaara oli 306, eli 30 % henkildstdsta oli miehia. 
Henkildtydvuosia vuonna 2020 kertyi Ruokavirastossa 959 HTV (Tahti).
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Ruokaviraston sukupuolijakauman takia, sukupuolten valisia eroja on nahtavissa myos 
maaraaikaisten ja osa-aikaisten maarissa. Ruokavirastossa tyoskenteli maaraaikaisissa 
palvelussuhteissa vuoden 2020 lopussa 185 henkiloa, joista naisia oli 140 (76 %) ja miehia 45 
(24 %). Osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 62 henkiloa, joista naisia oli 45 (73 %) ja miehia 17 
(27 %).

Ruokaviraston ikajakaumassa ei ole havaittavissa juurikaan eroa sukupuolten valilla. 
Ruokaviraston henkiloston keski-ika oli vuoden 2020 lopussa 47,7 vuotta. Naisten keski-ika oli 
47,9 ja miesten keski-ika oli 47,2. Suurimmat ikaryhmat olivat 45-54 vuotiaat (31 % 
henkilostdsta), 35-44 vuotiaat (28 % henkilbstosta) ja 55-64 vuotiaat (27 % henkiibstbsta).

Naisten koulutusindeksi oli vuonna 2020 hieman miehia korkeampi sen ollessa naisilla 5,9/8, 
kun miesten koulutusindeksi oli 5,7/8.

Ruokavirastossa tehdaan vuosittain VMbaro-tybtyytyvaisyyskysely, joka antaa mybs 
vastauksia paitsi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen arviointiin, mybs tietoja 
tasapuolisen kohtelun toteutumisesta tybyhteisbssa. Syksylla 2021 tehdyssa kyselyssa 
sukupuolten tasa-arvon toteutumisen indeksiarvo oli 4,1/5 ja ihmisten yhdenvertaisuuden 
toteutumisen indeksiarvo oli 3,89/5. Tybn ja yksityiselaman yhteensovittamisen indeksiarvo 
oli 4,27/5. Oikeudenmukainen kohtelu lahiesimiehen taholta sai indeksiarvon 4,21/5 ja 
tybtovereiden taholta 4,18/5.

Osana VMbaro tybtyytyvaisyyskyselya selvitetaan mybs epaasiallisen kayttaytymisen, 
hairinnan (tybpaikkakiusaaminen) seka seksuaalisen hairinnan esiintymista tybyhteisbssa. 
Tulokset vuodelta 2021 on koottu kuvaan 1. VMbaron tulosten mukaan vuonna 2021 naisista 
19 % oli havainnut epaasiallista kaytbsta tybyhteisbssa viimeisen vuoden aikana ja naisista 12 
% oli kokenut sita itse. Miesten vastaavat luvut olivat 15 % (havainnut) ja 8 % (kokenut itse). 
Mita tulee hairintaan (tybpaikkakiusaaminen) naisista 7 % oli havainnut sita ja 4 % oli kokenut 
sita itse viimeisen vuoden aikana. Miesten vastaavat luvut olivat 6 % (havainnut) ja 3 % 
(kokenut itse). Seksuaalista hairintaa oli kokenut naisista 0,2 % ja miehista 0 %. Epaasiallisen 
kayttaytymisen ja hairinnan osalta vuoden 2021 tuloksissa on nahtavissa huomattavaa 
parantumista verrattuna vuoden 2020 tuloksiin. Vuonna 2020 naisista 30,7 % ja miehista 21 % 
oli havainnut ja naisista 18,9 % ja miehista 10,8 % oli kokenut epaasiallista kaytbsta 
tybyhteisbssa viimeisen vuoden aikana. Vastaavasti vuonna 2020 naisista 13,3 % ja 6,6 % 
miehista oli havainnut ja naisista 6,6 % ja miehista 3 % kokenut hairintaa viimeisen vuoden 
aikana.
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■ Mies INainen
Kuva 1, Havaittu ja koettu epaasiallinen kaytos ja hairinta sukupuolen mukaan (%)

Ruokavirastossa toteutettiin Taloustutkimuksen toimesta 17.11. - 1.12.2021 Ruokaviraston 
ensimmainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka loppuraportti on taman 
suunnitelman liitteena (liite 2). Kyselyn vastaajamaara jai alhaiseksi, kyselyyn vastasi kaikkiaan 
391/1024 (38 %). Syyna alhaiseen vastaajamaaraan voidaan arvella olevan ainakin syksylla 
toteutettujen henkildstdkyselyjen maaraa, kyselyn ollessa kolmastoteutettu henkilbstokysely.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn loppuraportin mukaan tyytyvaisyys Ruokavirastoon 
tybnantajana on hyvalla tasolla (3,76), ja se on mybs selvasti paremmalla tasolla kuin 
Taloustutkimuksen tietopankissa vertailuryhman Julkinen hallinto (n=384) 
kokonaistyytyvaisyys omaan tybnantajaansa kokonaisuutena (3,57). Seka tasa-arvon (ka. 
3,88), etta yhdenvertaisuuden (ka. 3,76) koetaan kokonaisarvosanalla mitattuna toteutuvan 
Ruokavirastossa hyvin, sen sijaan kokonaisarvosana monimuotoisuuden edistamiselle (ka. 
3,50) jaa tyydyttavalle tasolle. Vastaajista 91 % ei ollut kokenut tasa-arvoon ja 90 % ei ole 
kokenut yhdenvertaisuuteen liittyvaa syrjintaa viimeisen vuoden aikana.

Kyselyn tulosten mukaan tasa-arvon kokee toteutuvan Ruokavirastossa lahes kolme neljasta 
(73 %) vastaajasta. Tasa-arvon koetaan toteutuvan hieman heikommin nuorempien 
tybntekijbiden seka alemman koulutustaustan omaavien keskuudessa. Tasa-arvon 
toteutumisessa on mybs melko suuria eroja linjoittain/osastoittain. Noin kuudesosa 
vastaajista on havainnut ja noin kymmenesosa itse kokenut tasa-arvoon liittyvaa syrjivaa 
menettelya viimeisen vuoden aikana. Seka havaitsemisen etta itse kokemisen osalta syrjiva 
menettely on liittynyt eniten kaikkien sukupuolten yhtalaisiin mahdollisuuksiin uralla 
etenemiseen seka eri sukupuolten valisen tasa-arvon edistamiseen paikkauksessa.
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Havaitsemisen osalta vain reilu viidesosa (22 %) on ilmoittanut havainnostaan eteenpain. Itse 
kokemisen osalta reilu kymmenesosa (14 %) vastaa kylla, asialle on tehty jotain, lahes puolet 
(48 %) vastaa ei ja 38 % ei halua/osaa vastata. Tasa-arvoisuuden parantamisen osalta 
avoimissa palautteissa mainittiin usein avoimuus ja sen edistaminen kaikkiin asioihin liittyen.

Kyselyn tulosten mukaan yhdenvertaisuuden kokee toteutuvan Ruokavirastossa vajaa kaksi 
kolmesta (61 %) vastaajasta. Yhdenvertaisuuden koetaan toteutuvan heikommin varsinkin 
muu-sukupuolisten, mutta myos nuorempien tybntekijoiden seka alemman koulutustaustan 
omaavien keskuudessa. Mybs yhdenvertaisuuden toteutumisessa on melko suuria eroja 
linjoittain/osastoittain. Vajaa viidesosa vastaajista on havainnut ja kymmenesosa itse kokenut 
yhdenvertaisuuteen liittyvaa syrjivaa menettelya viimeisen vuoden aikana. Seka 
havaitsemisen etta itse kokemisen osalta syrjiva menettely on liittynyt eniten ikaan. 
Havaitsemisen osalta vain vajaa viidesosa (19 %) on ilmoittanut havainnostaan eteenpain. Itse 
kokemisen osalta vajaa kymmenesosa (8 %) vastaa kylla, asialle on tehty jotain, reilu kaksi 
viidesta (42 %) vastaa ei ja puolet ei halua/osaa vastata. Yhdenvertaisuuden edistamisen osalta 
avoimissa palautteissa mainittiin useasti mm. anonyymi rekrytointi, avoimuus, johtaminen, 
tasapuolinen kohtelu ja samat saannbt kaikille.

Ruokavirastossa on tehty vuonna 2021 tasa-arvoselvitys paikkakartoituksineen, joka on taman 
suunnitelman liitteena (liite 1). Paikka-kartoituksessa on nahtavissa hienoista eroa 
sukupuolten valisissa palkoissa erityisesti sama-paikkaisuusindeksin kautta. Vaativuustasoilla 
3-6, 8 ja 12 on naisilla samapaikkaisuusindeksin (kuva 12) mukaan miehia korkeammat 
henkiibkohtaiset palkanosat, kun taas vaativuustasoilla 7 ja 9-11 on miehilla korkeammat 
henkiibkohtaiset palkanosat. Tama nakyy myos kuvasta 5.

Ruokaviraston sukupuolijakauma (miehia 30 % ja naisia 70 %) huomioiden nayttaa tilanne 
esimies ja johtotehtavissa melko tasaiselta, joskin miehia on esimiestehtavissa 
sukupuolijakauma huomioiden hieman vahemman. Esimiehista (n=74) vuoden 2021 
toukokuussa oli 25,7 % miehia ja 74,3 % naisia. Johtoon laskettavista henkilbista (n=26) miehia 
oli 30,8 % ja naisia 69,2 %.

2 HENKILOSTON TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTAMINEN 
RUOKAVIRASTOSSA

Ruokavirasto takaa tybnantajana henkilbstbn yhdenvertaisen kohtelun tyboloissa, 
paikkauksessa ja koulutuksessa. Ruokavirastossa henkilbstba kohdellaan yhdenvertaisesti 
riippumatta henkiibn sukupuolesta, iasta, alkuperasta, kansalaisuudesta, kielesta, uskonnosta, 
vakaumuksesta, mielipiteesta, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, 
perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumisesta, 
sukupuolen ilmaisusta tai muuhun henkiibbn liittyvan syysta.

Ruokavirasto ottaa huomioon tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvat nakbkohdat 
paatbksenteossa seka prosesseja, taloutta ja toimenpiteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvat nakbkohdat huomioidaan mybs seurannassa ja 
raportoinnissa, kuten esimerkiksi tilinpaatbksessa ja henkilbstbkertomuksessa.

Henkilbstbn yhdenvertainen kohtelu kulkee lapi koko palvelussuhteen elinkaaren alkaen 
rekrytoinnista ja ulottuen virka-ja tybsuhteen paattymiseen.
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Vaikka Ruokavirastossa pyritaan mahdollisimman laaja-alaiseen yhdenvertaisuuden ja tasa- 
arvon toteutumiseen, voidaan Ruokaviraston toiminnassa huomioida eri virka-ja tydtehtavien 
seka eri tyoyksikoiden erityistarpeet. Nain ollen kahden henkildn asettaminen erilaiseen 
asemaan tilanteissa, jotka eivat ole keskenaan vertailukelpoisia, ei ole syrjintaa. Mydskaan 
sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen 
yhdenvertaisuuden edistaminen taikka syrjinnasta johtuvien haittojen ehkaiseminen tai 
poistaminen, ei ole syrjintaa.

2.1 Henkilbstosuunnittelu ja rekrytointi

Ruokaviraston tavoitteena on, etta sen palveluksessa tydskentelee mahdollisimman 
tasapuolisesti seka miehia etta naisia. Ilmoitettaessa avoimista tehtavista laaditaan 
tydpaikkojen hakuilmoitukset niin, etta kaikki sukupuolet voivat hakeutua niihin. 
Tydpaikkailmoittelussa valtetaan korostamasta sellaisia ominaisuuksia, joita pidetaan tietylle 
sukupuolelle tyypillisina. Myds varsinaisten valintaperusteiden tulee olla sellaisia, etta ne 
soveltuvat kaikille sukupuolille.

Ruokaviraston rekrytoinnit jarjestetaan siten, etta avoinna oleviin tehtaviin hakeutuisi eri 
sukupuolta olevia seka eri ikaisia henkildita ja henkildita riippumatta henkildn alkuperasta, 
kansalaisuudesta, kielesta, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteesta, poliittisesta 
toiminnasta,
vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta tai muuhun 
henkilddn liittyvan syysta. Rekrytoinneissa huomioidaan kuitenkin aina virkamiehille ja ko. 
tehtavalle asetetut kelpoisuusvaatimukset.

ammattiyhdistystoiminnasta. perhesuhteista. terveydentilasta.

Palkattaessa uusia tydntekijdita tai valittaessa henkildita uusiin tehtaviin, ei ketaan saa 
sukupuolensa vuoksi syrjayttaa, mikali han on ansioituneempi kuin toista sukupuolta oleva 
hakija. Ruokavirastossa henkildstdila on sukupuolesta riippumatta yhtalaiset mahdollisuudet 
uralla etenemiseen ja vaativampiin tehtaviin siirtymiseen. Tama on lahtdkohtana myds 
viraston tehtavia uudelleen jarjesteltaessa. Uralla etenemismahdollisuudet ja tehtavien jako 
hoidetaan Ruokavirastossa siten, ettei kukaan joudu sukupuolensa perusteella huonompaan 
asemaan kuin muut. Edella mainituissa asioissa myds syrjinta iasta, alkuperasta, 
kansalaisuudesta, kielesta, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteesta, poliittisesta 
toiminnasta,
vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta tai muuhun 
henkilddn liittyvan syysta, on kiellettya.

ammattiyhdistystoiminnasta. perhesuhteista. terveydentilasta.

Ruokaviraston tehtavia taytettaessa huomioidaan mahdollisuudet tehtavan hoitamiseen 
Ruokaviraston eri toimipaikoista kasin. Mikali tehtavan hoitaminen ei edellyta tydskentelya 
tietyssa toimipisteessa, tehtava voidaan sijoittaa joustavasti mihin tahansa Ruokaviraston 
toimipaikoista.

Ruokavirastossa tuetaan tyd- ja perhe-elaman yhteensovittamista vapaisiin liittyvissa 
jarjestelyissa seka tydaikaan liittyvissa asioissa. Ruokaviraston henkildstdsuunnittelussa 
huomioidaan viraston naisvaltainen sukupuolirakenne, jossa perhevapaisiin liittyvat 
poissaolot edellyttavat enemman sijaisten ja maaraaikaisen henkildstdn kayttda. 
Ruokavirastossa kannustetaan myds miehia perhevapaiden pitamiseen seka varaudutaan 
perhevapaisiin myds henkildstdsuunnittelussa. Tyd- ja perhe-elaman yhteensovittamisessa 
mahdollistetaan myds vastuunkanto ikaantyvista vanhemmista.
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2.2 Johtaminen ja kehittaminen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistaminen on osa Ruokaviraston johtamisessa 
sovellettavia periaatteita. Edistamistydta tuetaan ja varmistetaan monella tasolla ja osa- 
alueella. Osana viraston strategiatydta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistamisen 
nakdkulma huomioidaan osana strategian toteuttamiseen liittyvaa projektitydskentelya. Yksi 
viraston strategista paamaarista on Opimme ja uudistumme yhdessa, minka piirissa on seka 
tasa-arvon etta yhdenvertaisuuden edistamiseen kytkeytyvia toimenpidesuunnitelmia. 
Johdon rooli on keskeinen seka suunnannayttajana etta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumisen seuraajana. Edelleen Ruokaviraston kaikilla esimiehilla on keskeinen asema 
henkildstdpolitiikan toteuttajina seka tydyhteisdn kehittajina ja vaikuttajina. Esimiesten 
tarkeaa roolia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistamisessa tuetaan esimiesvalmennuksilla 
ja yhtenaista henkiidstdjohtamista tukevilla yhteisilla prosesseilla. Ruokaviraston arvoja ovat 
keskinainen arvostus, avoimuus ja ratkaisukeskeisyys. Esimiehet edistavat tasa-arvon, 
yhdenvertaisuuden ja Ruokaviraston arvojen toteutumista jokapaivaisessa esimiestydssaan.

Ruokaviraston tydskentelyolosuhteet ovat syrjimattomia. Ruokaviraston tilat, tydvalineet ja 
varusteet on jarjestetty sellaisiksi, etta ne mahdollistavat yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Ruokavirasto on monipaikkainen virasto, jossa yksikoiden, jaostojen ja erilaisten tiimien 
henkildstda voi tydskennella useissa eri toimipisteissa. Monipaikkaisuus huomioidaan 
toiminnassa ja tydtavoissa. Tavoitteiden asettaminen, tydn seuranta ja arviointi, esimiehen ja 
tydntekijan valinen seka tydyhteisdn sisainen tiedonkuiku, ohjaus ja tuki jarjestetaan niin, etta 
kaikissa toimipisteissa ja etana tydskentelevat henkildt kokevat olevansa yhdenvertaisesti 
tydyhteisdn jasenia ja tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi. 
monipaikkaisuus huomioidaan myds koulutuksia jarjestettaessa.

Ruokaviraston

Joustotydpolitiikkaa sovellettaessa noudatetaan yhdenvertaisuutta. Ruokavirastossa 
suhtaudutaan mydnteisesti tyd-ja perhe-elaman yhteensovittamista tukeviin toimenpiteisiin 
ja kaytantdihin, kuten tydaikaliukumien ja etatydn joustavaan kayttddn seka vuosiloma- ja 
virkavapaajarjestelyihin. Etatyd-ja tydaikajoustojen kayttdmahdollisuudet riippuvat kuitenkin 
tydtehtavista. Ruokavirasto suhtautuu tasa-puolisesti sukupuolesta riippumatta henkildstdn 
jaamiseen kotiin hoitamaan lapsia.

Ruokavirastossa henkildstdile taataan yhdenvertainen kohtelu koulutuksen jarjestamisessa ja 
suuntaamisessa. Ruokavirastossa koulutukseen paaseminen ei ole riippuvainen sellaisesta 
henkilda koskevasta syysta, jota voidaan pitaa syrjivana. Koulutuksen suunnittelussa ja 
jarjestamisessa huomioidaan tydtehtavien luonteesta ja perhevelvoitteista johtuvat 
mahdollisuudet osallistua koulutukseen. Perhevapaalta seka muulta pitkalta virka- tai 
tydvapaalta palaavalle jarjestetaan perehdytysta.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ulottuu palvelussuhteiden paattamistilanteisiin. 
Palvelussuhdetta ei saa irtisanoa, purkaa tai muutoin lakkauttaa henkildn sukupuoleen, ikaan, 
alkuperaan, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen 
toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen ilmaisuun tai muuhun henkilddn liittyvan syyn 
perusteella. Mydskaan raskaus, synnytys, vanhemmuus tai perheenhuoltovelvollisuudet eivat 
ole hyvaksyttavia palvelussuhteen paattamisen syita. Henkilda ei saa mydskaan lomauttaa tai 
siirtaa muihin tehtaviin nailla kielletyilla perusteilla.
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2.3 Paikkaus ja muut palvelussuhteen ehdot

Ruokaviraston paikkausjarjestelma (RPJ) perustuu tybn vaativuuteen. Palkan maaraytymiseen 
vaikuttavat tybn vaativuus (tehtavakohtainen palkanosa) seka henkiibkohtainen suoritus 
(henkiibkohtainen palkanosa). Paajohtaja vahvistaa tehtavien vaativuusarvioinnit ja 
vaativuustasot seka henkiibkohtaiset palkanosat.

Tasa-arvolakiin sisaltyvan samapaikkaisuusperiaatteen mukaan samasta tai tybn keskeisilta 
osiltaan yhta vaativasta tybsta on maksettava samansuuruinen tehtavakohtainen paikka. 
Arvioitaessa tybn vaativuutta ei ratkaisevana tekijana ole virka- tai tehtavanimike vaan tybn 
tosiasiallinen sisaltb.

Samapaikkaisuusperiaate koskee kaikkia palkanosia erikseen. Tama tarkoittaa sita, etta 
mybskaan henkiibkohtaisen palkanosan tai muun erikseen maksettavan lisan perusteet eivat 
saa olla sukupuolen eivatka muukaan yhdenvertaisuuskriteerin mukaan syrjivia.

Ruokavirastossa tehtavien vaativuutta ja vaativuustasoa tarkastellaan vuosittain henkiibn ja 
hanen esimiehensa valisessa kehityskeskustelussa. Henkiibkohtainen palkanosa maaraytyy 
henkiibn tybsuorituksen perusteella ja muuttuu henkiibkohtaisen suoritustason muuttuessa 
oleellisesti, paikkausjarjestelmasopimuksen mukaisesti. Mybs henkiibkohtaista suoritusta ja 
suoritustasoa tarkastellaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Ruokavirastossa tehtavan 
vaativuuden ja suoriutuvuuden arvioinnit toteutetaan sukupuolineutraalisti ja 
yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti.

Ruokavirasto pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, etta virka-ja tybehtosopimukset ja 
muut palvelussuhteen ehtoja koskevat saannbt ja ohjeet ovat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
edistavia. Ruokaviraston ohjeiden ja paikallisten sopimusten valmistelussa tybnantaja 
varmistaa, etteivat tehtavat ratkaisut kaytannbssa johda tosiasialliseen syrjintaan sukupuolen, 
ian, etnisen taustan, alkuperan, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ilmaisuun tai muun henkiibbn 
liittyvan syyn perusteella. Paikkoja koskevia paatbksia tehtaessa kohdellaan aitiys- tai 
vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai muulla virkavapaalla olevia yhdenvertaisuus-ja tasa- 
arvoperiaatteita noudattaen, huomioiden paikkausjarjestelmasopimuksen saannbkset.

2.4 Henkilbston osallistuminen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistaminen on osa Ruokaviraston yhteistoimintaa. 
Ruokaviraston osallistumisjarjestelmia ovat yhteistoimintasopimuksen mukainen 
yhteistoimintajarjestelma, luottamusmiesjarjestelma seka tybsuojelun
yhteistoimintajarjestelma. Tavoitteena on, etta naiden jarjestelmien mukaiseen toimintaan 
valitaan edustajia erisukupuolista. Tasa-arvoasioiden kasittelyssa noudatetaan 
yhteistoimintasopimuksen mukaista kasittelyjarjestysta. Henkilbille turvataan sukupuolesta, 
iasta, etnisesta taustasta, alkuperasta, kansalaisuudesta, kielesta, uskonnosta, 
vakaumuksesta, mielipiteesta, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, 
perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
sukupuolen ilmaisusta tai muusta henkiibbn liittyvasta syysta riippumatta organisaation 
kaikilla tasoilla yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet mybs asioiden 
valmisteluvaiheessa. Tybryhmiin valitaan edustajia tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakien hengen 
mukaisesti. Maantieteellisen edustuksen turvaamiseksi tybryhmiin valitaan jasenia mybs 
Ruokaviraston eri toimipisteista.
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3 SYRJINTAAN JA HAIRINTAAN PUUTTUMINEN TYOYHTEISOSSA

Ruokaviraston tavoitteena on olla tybpaikka, jossa kaikki voivat kokea tulleensa kohdelluksi 
tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, ja jossa syrjintaa ja hairintaa ennalta ehkaistaan ja siihen 
puututaan tehokkaasti ja jarjestelmallisesti.

3.1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnan ja hairinnan tunnistaminen

Laki naisten ja miesten valisesta tasa-arvosta (609/1986) kieltaa syrjinnan sukupuolen, 
sukupuoli-identiteetin seka sukupuolen ilmaisun perusteella. Syrjinta voi ilmeta valittomana 
tai valillisena sukupuoleen perustuvana syrjintana, seksuaalisena hairintana tai hairintana 
sukupuolen perusteella seka kaskyna tai ohjeena harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintaa.

Valittdmalla sukupuoleen perustuvalla syrjinnalla tarkoitetaan naisten ja miesten 
asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettamista raskaudesta tai 
synnytyksesta johtuvasta syysta seka eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai 
sukupuolen ilmaisun perusteella.

Valillisella sukupuoleen perustuvalla syrjinnalla tarkoitetaan eri asemaan asettamista 
sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nahden neutraalilta 
vaikuttavan saannbksen, perusteen tai kaytannon nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta
henkilbt voivat tosiasiallisesti joutua epaedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Lisaksi 
valillista asettaminen vanhemmuuden taisyrjintaa
perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan ole 
syrjintaa, jos silla pyritaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tosiasialliseen toteutumiseen ja 
tavoitteen saavuttamiseksi kaytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

on eri asemaan

Seksuaalisella hairinnalla tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysista, luonteeltaan 
seksuaalista ei-toivottua kaytosta, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilon 
henkista tai fyysista koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nbyryyttava tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla hairinnalla tarkoitetaan henkilon sukupuoleen, sukupuoli- 
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvaa ei-toivottua kaytosta, joka ei ole luonteeltaan 
seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan taman henkista tai fyysista 
koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nbyryyttava tai 
ahdistava ilmapiiri.

tai tosiasiallisesti loukataan taman henkista tai fyysista koskemattomuutta ja jolla luodaan 
uhkaava, vihamielinen, halventava, nbyryyttava tai ahdistava ilmapiiri.

Tybnantajan menettelya on pidettava tassa laissa kiellettyna syrjintana, jos tybnantaja 
saatuaan tiedon siita, etta tybntekija on joutunut tybssaan seksuaalisen tai muun sukupuoleen 
perustuvan hairinnan kohteeksi, laiminlyb ryhtya kaytettavissa oleviin toimiin hairinnan 
poistamiseksi.

Tybelamassa kiellettyna syrjintana on pidettava tilannetta, jossa tybnantaja:
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tybhbn ottaessaan taikka tehtavaan tai koulutukseen valitessaan syrjayttaa henkiibn, 
joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilb, jollei 
tybnantajan menettely ole johtunut muusta hyvaksyttavasta seikasta kuin 
sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole tybn tai tehtavan laadusta johtuvaa 
painavaa ja hyvaksyttavaa syyta;

tybhbn ottaessaan, tehtavaan tai koulutukseen valitessaan tai palvelussuhteen 
kestosta tai jatkumisesta taikka paikka- tai muista palvelussuhteen ehdoista 
paattaessaan menettelee siten, etta henkilb joutuu raskauden, synnytyksen tai muun 
sukupuoleen liittyvan syyn perusteella epaedulliseen asemaan;

soveltaa paikka- tai muita palvelussuhteen ehtoja siten, etta tybntekija tai tybntekijat 
joutuvat sukupuolen perusteella epaedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi 
muu tybnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa tybssa oleva tybntekija;

johtaa tybta, jakaa tybtehtavat tai muutoin jarjestaa tybolot siten, etta yksi tai 
useampi tybntekija joutuu muihin verrattuna epaedullisempaan asemaan sukupuolen 
perusteella;

irtisanoo, purkaa tai muutoin lakkauttaa palvelussuhteen taikka siirtaa tai lomauttaa 
yhden tai useamman tybntekijan sukupuolen perusteella.

3.2 Henkilbon liittyvan syrjinnan tunnistaminen

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketaan ei saa syrjia ian, alkuperan, kansalaisuuden, 
kielen,
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkiibbn liittyvan syyn perusteella.

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,

Henkiibbn liittyva syrjinta voi olla valitbnta tai valillista syrjintaa tai hairintaa, kohtuullisten 
mukautusten epaamista seka ohje tai kasky syrjia.

Valittbmana syrjintana voidaan pitaa tilannetta, jossa jotakuta kohdellaan henkiibbn liittyvan 
syyn perusteella epasuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeitu, kohdellaan tai 
kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

Valillisena syrjintana voidaan pitaa tilannetta, jossa naennaisesti yhdenvertainen saantb, 
peruste tai kaytantb saattaa jonkun muita epaedullisempaan asemaan henkiibbn liittyvan syyn 
perusteella. Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan ole syrjintaa, jos silla pyritaan tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden tosiasialliseen toteutumiseen ja tavoitteen saavuttamiseksi kaytetyt 
keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

Hairintana voidaan pitaa henkiibn ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaavaa 
kayttaytymista, jos loukkaava kayttaytyminen liittyyyila kuvattuun henkiibbn liittyvaan syyhyn 
(ika, alkupera, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus jne.) ja kayttaytymisella luodaan 
mainitun syyn vuoksi henkilba halventava tai nbyryyttava taikka hanta kohtaan uhkaava, 
vihamielinen tai hybkkaava ilmapiiri.

Tybnantajan menettelya on pidettava syrjintana, jos tybnantaja saatuaan tiedon siita, etta 
tybntekija on joutunut tybssaan hairinnan kohteeksi, laiminlyb ryhtya kaytettavissaan oleviin 
toimiin hairinnan poistamiseksi.
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3.3 Syrjinnasta ja hairinnasta ilmoittaminen Ruokavirastossa

Jokaisen Ruokaviraston palveluksessa tyoskentelevan on omassa toiminnassaan 
huolehdittava, etta Ruokavirastossa ei esiinny syrjintaa, hairintaa eika muuta epaasiallista 
kayttaytymista kuten kiusaamista. Jokaisen velvollisuus on tybturvallisuuslain perusteella 
ilmoittaa tyonantajalle terveytta ja tybturvallisuutta vaarantavista asioista ja ilmibista, mita 
syrjinta ja hairinta epaasiallisen kayttaytymisen muotoina ovat. Vastuu ja velvollisuus ryhtya 
toimenpiteisiin siirtyy tybnantajalle siina vaiheessa, kun tieto syrjinnan tai hairinnan kohteeksi 
joutumisesta on tullut syrjityn oman esimiehen tai muun tybnantajan edustajan tietoon.

Ilmoituksen syrjinnasta tai hairinnasta voi tehda syrjityn itsensa lisaksi mybs muu taho, kuten 
esimerkiksi luottamushenkilb tai tybsuojeluvaltuutettu. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
toteutumista Ruokavirastossa ja sen toiminnassa voi seurata kuka tahansa viraston 
palveluksessa oleva ja ilmoituksen syrjinnasta voi tehda mybs viraston ulkopuolinen taho 
kuten tybterveyshuolto. Syrjintailmoituksen voi tehda mina ajankohtana hyvansa. Ilmoituksen 
sisaltb on vapaamuotoinen, mutta se on tehtava kirjallisesti ja allekirjoitettava.

Ruokavirastossa on olemassa erilaisten epaasiallisen tai vastuuttoman tybkayttaytymisen 
tapausten kasittelya varten oma kolmiportainen malli Ruokaviraston sovittelumalli #1409979, 
jossa kerrotaan eri tahojen roolit ja vastuut tilanteen mukaan. Asia tai tilanne otetaan 
puheeksi ensisijaisesti asianosaisen kesken. Tarpeen mukaan tapauksista voidaan keskustella 
mybs sovittelijoiden tukemana. Tarvittaessa asianosaisella on mahdollista tehda virallinen 
tybsuojeluilmoitus tybsuojelupaallikblle. Tilanteen vakavuuteen perustuen tybnantaja voi 
mallin mukaisen tybsuojeluprosessin rinnalla ryhtya mybs kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Tybsuojeluviranomainen on laatinut kaikille tybpaikoille soveltuvan lomakkeen, jota voi 
kayttaa hairinnasta ilmoittamiseen tybsuojelupaallikblle.

3.4 Yhdenvertaisuuslain mukaiset toimintakeinot

Tybsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuslain 22 §:n mukaisesti yhdenvertaisuuslain 
noudattamista tybhbnotossa, palvelussuhteessa ja tybharjoittelussa. Henkiibbn liittyvissa 
syrjintatilanteissa toimivaltainen viranomainen on siis aluehallintovirastojen tybsuojelun 
vastuualue. Mybs yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston puoleen on mahdollista kaantya ja 
yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa mukaan avustaa syrjinnan uhriksi joutuneita 
henkilbita.

Se, joka katsoo joutuneensa syrjityksi tai vastatoimien kohteeksi, voi saattaa syrjintaa tai 
vastatoimia koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kasiteltavaksi muissa 
kuin tybsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa- 
arvolautakunta voi kieltaa asianomaista jatkamasta tai uusimasta syrjintaa tai vastatoimia 
taikka maarata taman ryhtymaan kohtuullisessa maaraajassa toimenpiteisiin tassa laissa 
saadettyjen velvollisuuksien tayttamiseksi. Lautakunta voi asettaa antamansa kiellon tai 
maarayksen tehosteeksi uhkasakon.

Syrjinnan tai vastatoimien kohteeksi joutunut voi mybs vaatia karajaoikeudessa 
yhdenvertaisuuslain 23 §:n mukaista hyvitysta silta viranomaiselta tai tybnantajalta tai 
koulutuksen jarjestajalta taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on 
yhdenvertaisuuslain vastaisesti syrjinyt hanta tai kohdistanut haneen vastatoimia. Hyvitysta 
on vaadittava kahden vuoden kuluessa syrjivasta tai vastatoimien kiellon vastaisesta 
menettelysta. Tybhbnottotilanteissa vaatimus on esitettava vuoden kuluessa siita, kun
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syrjaytetty tybnhakija on saanut tiedon valintapaatoksesta. Hyvityksen lisaksi syrjinnan 
kohteeksi joutunut voi olla oikeutettu vaatimaan vahingonkorvausta vahingonkorvauslain 
(412/1974) tai muun lain mukaan.

3.5 Tasa-arvolain mukaiset toimintakeinot

Tasa-arvovaltuutettuun voi ottaa yhteytta, jos epailee tulleensa syrjityksi sukupuolen, 
sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa yieisia 
neuvoja ja ohjeita tasa-arvolain sisallbsta, ryhtya selvittamaan epailtya syrjintaa, antaa 
lausunnon syrjintaasiassa seka edistaa sovintoa osapuolten valilla. Tasa-arvovaltuutettu voi 
mybs vieda tasa-arvolaissa kiellettya syrjintaa koskevia asioita yhdenvertaisuus- ja tasa- 
arvolautakunnan kasiteltavaksi.

Syrjinnan kohteeksi joutunut voi vaatia tasa-arvolain 11 §:n mukaista hyvitysta. Hyvitysta on 
vaadittava kanteella, joka on pantava vireille karajaoikeudessa, jonka tuomiopiirissa on 
tybnantajan yieinen oikeuspaikka.

Kanne hyvityksen suorittamisesta on nostettava kahden vuoden kuluessa syrjinnan kiellon 
rikkomisesta. Tybhbnottotilanteissa kanne on kuitenkin nostettava vuoden kuluessa syrjinnan 
kiellon rikkomisesta. Hyvityksen suorittaminen ei esta loukattua lisaksi vaatimasta korvausta 
taloudellisesta vahingosta vahingonkorvauslain (412/1974) tai muun lain mukaan.

4 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET KAUDELLE 2022-2023 TASA-ARVON JA 
YHDENVERTAISUUDEN EDISTAMISEKSI RUOKAVIRASTOSSA

Kuten edella on todettu, tasa-arvon-ja yhdenvertaisuuden edistaminen on osa jokaisen 
ruokavirastolaisen arkea kaikessa ruokaviraston tekemisessa. Jokaiselle 
toimintasuunnitelmakaudelle maaritellaan lisaksi ne toimenpiteet ja tavoitteet, joilla tasa- 
arvoa ja yhdenvertaisuutta erityisesti edistetaan toimintasuunnitelmakaudella. Taman 
toimintasuunnitelmakauden tavoitteet on laadittu huomioiden VMbarokyselyn, tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskyselyn seka tasa-arvoselvityksen tulokset. Tavoitteet ja toimenpiteet 
kaudelle 2022-2023 on kirjattu taman suunnitelman liitteeseen 1.
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Liite 1. Tavoitteet ja toimenpiteet kaudelle 2022-2023
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Tavoite Toimenpiteet AikatauluVastuut
Henkildsto ja esimiehet 
tuntevat tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuden keskeiset 
kasitteet Ja niihin liittyvat 
vaatimukset.
Henkildsto Ja esimiehet 
tuntevat Ruokaviraston tasa- 
arvo-Ja
yhdenvertaisuussuunnitelma 
n Ja toimivat sen mukaisesti.

Koulutetaan henkildstolle, esimiehille ja johdolle tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyvat keskeiset kasiteet, asiat ja 
vaatimukset.
Viestitaan aktiivisesti ja saannollisesti suunnitelmasta seka tasa- 
arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvista asioista henkildstdinfoissa 
ja esimiesfoorumeissa.
Viestitaan suunnitelmasta Prikassa.
Otetaan suunnitelma osaksi uusien henkildiden 
perehdytyssuunnitelmaa.

• Henkildstdyksikkd 
jarjestaa koulutusta ja 
viestii suunnitelmasta 
Prikassa.

• Henkildstoyksikko 
lisaa tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunn 
itelman osaksi 
perehdytyssuunnitelm

• Alkuvuosi 2022

aa.

• Keskustellaan toimintayksikdissa esimiesten johdolla siita mita 
suunnitelman toteuttaminen tarkoittaa jokaisen henkiidn omassa 
tyossa ja mita se tarkoittaa toimintayksikon tydssa.

• Huomioidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma myds 
uusien henkildiden perehdytyksessa.

• Esimiehet
toimintayksikdissa

• Jatkuva
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Ruokavirasto on tyoyhteiso, 
jonka henkilostd kokee tasa- 
arvoisena ja
yhdenvertaisena ja Jossa ei 
esiinny syrjintaa, hairintaa 
tai epaasiallista kohtelua. 
Keskinainen arvostus on 
an/ojen mukaisesti osa 
arkea. Ruokavirastossa 
arvostetaan kaikkien 
ammattiryhmien ja eri 
koulutustaustan omaavien 
tyota seka suhtaudutaan 
suvaitsevasti erilaisuuteen 
tyoyhteisossa.

Jokainen Ruokavirastolainen huolehtii omassa toiminnassaan, etta 
tyoyhteisossa ei esiinny syrjintaa, hairintaa eika muuta 
epaasiallista kayttaytymista kuten kiusaamista. Jokainen 
ruokavirastolainen toimii ruokaviraston arvojen mukaisesti. 
Tybntekijat ilmoittavat tybnantajan edustajalle terveytta ja 
tyoturvallisuutta vaarantavista asioista (syrjinta, hairinta 
epaasiallisen kayttaytymisen). Ilmoituksen voi tehda myos 
tybsuojeluvaltuutetulle. Taman tukemiseksi henkilbstblle 
ohjeistetaan ja viestitaan toimintatavoista osana 
Henkilbstoyksikbn vastuukentan viestintaa.
Selvitetaan nimettoman ilmiantokanavan kayttbbnoton 
mahdollisuutta.

• Henkilostd • Jatkuva

• Henkildstdyksikkd • 2022

• Hairinta ja epaasiallinen kohtelu ei ole hyvaksyttavaa 
Ruokavirastossa ja siihen puuttumiseen on kirjatut ja ohjeistetut 
toimintakeinot ja -tavat. Toimintatavoista viestitaan aktiivisesti 
osana Henkildstdyksikdn vastuukentan viestintaa.

• Esimiehet puuttuvat syrjintaan, hairintaan ja epaasialliseen 
kohteluun ja Ruokaviraston sovittelumallia kaytetaan aktiivisesti.

• Henkildstdyksikkd
• Johto
• Esimiehet

• Jatkuva

• Henkildstdn kokemuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
selvitetaan vuosittain osana VMbaroa seka ennen seuraavaa 
suunnitelman paivitysta myds erillisella tasa-arvo-ja 
yhdenvertaisuuskyselylla. Kyselyn tuloksia kaytetaan seuraavan 
suunnitelmakauden toimenpiteiden suunnittelun pohjana.

• Henkildstdyksikkd • Vuosittain, tasa- 
arvo-ja
yhdenvertaisuuskyse 
ly ennen seuraavaa 
paivitysta.

Tyd- ja yksityiselaman 
tasapainoa tuetaan

• Joustotydpolitiikkaa kehitetaan edelleen. • Henkildstdyksikkd • Jatkuva
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Joustotybpolitiikan kayttbmahdollisuuksia tuetaan 
tybntekijamybnteisesti seka sita sovellettaessa noudatetaan 
yhdenvertaisuutta.
Suhtaudutaan mybnteisesti tyb-ja perhe-elaman 
yhteensovittamista tukeviin toimenpiteisiin ja kaytantbihin, kuten 
tybaikaliukumien ja etatybn joustavaan kayttbbn seka vuosiloma- 
ja virkavapaajarjestelyihin.
Suhtaudutaan sukupuolesta riippumatta tasa-arvoisesti 
henkilbstbn jaamiseen hoitamaan kotiin lapsia.
Tybaikasaldoja ja tybnkuormitusta seurataan saannbllisesti ja 
niihin puututaan aktiivisesti osana tyb-ja yksityiselaman 
tasapainon tukemista.

Johto
Esimiehet
Hr-tukee

• Jatkuva

Yhdenvertaisuuden ja tasa- 
arvon nakdkulmat kulkevat 
lapi henkilbstbsuunnittelun 
Ja rekrytoinnin; 
rekrytointiprosessi on 
lapinakyva Ja selkea

Rekrytointiprosessi on selkea, kuvattu ja esimiehille koulutettu. 
Osana rekrytointikoulutuksia ja ohjeistuksia huomioidaan mybs 
syrjimattbmyyden nakbkulmat seka tama suunnitelma. 
Kiinnitetaan erityishuomiota tasa-arvo-ja 
yhdenvertaisuuskyselyssa esiin nousseisiin ikasyrjinnan seka 
sukupuoleen perustuvan syrjinnan estamiseen rekrytoinneissa 
kouluttamalla ja ohjeistamalla esimiehia.
Kiinnitetaan erityishuomiota kaikkien sukupuolten yhtalaisiin 
mahdollisuuksiin uralla etenemiseen esimiesten koulutus-ja 
ohjemateriaaleissa seka koulutuksissa.
Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuus huomioidaan tyburalla etenemisen 
mahdollistavien lisatehtavien jakamisessa.
Selvitetaan anonyymin rekrytoinnin kayttbmahdollisuutta ja 
kayttbbnottoa seka mahdollista pilottia.

• Henkilbstbyksikkb
• Esimiehet huomioivat 

tasa-arvo-ja 
yhdenvertaisuusasiat 
henkilbstbsuunnittelus 
sa, rekrytoinnissa seka 
tybnjaossa.

• 2022-jatkuva
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• Valitun henkiibn patevyys ja ansioituneisuus perustellaan 
lapinakyvasti valintamuistiossa.

• Esimiehia koulutetaan osana rekrytointikoulutuksia mybs 
valintamuistion kirjoittamiseen liittyvissa asioissa.

• Rekrytoivat esimiehet • Jatkuva

• Henkilostoyksikkb

Samapaikkaisuus toteutuu Joka 2. vuosi laaditaan tasa-arvolain edellyttama paikkakartoitus ja 
tiedotetaan henkilostblle kartoituksen tuloksista. 
Paikkakartoituksen perusteella laaditaan tarvittaessa 
kehittamissuunnitelman samapaikkaisuuden edistamiseksi. 
Paikkausjarjestelman soveltamiseen liittyvissa koulutuksissa 
kiinnitetaan esimiesten huomiota syrjimattbmyyden edistamiseen. 
Erityishuomiota kiinnitetaan tasa-arvo-ja 
yhdenvertaisuuskyselyssa esiin tulleeseen sukupuolen ja ian 
perusteella tapahtuvan syrjinnan estamiseen.
Lisataan paikka-avoimuutta tuomalla edelleen esiin koulutuksissa 
ja viestinnassa paikkausjarjestelman periaatteita: mm. palkan 
muodostuminen, vaativuusmuutosprosessi, arviointiryhman tyb.

• Henkilbstbyksikkb • 2023

• Jatkuva

Edistetaan ja valmistellaan 
sukupuolineutraalien 
nimikkeiden kayttbbnottoa

• Osana Ruokaviraston nimikeuudistusta huomioidaan
sukupuolineutraalien nimikkeiden kayttbbnoton mahdollisuudet 
ja harmonisointimahdollisuudet.

• Henkilbstbyksikkb ja 
te hta va n i m i ketybryh m

2022

a
Ruokaviraston toimitilat 
huomioivat tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden 
nakbkulmat

• Suoritetaan kaytbssa olevien toimitilojen tarkastelu tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuusnakbkulmasta.

• Huomioidaan esteettbmyys.
• Sukupuolitetut ja sukupuolittamattomat pukeutumis- ja WC-tilat.
• Edella mainituille asioille on valmiit toimintatavat ja prosessit.

• Kayttajapalvelut
• Henkilbstbyksikkb

• 2022
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Liite 2. Tasa-arvoselvitys, tilanne joulukuussa 2021

1 PALKKAKEHITYSSUKUPUOLITTAIN ENNEN PALKKAUSJARJESTEEMAA 
VUOSINA 2019-2020

Ruokaviraston paikkausjarjestelma on otettu kayttbon 1.12.2020 alkaen, jota ennen 
Ruokaviraston henkilbstb on tybskennellyt euromaaraisilla palkoilla. Osana Ruokaviraston 
tasa-arvo-ja yhdenvertaisuustybhbn kuuluvaa tasa-arvoselvitysta on paikkakehitysta 
tarkasteitu sukupuolittain mybs talta paikkausjarjestelmaa edeltavalta ajanjaksolta. Nama 
tiedot on keratty taman tasa-arvoselvityksen kuvaan 1.

Jil500-2999 ■3000-4499 ■4500-5999 ■6000-7499 ■ 7500->
lOinin

5?00*

00lo'

oID ssIVIf?5?If?
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o

SSI ss S- 5?I 5?3?o>

Io o oI.I
Miehet 

2019 
13,6 % 
55,4 % 

26,1 % 
2,9 % 
2,1 %

Miehet 
2021 

11,6 %

56.5 % 

26,1% 
3,3 %
2.5 %

MiehetNaiset
2020

25.6 %
48.7 %

20.8 % 

4,4 % 
0,4 %

Naiset Naiset

24,7 % 
48,4 % 

22,2 % 

4,2 % 
0,5 %

10.4 %
45.4 % 

36,8 %
5.7 %
1.8 %

20,5 % 
44,9 % 

30,1 % 
4,0 % 
0,4 %

■ 1500 - 2999
■ 3000 - 4499
■ 4500 - 5999
■ 6000 - 7499
■ 7500 ->

Kuva 1. Paikkakehitys 2019-2021, miehet/naiset.
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2 NAISTEN JA MIESTEN SUHTEELLISET OSUUDET VALTION YLEISEN 
PALKKAUSLUOKITUKSEN MUKAISILLATEHTAVATASOILLA

Kuvaan 2 on keratty naisten ja miesten suhteelliset osuudet valtion yieisen 
paikkausluokituksen mukaisilla tehtavatasoilla. Kuvasta on mahdollista nahda, etta 
Ruokavirastossa on eroja miesten ja naisten sijoittumisessa eri tehtavatasoille. Sen sijaan 
sijoittumisessa esimies-ja johtotehtaviin ei ole juuri eroja. Ruokaviraston sukupuolijakauma 
(miehia 30 % ja naisia 70 %) huomioiden nayttaa tilanne esimies ja johtotehtavissa melko 
tasaiselta, joskin miehia on esimiestehtavissa sukupuolijakauma huomioiden hieman 
vahemman. Esimiehista (n=74) vuoden 2021 toukokuussa oli 25,7 % miehia ja 74,3 % naisia. 
Johtoon laskettavista henkildista (n=26) miehia oli 30,8 % ja naisia 69,2 %.

■ Miehet% ■ Naiset%

70%

60%

50%

30%

20%

6% 7%10%
3% 2%

0%

Johtotason tyot Esimiestyot
Kuva 2. Naisten ja miesten suhteelliset osuudet valtion yieisen paikkausluokituksen 
mukaisilla tehtavatasoilla

Toimeenpanevat tyotAsiantuntijatyot
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3 NAISTEN JA MIESTEN SIJOITTUMINEN RUOKAVIRASTON 
PALKKAUSJARJESTELMASSA

Kuten edella on todettu, Ruokaviraston paikkausjarjestelma otettu kayttoon 1.12.2020 
alkaen. Tahan osuuteen on keratty tietoja naisten ja miesten sijoittumisesta Ruokaviraston 
paikkausjarjestelmassa.

3.1 Henkilbstomaarat Ruokaviraston paikkausjarjestelmatasoittain

Kuvaan 3 on keratty tiedot henkilostomaarista sukupuolittain Ruokaviraston 
paikkausjarjestelmatasoilla.

Henkilbstomaarat RPJ-tasoittain naiset/miehet

ji%Vliehet ;ensaiset [%
VT13 5 0,5 9^ 1 0,1% 6 0,6%

VT12 19 1,9% 13 1,3% 22 2,2%

VTll 19 1,9% 14 1,4% 33 3,2%

VTIO 56 5,5% 32 3,1% 88 8,7%

VT9 276 27,2% 110 10,8% 386 38,0%

VT8 121 11,9% 61 6,0% 182 17,9%

VT7 33 3,2% 6 0,6% 39 3,8%

VT7,5 19 1,9% 9 0,9% 28 2,8%

VT6 44 4,3% 10 1,0% 54 5,3%

VT5 33 3,2% 7 0,7% 40 3,9%

VT4 76 7,5% 13 1,3% 89 8,8%

VTS 24 2,4% 5 0,5% 29 2,9%

VT2 9 0,9% 1 0,1% 10 1,0%

VTl 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
734 72% 282 28% 1016 100,0%YHTEENSA

Kuva 3. Henkildstomaarat RPJ-tasoittain naiset/miehet (koko henkiidstoon suht.).
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3.2 Miesten ja naisten sijoittuminen eri vaativuustasoille

Kuvaan 4 on keratty tiedot henkildston sijoittumisesta Ruokaviraston vaativuustasoille 
sukupuolittain.

45,0 %
39,0%

37,6 "A40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 % 

20,0 % 

15,0 %

21,6 %

16,5

10,4%

10,0 % 6,0% ,6%4,5% 4 5%^,5 %ii i 3,3%2,6 ^.2% 2,5%If,1%5,0 % 11,8% 12;
1. . 0,0 eio %

0,0 %

VT9 VT8 VT7 VT7,5 VT6 VT 5 VT4 VT 3 VT 2 VT1

■ N% .iviro
Kuva 4. Miesten ja naisten sijoittuminen eri vaativuustasoille.

3.3 Henkiibkohtaisen suoriutuvuuden keskiarvot sukupuolittain eri vaativuustasoilla

Kuvaan 5 on keratty henkiloston suoriutuvuuden keskiarvot sukupuolittain.

30,00
26,0025,27 25,29 24,9424,@a,5224,52 24,4424,33 24,30 24,0023,95

22,3^25,00 [3,1123'®,36 :2,4022,0$22,00 20,^'^!:i,l8 20,31n.0,00

n20,00

15,00 I

10,00

i5,00

I0,00

2 3 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 134

■ Miehet ■ Naiset

Kuva 5. Heko-prosenttien ka. vaativuustasoittain, miehet/naiset (N=970)
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3.4 Miehet ja naiset eri tehtava- ja vaativuusluokissa

Kuviin 6-9 on keratty tarkempaa tietoa miesten ja naisten sijoittautumisesta eri 
tehtavatasoille vaativuusluokittain.

■ Johtotason tyot ■ Esimiestyot

ID mo
o' o'

^ ^ ^I ^ lO IDpv (N
o' <n'

O rM mkD rsio o o o o o

M N M N M N
VT 13

Kuva 6. Miehet ja naiset tehtava- ja vaativuustasoittain, %, vt 13-11.
VT 12 VT 11

■ Johtotason tyot ■ Esimiestyot ■ Asiantuntijatyot ■ Toimeepanevat tyot

cSrM

o^ ^ 'T
s? s?
tH oo^ 
fo ro

00 ^ LO CMr-. ^ O ^ ro mrv ro
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VT 10 VT 9 VT 8

Kuva 7. Miehet ja naiset tehtava-ja vaativuustasoittain, %, vt 10-8.
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■ Johtotason tyot Esimiestyot ■ Asiantuntijatyot Toimeepanevat tyot
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Kuva 8. Miehet ja naiset tehtava-ja vaativuustasoittain, %, vt 7,5-6.
VT 7 VT 6
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Kuva 9. Miehet ja naiset tehtava-ja vaativuustasoittain, %, vt 5-2.
VT 5 VT 4 VT 2
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3.5 Miesten ja naisten jakaantuminen palvelussuhteen laadun mukaan seka 
keskipalkat

Kuvaan 10 on keratty tiedot naisten ja miesten jakaantumisesta tyd- ja virkasuhteisiin seka 
maaraaikaisuuksista niissa. Kuvaan 11 on keratty tiedot keskipalkoista edella mainituissa 
ryhmissa.

Ma. Virkasuhde/virkaVak. virka Vak. tyosuhde Ma. Tyosuhde
Miehet Miehet Miehet MiehetNaiset Naiset Naiset Naiset

49% 67% 33% 9% 14% 22% 4% 2%

Vakinaisissa palvelussuhteissa miehia on 82 % ja naisia 76 %. 
Maaraaikaisissa palvelussuhteissa miehia on 18 % ja 24 %. 

Kuva 10.

Ma. Virkasuhde/virkaVak. virka Vak. tyosuhde Ma. Tyosuhde
Miehet Miehet Miehet MiehetNaiset Naiset Naiset Naiset

4386 4053 4356 4174 5 605 3 054 3126 2925
Kuva 11.

3.6 Samapaikkaisuus vaativuusluokituksilla

Kuvaan 12 on koottu Tahti-raportti samapaikkaisuudesta paikkarakenteen mukaan 
vaativuusluokituksella. Samapaikkaisuusraportissa on nahtavissa hienoista eroa sukupuolten 
valisissa palkoissa erityisesti samapaikkaisuusindeksin kautta. Vaativuustasoilla 3-6, 8 ja 12 
on naisilla samapaikkaisuusindeksin mukaan miehia korkeammat henkiidkohtaiset 
palkanosat, kun taas vaativuustasoilla 7 ja 9-11 on miehilla korkeammat henkiidkohtaiset 
palkanosat.
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4 PALKKA JA SUKUPUOLIJAKAUMA LIHANTARKASTAJAN TEHTAVASSA

Lihantarkastajat ovat Ruokaviraston paikkausjarjestelman ulkopuolella. Kuvaan 13 on keratty 
tiedot lihantarkastajien jakaantumisesta sukupuolittain liha-alan paikkaryhmille 1-4.
(5/2021)
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N=63 
M 38% 
N 62%
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Kuva 13.

5 PALKKAUS IKARYHMITTAIN

Osana tasa-arvo ja yhdenvertaisuustydta tarkasteltiin osana tata selvitysta myds paikkauksen jakaantumista 
ikaryhmittain ja sukupuolittain. Nama tiedot on keratty kuvaan 14. Suurimmat arvot vihrealla. (5/2021)
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Ikaryhma

<20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

M % N %M N

1 %2422 2457 3 %
6 % 5 %3233 3028
8 % 8 %3730 4030
9 % 13 %4369 3960

17 % 15 %4563 4065
20 % 14 %4513 4142
16 %4664 4108 15 %
15 % 14 %4893 4383

7 % 12 %44534447
1 %4426 4113 1 %

Kuva 14.
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Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 
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