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1. JOHDANTO 
 

Tähän Ruokaviraston ensimmäiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on yhdis-

tetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa käsiteltävät asiat ja se toimii syrjimättö-

myyssuunnitelmana. Suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä Ruokaviraston luottamusmies-

ten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.  

Kaikkien Ruokaviraston palveluksessa olevien tulee noudattaa tätä suunnitelmaa asemastaan 

ja työtehtävistään riippumatta. Ruokaviraston yhteiskunnallisten tehtävien vaikuttavuuteen 

liittyvää ns. toiminnallista tasa-arvoa ei käsitellä tässä suunnitelmassa.  

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjinnän kiellot ovat osa suomalaista perusoikeusjärjestelmää, 

kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä Euroopan unionin perusoikeusjärjestelmää. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta 

henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuk-

sesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, 

terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta 

tai muuhun henkilöön liittyvän syystä. Yhdenvertaisuudesta säädetään tarkemmin yhdenver-

taisuuslaissa (1325/2014), jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syr-

jintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.  

Yhdenvertaisuuslaki asettaa työnantajalle useita velvollisuuksia. Yhdenvertaisuuslain 7.1 §:n 

mukaisesti työnantajalla on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla 

ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita 

noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämis-

toimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ot-

taen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Toiminnan tulee olla suunnitelmal-

lista. Yhdenvertaisuuslain 7.2 §:n mukaisesti työnantajalla tulee olla suunnitelma tarvittavista 

toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Naisten ja miesten välisestä tasa-ar-

vosta työelämässä säädetään tarkemmin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa 

laissa (609/1986; jäljempänä tasa-arvolaki). Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen 

perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten ase-

maa työelämässä ja estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.  
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Myös tasa-arvolaki asettaa työnantajalle useita velvollisuuksia. Työnantajan tulee tasa-arvo-

lain 6.1 §:n mukaisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunni-

telmallisesti. Tasa-arvolain 6.a3 §:n mukaisesti työnantajan tulee laatia vähintään joka toinen 

vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, 

jonka mukaisesti tasa-arvoa edistävät toimet toteutetaan. 

Ruokavirastoa sitoo työnantajana lisäksi mm. valtion virkamieslaki (750/1994) sekä työsopi-

muslaki (55/2001). Virkamieslain 11.1 §:n mukaisesti viranomaisen on kohdeltava palvelukses-

saan olevia virkamiehiä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole virkamiesten tehtävät ja 

asema huomioon ottaen perusteltua. Vastaava säännös on työsopimuslaissa jonka 2:2.1 §:n 

mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole 

työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. 

Tasa-arvosta säädetään lisäksi EU:n tasa-arvodirektiiveissä. Lisäksi on noudatettava myös Suo-

mea sitovia kansainvälisiä sopimuksia sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. 

1.1  Suunnitelman yleiset tavoitteet 
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla pyritään turvaamaan henkilöstön yhden-

vertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen Ruokavirastossa, edistämään 

Ruokaviraston henkilöstön työhyvinvointia sekä tukemaan Ruokaviraston myönteistä työnan-

tajakuvaa. Myös Ruokaviraston arvot, kuten keskinäinen arvostus, avoimuus ja ratkaisukeskei-

syys toimivat jokaisen Ruokavirastolaisen työtä ohjaavina tekijöinä.   

Tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet kiinnittyvät luontevasti kaikkeen Ruokavi-

raston toimintaan. Ruokavirastossa noudatetaan sellaisia hallintokäytäntöjä ja toimintatapoja, 

joilla varmistetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen asioiden valmistelussa ja 

päätöksenteossa.  

Ruokavirastossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta niin työnantajan ominai-

suudessa toimittaessa, kuin toimittaessa sidosryhmien kanssa.  

Tämä on Ruokaviraston ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja suunnitel-

maa päivitetään jatkossa kahden vuoden välein. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosit-

tain osana Ruokaviraston yhteistoimintakunnan työtä. Tasa-arvoselvityksen palkkakartoitus 

käsitellään Ruokaviraston palkkauksen arviointiryhmässä. Ennen kirjallista tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuussuunnitelmaa näiden osa-alueiden tilaa ja toteutumista on virastossa seurattu kol-

men ensimmäisen toimintavuoden ajan aktiivisesti osana prosesseja ja toimintaa, osana 
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viraston yhteistoimintaa sekä osana vuosittaista VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten kä-

sittelyä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaatimukset ovat olleet kaikessa toiminnassa vah-

vasti läsnä. Tätä on tukenut se, että niiden toteutumisen seuranta on ollut monen eri sidos-

ryhmän (johto, henkilöstötoiminto, henkilöstön edustajat, työsuojeluvaltuutetut, esimies-

kunta, henkilöstö) yhteisissä intresseissä ja havainnoinnin kohteena.  

Loppuvuonna 2021 toteutettiin Ruokaviraston ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusky-

sely sekä tehtiin tasa-arvoselvitys palkkakartoituksineen ja valmisteltiin tämä tasa-arvo- ja yh-

denvertaisuussuunnitelma. 

1.2  Nykytila henkilöstökertomuksen, tasa-arvo- ja yhden vertaisuuskyselyn ja 
VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn näkökulmista sekä tasa-arvoselvitys 

 
Henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan Ruokavirastossa useilla 

eri mittareilla. Ruokavirastossa tehdään vuosittain henkilöstökertomus, jossa tarkastellaan 

tiettyjen tunnuslukujen kautta myös tasa-arvoon liittyviä asioita. Tilastoitavissa olevan suku-

puolijaon kautta tarkasteltuna Ruokavirastossa työskentelee huomattavasti enemmän naisia 

kuin miehiä. Ruokaviraston henkilöstökertomuksen mukaan vuoden 2020 lopussa Ruokaviras-

tossa työskenteli 1020 henkilöä, joista naisten lukumäärä oli 714, eli 70 % henkilöstöstä oli 

naisia, kun taas miesten lukumäärä oli 306, eli 30 % henkilöstöstä oli miehiä. Henkilötyövuosia 

vuonna 2020 kertyi Ruokavirastossa 959 HTV (Tahti). 

Ruokaviraston sukupuolijakauman takia, sukupuolten välisiä eroja on nähtävissä myös määrä-

aikaisten ja osa-aikaisten määrissä. Ruokavirastossa työskenteli määräaikaisissa palvelussuh-

teissa vuoden 2020 lopussa 185 henkilöä, joista naisia oli 140 (76 %) ja miehiä 45 (24 %). Osa-

aikaisessa palvelussuhteessa oli 62 henkilöä, joista naisia oli 45 (73 %) ja miehiä 17 (27 %).  

Ruokaviraston ikäjakaumassa ei ole havaittavissa juurikaan eroa sukupuolten välillä. Ruokavi-

raston henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2020 lopussa 47,7 vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,9 ja 

miesten keski-ikä oli 47,2. Suurimmat ikäryhmät olivat 45-54 vuotiaat (31 % henkilöstöstä), 35-

44 vuotiaat (28 % henkilöstöstä) ja 55-64 vuotiaat (27 % henkilöstöstä).  

Naisten koulutusindeksi oli vuonna 2020 hieman miehiä korkeampi sen ollessa naisilla 5,9/8, 

kun miesten koulutusindeksi oli 5,7/8.  

Ruokavirastossa tehdään vuosittain VMbaro-työtyytyväisyyskysely, joka antaa myös vastauk-

sia paitsi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen arviointiin, myös tietoja tasapuolisen 

kohtelun toteutumisesta työyhteisössä. Syksyllä 2021 tehdyssä kyselyssä sukupuolten tasa-
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arvon toteutumisen indeksiarvo oli 4,1/5 ja ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen indek-

siarvo oli 3,89/5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen indeksiarvo oli 4,27/5. Oikeuden-

mukainen kohtelu lähiesimiehen taholta sai indeksiarvon 4,21/5 ja työtovereiden taholta 

4,18/5.  

Osana VMbaro työtyytyväisyyskyselyä selvitetään myös epäasiallisen käyttäytymisen, häirin-

nän (työpaikkakiusaaminen) sekä seksuaalisen häirinnän esiintymistä työyhteisössä. Tulokset 

vuodelta 2021 on koottu kuvaan 1. VMbaron tulosten mukaan vuonna 2021 naisista 19 % oli 

havainnut epäasiallista käytöstä työyhteisössä viimeisen vuoden aikana ja naisista 12 % oli ko-

kenut sitä itse. Miesten vastaavat luvut olivat 15 % (havainnut) ja 8 % (kokenut itse).  Mitä 

tulee häirintään (työpaikkakiusaaminen) naisista 7 % oli havainnut sitä ja 4 % oli kokenut sitä 

itse viimeisen vuoden aikana. Miesten vastaavat luvut olivat 6 % (havainnut) ja 3 % (kokenut 

itse). Seksuaalista häirintää oli kokenut naisista 0,2 % ja miehistä 0 %. Epäasiallisen käyttäyty-

misen ja häirinnän osalta vuoden 2021 tuloksissa on nähtävissä huomattavaa parantumista 

verrattuna vuoden 2020 tuloksiin. Vuonna 2020 naisista 30,7 % ja miehistä 21 % oli havainnut 

ja naisista 18,9 % ja miehistä 10,8 % oli kokenut epäasiallista käytöstä työyhteisössä viimeisen 

vuoden aikana. Vastaavasti vuonna 2020 naisista 13,3 % ja 6,6 % miehistä oli havainnut ja nai-

sista 6,6 % ja miehistä 3 % kokenut häirintää viimeisen vuoden aikana.   
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Kuva 1, Havaittu ja koettu epäasiallinen käytös ja häirintä sukupuolen mukaan (%) 

Ruokavirastossa toteutettiin Taloustutkimuksen toimesta 17.11. – 1.12.2021 Ruokaviraston 

ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka loppuraportti on tämän suunnitel-

man liitteenä (liite 2). Kyselyn vastaajamäärä jäi alhaiseksi, kyselyyn vastasi kaikkiaan 

391/1024 (38 %).  Syynä alhaiseen vastaajamäärään voidaan arvella olevan ainakin syksyllä 

toteutettujen henkilöstökyselyjen määrää, kyselyn ollessa kolmas toteutettu henkilöstökysely. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn loppuraportin mukaan tyytyväisyys Ruokavirastoon työn-

antajana on hyvällä tasolla (3,76), ja se on myös selvästi paremmalla tasolla kuin Taloustutki-

muksen tietopankissa vertailuryhmän Julkinen hallinto (n=384) kokonaistyytyväisyys omaan 

työnantajaansa kokonaisuutena (3,57). Sekä tasa-arvon (ka. 3,88), että yhdenvertaisuuden 

(ka. 3,76) koetaan kokonaisarvosanalla mitattuna toteutuvan Ruokavirastossa hyvin, sen si-

jaan kokonaisarvosana monimuotoisuuden edistämiselle (ka. 3,50) jää tyydyttävälle tasolle. 

Vastaajista 91 % ei ollut kokenut tasa-arvoon ja 90 % ei ole kokenut yhdenvertaisuuteen liitty-

vää syrjintää viimeisen vuoden aikana. 

Kyselyn tulosten mukaan tasa-arvon kokee toteutuvan Ruokavirastossa lähes kolme neljästä 

(73 %) vastaajasta. Tasa-arvon koetaan toteutuvan hieman heikommin nuorempien 
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työntekijöiden sekä alemman koulutustaustan omaavien keskuudessa. Tasa-arvon toteutumi-

sessa on myös melko suuria eroja linjoittain/osastoittain. Noin kuudesosa vastaajista on ha-

vainnut ja noin kymmenesosa itse kokenut tasa-arvoon liittyvää syrjivää menettelyä viimeisen 

vuoden aikana. Sekä havaitsemisen että itse kokemisen osalta syrjivä menettely on liittynyt 

eniten kaikkien sukupuolten yhtäläisiin mahdollisuuksiin uralla etenemiseen sekä eri suku-

puolten välisen tasa-arvon edistämiseen palkkauksessa. Havaitsemisen osalta vain reilu viides-

osa (22 %) on ilmoittanut havainnostaan eteenpäin. Itse kokemisen osalta reilu kymmenesosa 

(14 %) vastaa kyllä, asialle on tehty jotain, lähes puolet (48 %) vastaa ei ja 38 % ei halua/osaa 

vastata. Tasa-arvoisuuden parantamisen osalta avoimissa palautteissa mainittiin usein avoi-

muus ja sen edistäminen kaikkiin asioihin liittyen. 

Kyselyn tulosten mukaan yhdenvertaisuuden kokee toteutuvan Ruokavirastossa vajaa kaksi 

kolmesta (61 %) vastaajasta. Yhdenvertaisuuden koetaan toteutuvan heikommin varsinkin 

muu-sukupuolisten, mutta myös nuorempien työntekijöiden sekä alemman koulutustaustan 

omaavien keskuudessa. Myös yhdenvertaisuuden toteutumisessa on melko suuria eroja lin-

joittain/osastoittain. Vajaa viidesosa vastaajista on havainnut ja kymmenesosa itse kokenut 

yhdenvertaisuuteen liittyvää syrjivää menettelyä viimeisen vuoden aikana. Sekä havaitsemi-

sen että itse kokemisen osalta syrjivä menettely on liittynyt eniten ikään. Havaitsemisen osalta 

vain vajaa viidesosa (19 %) on ilmoittanut havainnostaan eteenpäin. Itse kokemisen osalta va-

jaa kymmenesosa (8 %) vastaa kyllä, asialle on tehty jotain, reilu kaksi viidestä (42 %) vastaa ei 

ja puolet ei halua/osaa vastata. Yhdenvertaisuuden edistämisen osalta avoimissa palautteissa 

mainittiin useasti mm. anonyymi rekrytointi, avoimuus, johtaminen, tasapuolinen kohtelu ja 

samat säännöt kaikille. 

Ruokavirastossa on tehty vuonna 2021 tasa-arvoselvitys palkkakartoituksineen, joka on tämän 

suunnitelman liitteenä (liite 1). Palkka-kartoituksessa on nähtävissä hienoista eroa sukupuol-

ten välisissä palkoissa erityisesti sama-palkkaisuusindeksin kautta. Vaativuustasoilla 3–6, 8 ja 

12 on naisilla samapalkkaisuusindeksin (kuva 12) mukaan miehiä korkeammat henkilökohtai-

set palkanosat, kun taas vaativuustasoilla 7 ja 9–11 on miehillä korkeammat henkilökohtaiset 

palkanosat. Tämä näkyy myös kuvasta 5.  

Ruokaviraston sukupuolijakauma (miehiä 30 % ja naisia 70 %) huomioiden näyttää tilanne esi-

mies ja johtotehtävissä melko tasaiselta, joskin miehiä on esimiestehtävissä sukupuolijakauma 

huomioiden hieman vähemmän. Esimiehistä (n=74) vuoden 2021 toukokuussa oli 25,7 % mie-

hiä ja 74,3 % naisia.  Johtoon laskettavista henkilöistä (n=26) miehiä oli 30,8 % ja naisia 69,2 

%.   
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2. HENKILÖSTÖN TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN 
RUOKAVIRASTOSSA 

 
Ruokavirasto takaa työnantajana henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun työoloissa, palkkauk-

sessa ja koulutuksessa. Ruokavirastossa henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta 

henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuk-

sesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, 

terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta 

tai muuhun henkilöön liittyvän syystä. 

Ruokavirasto ottaa huomioon tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökohdat päätök-

senteossa sekä prosesseja, taloutta ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tasa-

arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökohdat huomioidaan myös seurannassa ja rapor-

toinnissa, kuten esimerkiksi tilinpäätöksessä ja henkilöstökertomuksessa.  

Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu kulkee läpi koko palvelussuhteen elinkaaren alkaen rek-

rytoinnista ja ulottuen virka- ja työsuhteen päättymiseen.  

Vaikka Ruokavirastossa pyritään mahdollisimman laaja-alaiseen yhdenvertaisuuden ja tasa-ar-

von toteutumiseen, voidaan Ruokaviraston toiminnassa huomioida eri virka- ja työtehtävien 

sekä eri työyksiköiden erityistarpeet. Näin ollen kahden henkilön asettaminen erilaiseen ase-

maan tilanteissa, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoisia, ei ole syrjintää. Myöskään sellai-

nen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuu-

den edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole 

syrjintää. 

2.1  Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 
 

Ruokaviraston tavoitteena on, että sen palveluksessa työskentelee mahdollisimman tasapuo-

lisesti sekä miehiä että naisia. Ilmoitettaessa avoimista tehtävistä laaditaan työpaikkojen ha-

kuilmoitukset niin, että kaikki sukupuolet voivat hakeutua niihin. Työpaikkailmoittelussa väl-

tetään korostamasta sellaisia ominaisuuksia, joita pidetään tietylle sukupuolelle tyypillisinä. 

Myös varsinaisten valintaperusteiden tulee olla sellaisia, että ne soveltuvat kaikille sukupuo-

lille.  

Ruokaviraston rekrytoinnit järjestetään siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi eri su-

kupuolta olevia sekä eri ikäisiä henkilöitä ja henkilöitä riippumatta henkilön alkuperästä, kan-

salaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, 
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ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaali-

seen suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta tai muuhun henkilöön liittyvän syystä. Rekry-

toinneissa huomioidaan kuitenkin aina virkamiehille ja ko. tehtävälle asetetut kelpoisuusvaa-

timukset. 

Palkattaessa uusia työntekijöitä tai valittaessa henkilöitä uusiin tehtäviin, ei ketään saa suku-

puolensa vuoksi syrjäyttää, mikäli hän on ansioituneempi kuin toista sukupuolta oleva hakija. 

Ruokavirastossa henkilöstöllä on sukupuolesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet uralla 

etenemiseen ja vaativampiin tehtäviin siirtymiseen. Tämä on lähtökohtana myös viraston teh-

täviä uudelleen järjesteltäessä. Uralla etenemismahdollisuudet ja tehtävien jako hoidetaan 

Ruokavirastossa siten, ettei kukaan joudu sukupuolensa perusteella huonompaan asemaan 

kuin muut. Edellä mainituissa asioissa myös syrjintä iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kie-

lestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistys-

toiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaaliseen suuntautumi-

sesta, sukupuolen ilmaisusta tai muuhun henkilöön liittyvän syystä, on kiellettyä. 

Ruokaviraston tehtäviä täytettäessä huomioidaan mahdollisuudet tehtävän hoitamiseen Ruo-

kaviraston eri toimipaikoista käsin. Mikäli tehtävän hoitaminen ei edellytä työskentelyä tie-

tyssä toimipisteessä, tehtävä voidaan sijoittaa joustavasti mihin tahansa Ruokaviraston toimi-

paikoista. 

Ruokavirastossa tuetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista vapaisiin liittyvissä järjeste-

lyissä sekä työaikaan liittyvissä asioissa. Ruokaviraston henkilöstösuunnittelussa huomioidaan 

viraston naisvaltainen sukupuolirakenne, jossa perhevapaisiin liittyvät poissaolot edellyttävät 

enemmän sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Ruokavirastossa kannustetaan myös 

miehiä perhevapaiden pitämiseen sekä varaudutaan perhevapaisiin myös henkilöstösuunnit-

telussa. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa mahdollistetaan myös vastuunkanto 

ikääntyvistä vanhemmista.  

2.2  Johtaminen ja kehittäminen 
 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa Ruokaviraston johtamisessa sovelletta-

via periaatteita. Edistämistyötä tuetaan ja varmistetaan monella tasolla ja osa-alueella. Osana 

viraston strategiatyötä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulma huomioidaan 

osana strategian toteuttamiseen liittyvää projektityöskentelyä. Yksi viraston strategista pää-

määristä on Opimme ja uudistumme yhdessä, minkä piirissä on sekä tasa-arvon että yhden-

vertaisuuden edistämiseen kytkeytyviä toimenpidesuunnitelmia. Johdon rooli on keskeinen 
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sekä suunnannäyttäjänä että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seuraajana. Edel-

leen Ruokaviraston kaikilla esimiehillä on keskeinen asema henkilöstöpolitiikan toteuttajina 

sekä työyhteisön kehittäjinä ja vaikuttajina. Esimiesten tärkeää roolia tasa-arvon ja yhdenver-

taisuuden edistämisessä tuetaan esimiesvalmennuksilla ja yhtenäistä henkilöstöjohtamista tu-

kevilla yhteisillä prosesseilla. Ruokaviraston arvoja ovat keskinäinen arvostus, avoimuus ja rat-

kaisukeskeisyys. Esimiehet edistävät tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja Ruokaviraston arvojen 

toteutumista jokapäiväisessä esimiestyössään.  

Ruokaviraston työskentelyolosuhteet ovat syrjimättömiä. Ruokaviraston tilat, työvälineet ja 

varusteet on järjestetty sellaisiksi, että ne mahdollistavat yhdenvertaisuuden toteutumisen. 

Ruokavirasto on monipaikkainen virasto, jossa yksiköiden, jaostojen ja erilaisten tiimien hen-

kilöstöä voi työskennellä useissa eri toimipisteissä. Monipaikkaisuus huomioidaan toiminnassa 

ja työtavoissa. Tavoitteiden asettaminen, työn seuranta ja arviointi, esimiehen ja työntekijän 

välinen sekä työyhteisön sisäinen tiedonkulku, ohjaus ja tuki järjestetään niin, että kaikissa 

toimipisteissä ja etänä työskentelevät henkilöt kokevat olevansa yhdenvertaisesti työyhteisön 

jäseniä ja tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi.  Ruokaviraston monipaikkaisuus huomi-

oidaan myös koulutuksia järjestettäessä. 

Joustotyöpolitiikkaa sovellettaessa noudatetaan yhdenvertaisuutta. Ruokavirastossa suhtau-

dutaan myönteisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tukeviin toimenpiteisiin ja käy-

täntöihin, kuten työaikaliukumien ja etätyön joustavaan käyttöön sekä vuosiloma- ja virkava-

paajärjestelyihin. Etätyö- ja työaikajoustojen käyttömahdollisuudet riippuvat kuitenkin työteh-

tävistä. Ruokavirasto suhtautuu tasa-puolisesti sukupuolesta riippumatta henkilöstön jäämi-

seen kotiin hoitamaan lapsia.  

Ruokavirastossa henkilöstölle taataan yhdenvertainen kohtelu koulutuksen järjestämisessä ja 

suuntaamisessa. Ruokavirastossa koulutukseen pääseminen ei ole riippuvainen sellaisesta 

henkilöä koskevasta syystä, jota voidaan pitää syrjivänä. Koulutuksen suunnittelussa ja järjes-

tämisessä huomioidaan työtehtävien luonteesta ja perhevelvoitteista johtuvat mahdollisuu-

det osallistua koulutukseen. Perhevapaalta sekä muulta pitkältä virka- tai työvapaalta palaa-

valle järjestetään perehdytystä.  

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ulottuu palvelussuhteiden päättämistilanteisiin. Pal-

velussuhdetta ei saa irtisanoa, purkaa tai muutoin lakkauttaa henkilön sukupuoleen, ikään, 

alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen 

toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, 
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seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen ilmaisuun tai muuhun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Myöskään raskaus, synnytys, vanhemmuus tai perheenhuoltovelvollisuudet eivät 

ole hyväksyttäviä palvelussuhteen päättämisen syitä. Henkilöä ei saa myöskään lomauttaa tai 

siirtää muihin tehtäviin näillä kielletyillä perusteilla.  

2.3  Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 
 

Ruokaviraston palkkausjärjestelmä (RPJ) perustuu työn vaativuuteen. Palkan määräytymiseen 

vaikuttavat työn vaativuus (tehtäväkohtainen palkanosa) sekä henkilökohtainen suoritus (hen-

kilökohtainen palkanosa). Pääjohtaja vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja vaativuustasot 

sekä henkilökohtaiset palkanosat. 

Tasa-arvolakiin sisältyvän samapalkkaisuusperiaatteen mukaan samasta tai työn keskeisiltä 

osiltaan yhtä vaativasta työstä on maksettava samansuuruinen tehtäväkohtainen palkka. Ar-

vioitaessa työn vaativuutta ei ratkaisevana tekijänä ole virka- tai tehtävänimike vaan työn to-

siasiallinen sisältö. 

Samapalkkaisuusperiaate koskee kaikkia palkanosia erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös-

kään henkilökohtaisen palkanosan tai muun erikseen maksettavan lisän perusteet eivät saa 

olla sukupuolen eivätkä muukaan yhdenvertaisuuskriteerin mukaan syrjiviä. 

Ruokavirastossa tehtävien vaativuutta ja vaativuustasoa tarkastellaan vuosittain henkilön ja 

hänen esimiehensä välisessä kehityskeskustelussa. Henkilökohtainen palkanosa määräytyy 

henkilön työsuorituksen perusteella ja muuttuu henkilökohtaisen suoritustason muuttuessa 

oleellisesti, palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti. Myös henkilökohtaista suoritusta ja 

suoritustasoa tarkastellaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Ruokavirastossa tehtävän vaati-

vuuden ja suoriutuvuuden arvioinnit toteutetaan sukupuolineutraalisti ja yhdenvertaisuuspe-

riaatteiden mukaisesti. 

Ruokavirasto pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että virka- ja työehtosopimukset ja 

muut palvelussuhteen ehtoja koskevat säännöt ja ohjeet ovat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

edistäviä. Ruokaviraston ohjeiden ja paikallisten sopimusten valmistelussa työnantaja varmis-

taa, etteivät tehtävät ratkaisut käytännössä johda tosiasialliseen syrjintään sukupuolen, iän, 

etnisen taustan, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, po-

liittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuu-

den, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ilmaisuun tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Palkkoja koskevia päätöksiä tehtäessä kohdellaan äitiys- tai vanhempainvapaalla, 
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hoitovapaalla tai muulla virkavapaalla olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteita nou-

dattaen, huomioiden palkkausjärjestelmäsopimuksen säännökset.  

2.4  Henkilöstön osallistuminen 
 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa Ruokaviraston yhteistoimintaa. Ruoka-

viraston osallistumisjärjestelmiä ovat yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintajär-

jestelmä, luottamusmiesjärjestelmä sekä työsuojelun yhteistoimintajärjestelmä. Tavoitteena 

on, että näiden järjestelmien mukaiseen toimintaan valitaan edustajia erisukupuolista. Tasa-

arvoasioiden käsittelyssä noudatetaan yhteistoimintasopimuksen mukaista käsittelyjärjes-

tystä. Henkilöille turvataan sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, alkuperästä, kansalaisuu-

desta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammatti-

yhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suun-

tautumisesta, sukupuolen ilmaisusta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta orga-

nisaation kaikilla tasoilla yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet myös asioi-

den valmisteluvaiheessa. Työryhmiin valitaan edustajia tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakien 

hengen mukaisesti. Maantieteellisen edustuksen turvaamiseksi työryhmiin valitaan jäseniä 

myös Ruokaviraston eri toimipisteistä. 

3. SYRJINTÄÄN JA HÄIRINTÄÄN PUUTTUMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ 
 

Ruokaviraston tavoitteena on olla työpaikka, jossa kaikki voivat kokea tulleensa kohdelluksi 

tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, ja jossa syrjintää ja häirintää ennalta ehkäistään ja siihen 

puututaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti. 

3.1  Sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja häirinnän tunnistaminen 
 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen, suku-

puoli-identiteetin sekä sukupuolen ilmaisun perusteella. Syrjintä voi ilmetä välittömänä tai vä-

lillisenä sukupuoleen perustuvana syrjintänä, seksuaalisena häirintänä tai häirintänä sukupuo-

len perusteella sekä käskynä tai ohjeena harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää. 

Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan naisten ja miesten asetta-

mista eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyk-

sestä johtuvasta syystä sekä eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen 

ilmaisun perusteella. 
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Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan eri asemaan asettamista suku-

puoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta vaikuttavan 

säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat to-

siasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Lisäksi välillistä syrjintää 

on eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 

Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää, jos sillä pyritään tasa-arvon ja yhdenver-

taisuuden tosiasialliseen toteutumiseen ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asi-

anmukaisia ja tarpeellisia. 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaa-

lista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön hen-

kistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, 

nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identi-

teettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan sek-

suaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä kos-

kemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava 

ilmapiiri. 

Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatu-

aan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksuaalisen tai muun sukupuoleen pe-

rustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poista-

miseksi. 

Työelämässä kiellettynä syrjintänä on pidettävä tilannetta, jossa työnantaja: 

- työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, 

joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työn-

antajan menettely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta 

taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväk-

syttävää syytä; 

 

- työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai palvelussuhteen kes-

tosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päättäessään 

menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen 

liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan; 
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- soveltaa palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja siten, että työntekijä tai työntekijät 

joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi 

muu työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä; 

 

- johtaa työtä, jakaa työtehtävät tai muutoin järjestää työolot siten, että yksi tai use-

ampi työntekijä joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan asemaan sukupuolen pe-

rusteella; 

 

- irtisanoo, purkaa tai muutoin lakkauttaa palvelussuhteen taikka siirtää tai lomauttaa 

yhden tai useamman työntekijän sukupuolen perusteella. 

3.2  Henkilöön liittyvän syrjinnän tunnistaminen 
 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoimin-

nan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Henkilöön liittyvä syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä syrjintää tai häirintää, kohtuullisten 

mukautusten epäämistä sekä ohje tai käsky syrjiä. 

Välittömänä syrjintänä voidaan pitää tilannetta, jossa jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän 

syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltai-

siin vertailukelpoisessa tilanteessa. 

Välillisenä syrjintänä voidaan pitää tilannetta, jossa näennäisesti yhdenvertainen sääntö, pe-

ruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää, jos sillä pyritään tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden tosiasialliseen toteutumiseen ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt kei-

not ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. 

Häirintänä voidaan pitää henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaavaa 

käyttäytymistä, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy yllä kuvattuun henkilöön liittyvään syyhyn 

(ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus jne.)  ja käyttäytymisellä luodaan maini-

tun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamieli-

nen tai hyökkäävä ilmapiiri. 
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Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että 

työntekijä on joutunut työssään häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin 

toimiin häirinnän poistamiseksi. 

3.3  Syrjinnästä ja häirinnästä ilmoittaminen Ruokavirastossa 
 

Jokaisen Ruokaviraston palveluksessa työskentelevän on omassa toiminnassaan huolehdit-

tava, että Ruokavirastossa ei esiinny syrjintää, häirintää eikä muuta epäasiallista käyttäyty-

mistä kuten kiusaamista. Jokaisen velvollisuus on työturvallisuuslain perusteella ilmoittaa 

työnantajalle terveyttä ja työturvallisuutta vaarantavista asioista ja ilmiöistä, mitä syrjintä ja 

häirintä epäasiallisen käyttäytymisen muotoina ovat. Vastuu ja velvollisuus ryhtyä toimenpi-

teisiin siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun tieto syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutumi-

sesta on tullut syrjityn oman esimiehen tai muun työnantajan edustajan tietoon. 

Ilmoituksen syrjinnästä tai häirinnästä voi tehdä syrjityn itsensä lisäksi myös muu taho, kuten 

esimerkiksi luottamushenkilö tai työsuojeluvaltuutettu. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon to-

teutumista Ruokavirastossa ja sen toiminnassa voi seurata kuka tahansa viraston palveluk-

sessa oleva ja ilmoituksen syrjinnästä voi tehdä myös viraston ulkopuolinen taho kuten työter-

veyshuolto. Syrjintäilmoituksen voi tehdä minä ajankohtana hyvänsä.  Ilmoituksen sisältö on 

vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava.  

Ruokavirastossa on olemassa erilaisten epäasiallisen tai vastuuttoman työkäyttäytymisen ta-

pausten käsittelyä varten oma kolmiportainen malli, Ruokaviraston sovittelumalli, jossa kerro-

taan eri tahojen roolit ja vastuut tilanteen mukaan. Asia tai tilanne otetaan puheeksi ensisijai-

sesti asianosaisen kesken. Tarpeen mukaan tapauksista voidaan keskustella myös sovittelijoi-

den tukemana. Tarvittaessa asianosaisella on mahdollista tehdä virallinen työsuojeluilmoitus 

työsuojelupäällikölle. Tilanteen vakavuuteen perustuen työnantaja voi mallin mukaisen työ-

suojeluprosessin rinnalla ryhtyä myös kurinpidollisiin toimenpiteisiin. 

Työsuojeluviranomainen on laatinut kaikille työpaikoille soveltuvan lomakkeen, jota voi käyt-

tää häirinnästä ilmoittamiseen työsuojelupäällikölle.  

3.4  Yhdenvertaisuuslain mukaiset toimintakeinot 
 

Työsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuslain 22 §:n mukaisesti yhdenvertaisuuslain 

noudattamista työhönotossa, palvelussuhteessa ja työharjoittelussa. Henkilöön liittyvissä syr-

jintätilanteissa toimivaltainen viranomainen on siis aluehallintovirastojen työsuojelun 

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Ilmoitus+ty%C3%B6nantajalle+ty%C3%B6ss%C3%A4+koetusta+h%C3%A4irinn%C3%A4st%C3%A4+-lomake/a156bd7b-1d55-7a39-620b-c5b628816986


 

 
 
 

18 (34) 

vastuualue. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston puoleen on mahdollista kääntyä ja 

yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa mukaan avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita hen-

kilöitä.  

Se, joka katsoo joutuneensa syrjityksi tai vastatoimien kohteeksi, voi saattaa syrjintää tai vas-

tatoimia koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi muissa kuin 

työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolauta-

kunta voi kieltää asianomaista jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia taikka mää-

rätä tämän ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin tässä laissa säädettyjen vel-

vollisuuksien täyttämiseksi. Lautakunta voi asettaa antamansa kiellon tai määräyksen tehos-

teeksi uhkasakon.  

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutunut voi myös vaatia käräjäoikeudessa yhdenvertai-

suuslain 23 §:n mukaista hyvitystä siltä viranomaiselta tai työnantajalta tai koulutuksen järjes-

täjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on yhdenvertaisuuslain vastaisesti 

syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia. Hyvitystä on vaadittava kahden vuoden ku-

luessa syrjivästä tai vastatoimien kiellon vastaisesta menettelystä. Työhönottotilanteissa vaa-

timus on esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun syrjäytetty työnhakija on saanut tiedon valinta-

päätöksestä. Hyvityksen lisäksi syrjinnän kohteeksi joutunut voi olla oikeutettu vaatimaan va-

hingonkorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) tai muun lain mukaan. 

3.5  Tasa-arvolain mukaiset toimintakeinot 
 

Tasa-arvovaltuutettuun voi ottaa yhteyttä, jos epäilee tulleensa syrjityksi sukupuolen, suku-

puoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa yleisiä neuvoja 

ja ohjeita tasa-arvolain sisällöstä, ryhtyä selvittämään epäiltyä syrjintää, antaa lausunnon syr-

jintäasiassa sekä edistää sovintoa osapuolten välillä. Tasa-arvovaltuutettu voi myös viedä tasa-

arvolaissa kiellettyä syrjintää koskevia asioita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsi-

teltäväksi. 

Syrjinnän kohteeksi joutunut voi vaatia tasa-arvolain 11 §:n mukaista hyvitystä. Hyvitystä on 

vaadittava kanteella, joka on pantava vireille käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on työn-

antajan yleinen oikeuspaikka. 

Kanne hyvityksen suorittamisesta on nostettava kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rik-

komisesta. Työhönottotilanteissa kanne on kuitenkin nostettava vuoden kuluessa syrjinnän 
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kiellon rikkomisesta. Hyvityksen suorittaminen ei estä loukattua lisäksi vaatimasta korvausta 

taloudellisesta vahingosta vahingonkorvauslain (412/1974) tai muun lain mukaan. 

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

 
Kuten edellä on todettu, tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa jokaisen ruo-

kavirastolaisen arkea kaikessa ruokaviraston tekemisessä. Jokaiselle toimintasuunnitelma-

kaudelle määritellään lisäksi ne toimenpiteet ja tavoitteet, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertai-

suutta erityisesti edistetään toimintasuunnitelmakaudella. Tämän toimintasuunnitelmakau-

den tavoitteet on laadittu huomioiden VMbarokyselyn, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn 

sekä tasa-arvoselvityksen tulokset. Tavoitteet ja toimenpiteet kaudelle 2022–2023 on kirjattu 

tämän suunnitelman liitteeseen 1. 
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Liite 1. Tavoitteet ja toimenpiteet kaudelle 2022–2023 
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Tavoite Toimenpiteet Vastuut Aikataulu 

Henkilöstö ja esimiehet tun-

tevat tasa-arvo- ja yhdenver-

taisuuden keskeiset käsitteet 

ja niihin liittyvät vaatimuk-

set. 

Henkilöstö ja esimiehet tun-

tevat Ruokaviraston tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuus-

suunnitelman ja toimivat sen 

mukaisesti. 

• Koulutetaan henkilöstölle, esimiehille ja johdolle tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen liittyvät keskeiset käsiteet, asiat ja vaatimuk-

set. 

• Viestitään aktiivisesti ja säännöllisesti suunnitelmasta sekä tasa-ar-

voon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista henkilöstöinfoissa ja 

esimiesfoorumeissa.  

• Viestitään suunnitelmasta Prikassa. 

• Otetaan suunnitelma osaksi uusien henkilöiden perehdytyssuunni-

telmaa. 

• Henkilöstöyksikkö jär-

jestää koulutusta ja 

viestii suunnitelmasta 

Prikassa.  

• Henkilöstöyksikkö li-

sää tasa-arvo ja yh-

denvertaisuussuunni-

telman osaksi pereh-

dytyssuunnitelmaa. 

• Alkuvuosi 2022 

 • Keskustellaan toimintayksiköissä esimiesten johdolla siitä mitä 

suunnitelman toteuttaminen tarkoittaa jokaisen henkilön omassa 

työssä ja mitä se tarkoittaa toimintayksikön työssä.  

• Huomioidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma myös uu-

sien henkilöiden perehdytyksessä. 

• Esimiehet toimintayk-

siköissä 

• Jatkuva 
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Ruokavirasto on työyhteisö, 

jonka henkilöstö kokee tasa-

arvoisena ja yhdenvertai-

sena ja jossa ei esiinny syr-

jintää, häirintää tai epäasial-

lista kohtelua. Keskinäinen 

arvostus on arvojen mukai-

sesti osa arkea. Ruokaviras-

tossa arvostetaan kaikkien 

ammattiryhmien ja eri kou-

lutustaustan omaavien työtä 

sekä suhtaudutaan suvaitse-

vasti erilaisuuteen työyhtei-

sössä. 

• Jokainen Ruokavirastolainen huolehtii omassa toiminnassaan, että 

työyhteisössä ei esiinny syrjintää, häirintää eikä muuta epäasial-

lista käyttäytymistä kuten kiusaamista. Jokainen ruokavirastolai-

nen toimii ruokaviraston arvojen mukaisesti. 

• Työntekijät ilmoittavat työnantajan edustajalle terveyttä ja työtur-

vallisuutta vaarantavista asioista (syrjintä, häirintä epäasiallisen 

käyttäytymisen). Ilmoituksen voi tehdä myös työsuojeluvaltuute-

tulle. Tämän tukemiseksi henkilöstölle ohjeistetaan ja viestitään 

toimintatavoista osana Henkilöstöyksikön vastuukentän viestintää. 

• Selvitetään nimettömän ilmiantokanavan käyttöönoton mahdolli-

suutta. 

• Henkilöstö 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Henkilöstöyksikkö 

Jatkuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2022 

 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ei ole hyväksyttävää Ruokaviras-

tossa ja siihen puuttumiseen on kirjatut ja ohjeistetut toimintakei-

not ja -tavat. Toimintatavoista viestitään aktiivisesti osana Henki-

löstöyksikön vastuukentän viestintää. 

• Esimiehet puuttuvat syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohte-

luun ja Ruokaviraston sovittelumallia käytetään aktiivisesti. 

• Henkilöstöyksikkö 

• Johto 

• Esimiehet 

 

• Jatkuva 
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 • Henkilöstön kokemuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sel-

vitetään vuosittain osana VMbaroa sekä ennen seuraavaa suunni-

telman päivitystä myös erillisellä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusky-

selyllä. Kyselyn tuloksia käytetään seuraavan suunnitelmakauden 

toimenpiteiden suunnittelun pohjana. 

• Henkilöstöyksikkö • Vuosittain, tasa-

arvo- ja yhdenvertai-

suuskysely ennen 

seuraavaa päivitystä. 

Työ- ja yksityiselämän tasa-

painoa tuetaan 

• Joustotyöpolitiikkaa kehitetään edelleen.  • Henkilöstöyksikkö • Jatkuva 

 • Joustotyöpolitiikan käyttömahdollisuuksia tuetaan työnteki-

jämyönteisesti sekä sitä sovellettaessa noudatetaan yhdenvertai-

suutta. 

• Suhtaudutaan myönteisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovitta-

mista tukeviin toimenpiteisiin ja käytäntöihin, kuten työaikaliuku-

mien ja etätyön joustavaan käyttöön sekä vuosiloma- ja virkava-

paajärjestelyihin. 

• Suhtaudutaan sukupuolesta riippumatta tasa-arvoisesti henkilös-

tön jäämiseen hoitamaan kotiin lapsia. 

• Työaikasaldoja ja työnkuormitusta seurataan säännöllisesti ja nii-

hin puututaan aktiivisesti osana työ- ja yksityiselämän tasapainon 

tukemista.  

• Johto 

• Esimiehet 

• Hr-tukee 

• Jatkuva 
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Yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon näkökulmat kulkevat 

läpi henkilöstösuunnittelun 

ja rekrytoinnin; rekrytointi-

prosessi on läpinäkyvä ja sel-

keä 

• Rekrytointiprosessi on selkeä, kuvattu ja esimiehille koulutettu. 

• Osana rekrytointikoulutuksia ja ohjeistuksia huomioidaan myös 

syrjimättömyyden näkökulmat sekä tämä suunnitelma.  

• Kiinnitetään erityishuomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusky-

selyssä esiin nousseisiin ikäsyrjinnän sekä sukupuoleen perustuvan 

syrjinnän estämiseen rekrytoinneissa kouluttamalla ja ohjeista-

malla esimiehiä.  

• Kiinnitetään erityishuomiota kaikkien sukupuolten yhtäläisiin mah-

dollisuuksiin uralla etenemiseen esimiesten koulutus- ja ohjemate-

riaaleissa sekä koulutuksissa.  

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus huomioidaan työuralla etenemisen 

mahdollistavien lisätehtävien jakamisessa.  

• Selvitetään anonyymin rekrytoinnin käyttömahdollisuutta ja käyt-

töönottoa sekä mahdollista pilottia. 

• Henkilöstöyksikkö 

• Esimiehet huomioivat 

tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuusasiat henki-

löstösuunnittelussa, 

rekrytoinnissa sekä 

työnjaossa. 

• 2022 – jatkuva 

 • Valitun henkilön pätevyys ja ansioituneisuus perustellaan läpinäky-

västi valintamuistiossa. 

• Esimiehiä koulutetaan osana rekrytointikoulutuksia myös valinta-

muistion kirjoittamiseen liittyvissä asioissa.  

• Rekrytoivat esimiehet 

 

• Henkilöstöyksikkö 

• Jatkuva 
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Samapalkkaisuus toteutuu • Joka 2. vuosi laaditaan tasa-arvolain edellyttämä palkkakartoitus ja 

tiedotetaan henkilöstölle kartoituksen tuloksista. 

• Palkkakartoituksen perusteella laaditaan tarvittaessa kehittämis-

suunnitelman samapalkkaisuuden edistämiseksi. 

• Palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyvissä koulutuksissa kiinni-

tetään esimiesten huomiota syrjimättömyyden edistämiseen. Eri-

tyishuomiota kiinnitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä 

esiin tulleeseen sukupuolen ja iän perusteella tapahtuvan syrjin-

nän estämiseen. 

• Lisätään palkka-avoimuutta tuomalla edelleen esiin koulutuksissa 

ja viestinnässä palkkausjärjestelmän periaatteita: mm. palkan 

muodostuminen, vaativuusmuutosprosessi, arviointiryhmän työ. 

• Henkilöstöyksikkö • 2023 

 

 

 

• Jatkuva 

Edistetään ja valmistellaan 

sukupuolineutraalien nimik-

keiden käyttöönottoa 

• Osana Ruokaviraston nimikeuudistusta huomioidaan sukupuoli-

neutraalien nimikkeiden käyttöönoton mahdollisuudet ja harmo-

nisointimahdollisuudet. 

• Henkilöstöyksikkö ja 

tehtävänimiketyö-

ryhmä 

• 2022 

Ruokaviraston toimitilat huo-

mioivat tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden näkökulmat 

• Suoritetaan käytössä olevien toimitilojen tarkastelu tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuusnäkökulmasta. 

• Huomioidaan esteettömyys. 

• Sukupuolitetut ja sukupuolittamattomat pukeutumis- ja WC-tilat. 

• Edellä mainituille asioille on valmiit toimintatavat ja prosessit. 

• Käyttäjäpalvelut  

• Henkilöstöyksikkö 

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

1. PALKKAKEHITYS SUKUPUOLITTAIN ENNEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ 
VUOSINA 2019-2020 

 
Ruokaviraston palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön 1.12.2020 alkaen, jota ennen Ruokavi-

raston henkilöstö on työskennellyt euromääräisillä palkoilla. Osana Ruokaviraston tasa-arvo- 

ja yhdenvertaisuustyöhön kuuluvaa tasa-arvoselvitystä on palkkakehitystä tarkasteltu suku-

puolittain myös tältä palkkausjärjestelmää edeltävältä ajanjaksolta. Nämä tiedot on kerätty 

tämän tasa-arvoselvityksen kuvaan 1.  

 

Kuva 1. Palkkakehitys 2019–2021, miehet/naiset. 

  

Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset

2019 2020 2021

1500 - 2999 13,6 % 25,6 % 11,6 % 24,7 % 10,4 % 20,5 %

3000 - 4499 55,4 % 48,7 % 56,5 % 48,4 % 45,4 % 44,9 %

4500 - 5999 26,1 % 20,8 % 26,1 % 22,2 % 36,8 % 30,1 %

6000 - 7499 2,9 % 4,4 % 3,3 % 4,2 % 5,7 % 4,0 %

7500 -> 2,1 % 0,4 % 2,5 % 0,5 % 1,8 % 0,4 %
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2. NAISTEN JA MIESTEN SUHTEELLISET OSUUDET VALTION YLEISEN 
PALKKAUSLUOKITUKSEN MUKAISILLA TEHTÄVÄTASOILLA  

 
Kuvaan 2 on kerätty naisten ja miesten suhteelliset osuudet valtion yleisen palkkausluokituk-

sen mukaisilla tehtävätasoilla. Kuvasta on mahdollista nähdä, että Ruokavirastossa on eroja 

miesten ja naisten sijoittumisessa eri tehtävätasoille. Sen sijaan sijoittumisessa esimies- ja 

johtotehtäviin ei ole juuri eroja. Ruokaviraston sukupuolijakauma (miehiä 30 % ja naisia 70 

%) huomioiden näyttää tilanne esimies ja johtotehtävissä melko tasaiselta, joskin miehiä on 

esimiestehtävissä sukupuolijakauma huomioiden hieman vähemmän. Esimiehistä (n=74) 

vuoden 2021 toukokuussa oli 25,7 % miehiä ja 74,3 % naisia.  Johtoon laskettavista henki-

löistä (n=26) miehiä oli 30,8 % ja naisia 69,2 %. 

 

Kuva 2. Naisten ja miesten suhteelliset osuudet valtion yleisen palkkausluokituksen mukai-

silla tehtävätasoilla 
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3. NAISTEN JA MIESTEN SIJOITTUMINEN RUOKAVIRASTON PALKKAUS-
JÄRJESTELMÄSSÄ  

 
Kuten edellä on todettu, Ruokaviraston palkkausjärjestelmä otettu käyttöön 1.12.2020 al-

kaen. Tähän osuuteen on kerätty tietoja naisten ja miesten sijoittumisesta Ruokaviraston 

palkkausjärjestelmässä.  

3.1 Henkilöstömäärät Ruokaviraston palkkausjärjestelmätasoittain 
 

Kuvaan 3 on kerätty tiedot henkilöstömääristä sukupuolittain Ruokaviraston palkkausjärjes-

telmätasoilla.  

 

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

Kuvaan 4 on kerätty tiedot henkilöstön sijoittumisesta Ruokaviraston vaativuustasoille suku-

puolittain.  

 

Kuva 4. Miesten ja naisten sijoittuminen eri vaativuustasoille.  

3.3 Henkilökohtaisen suoriutuvuuden keskiarvot sukupuolittain eri vaativuusta-
soilla 

 
 Kuvaan 5 on kerätty henkilöstön suoriutuvuuden keskiarvot sukupuolittain.  

 

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

Kuviin 6–9 on kerätty tarkempaa tietoa miesten ja naisten sijoittautumisesta eri tehtäväta-

soille vaativuusluokittain.  

 

Kuva 6. Miehet ja naiset tehtävä- ja vaativuustasoittain, %, vt 13–11.  

 

Kuva 7. Miehet ja naiset tehtävä- ja vaativuustasoittain, %, vt 10–8. 
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Kuva 8. Miehet ja naiset tehtävä- ja vaativuustasoittain, %, vt 7,5–6. 

 

Kuva 9. Miehet ja naiset tehtävä- ja vaativuustasoittain, %, vt 5–2.  
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3.5 Miesten ja naisten jakaantuminen palvelussuhteen laadun mukaan sekä kes-
kipalkat 

 
Kuvaan 10 on kerätty tiedot naisten ja miesten jakaantumisesta työ- ja virkasuhteisiin sekä 

määräaikaisuuksista niissä. Kuvaan 11 on kerätty tiedot keskipalkoista edellä mainituissa ryh-

missä.  

 

Kuva 10. 

 

Kuva 11.  

3.6 Samapalkkaisuus vaativuusluokituksilla 
 

Kuvaan 12 on koottu Tahti-raportti samapalkkaisuudesta palkkarakenteen mukaan vaati-

vuusluokituksella. Samapalkkaisuusraportissa on nähtävissä hienoista eroa sukupuolten väli-

sissä palkoissa erityisesti samapalkkaisuusindeksin kautta. Vaativuustasoilla 3–6, 8 ja 12 on 

naisilla samapalkkaisuusindeksin mukaan miehiä korkeammat henkilökohtaiset palkanosat, 

kun taas vaativuustasoilla 7 ja 9–11 on miehillä korkeammat henkilökohtaiset palkanosat.  

Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset

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

Vakinaisissa palvelussuhteissa miehiä on 82 % ja naisia 76 %.

Määräaikaisissa palvelussuhteissa miehiä on 18 % ja 24 %.

Vak. virka Ma. Virkasuhde/virkaVak. työsuhde Ma. Työsuhde

Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset

4386 4053 4356 4174 5 605 3 054 3126 2925

Vak. virka Vak. työsuhde Ma. Virkasuhde/virka Ma. Työsuhde
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Kuva 12. 

4. PALKKA JA SUKUPUOLIJAKAUMA LIHANTARKASTAJAN TEHTÄVÄSSÄ  
 

Lihantarkastajat ovat Ruokaviraston palkkausjärjestelmän ulkopuolella. Kuvaan 13 on kerätty 

tiedot lihantarkastajien jakaantumisesta sukupuolittain liha-alan palkkaryhmille 1–4. 

(5/2021) 

 

Kuva 13. 
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5. PALKKAUS IKÄRYHMITTÄIN  
 
Osana tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä tarkasteltiin osana tätä selvitystä myös palkkauksen jakaantumista 

ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Nämä tiedot on kerätty kuvaan 14. Suurimmat arvot vihreällä. (5/2021) 

 

Kuva 14.  

Ikäryhmä M M % N N %

<20-24 2422 1 % 2457 3 %

25-29 3233 6 % 3028 5 %

30-34 3730 8 % 4030 8 %

35-39 4369 9 % 3960 13 %

40-44 4563 17 % 4065 15 %

45-49 4513 20 % 4142 14 %

50-54 4664 16 % 4108 15 %

55-59 4893 15 % 4383 14 %

60-64 4447 7 % 4453 12 %

65-69 4426 1 % 4113 1 %


