
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tasa-arvon edistäminen kunnissa 
Mikä on toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

 ja miksi se on tärkeä? 

Reetta Siukola 

21.10.2020 



Esitykseni 

Toiminnallinen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma 

• Miksi & miten 

• Esimerkkejä 

• Lisätietoa 
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Lait velvoittavat viranomaisia 

• Edistämään sukupuolten tasa-
arvoa tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti kaikessa 
toiminnassaan. 

• Ehkäisemään sukupuoli-
identiteettiin ja sukupuolen 
ilmaisuun perustuvaa syrjintää 
tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti.  
 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (tasa-arvolaki) 609/1986 

• Edistämään yhdenvertaisuutta 
kaikessa toiminnassaan 
olosuhteet huomioon ottaen 
tehokkaasti, 
tarkoituksenmukaisesti ja 
oikeasuhtaisesti. 
 
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 
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Ihmisten asema ja tarpeet vaihtelevat 
yksilöllisesti ja elämäntilanteen mukaan 

väestö väestöryhmä IHMINEN 

toimintakyky 

terveydentila 

vammaisuus 

seksuaalinen 
suuntautuminen 

sukupuoli 

perhesuhteet 

kieli 

ikä 

alkuperä 

kansalaisuus 

työllisyystilanne 

asuinpaikka 

sosioekonominen 
asema 



Toiminnan tavoitteena tosiasiallinen 
yhdenvertaisuus 

Muodollinen yhdenvertaisuus Tosiasiallinen yhdenvertaisuus 



Viranomaisen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma 

• Erinomainen työväline tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen.  

• Väline, ei päämäärä itsessään.  

• Tulee perustua tietoon nykytilasta ja 
sen laatiminen edellyttää osaamista 
tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymyksissä.  

• Jos osaamista ei organisaatiossa ole, 
sitä tulee vahvistaa ulkopuolisella 
asiantuntemuksella ja koulutuksin.  
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Miten teen toiminnallisen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman? 
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 



Tärkeää huomioitavaa eri vaiheissa 

• Ketkä mukaan? Varmista, että suunnittelussa on mukana suunnitelman kannalta 
organisaatiosi avaintahot, esimerkiksi tärkeimmät toimialat. 

• Osallista! Tiedota aktiivisesti suunnittelun etenemisestä ja siitä, miten 
suunnitelman valmisteluun voi osallistua. 

• Selvitä! Toteuta tarvittaessa lisäselvityksiä tai hanki muutoin lisää tietoa tai 
asiantuntemusta eri sukupuolten ja vähemmistöryhmien tilanteista. 

• Kuka vastaa? Kullekin suunnitelmaan otettavalle toimenpiteelle tulee nimetä 
vastuuhenkilö tai -yksikkö.  

• Viimeistely ja päätös! Hyväksyminen organisaation normaalissa 
päätöksentekomenettelyssä. 

• Seuranta & arviointi  Uusi suunnitelma! 
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TEAviisarista tietoa kuntien tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnittelusta 

• TEAviisarin 2019 kuntajohdon kyselyssä 
kartoitettu ensimmäistä kertaa kuntien 
toiminnallisen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnittelun tilannetta.  

• Noin 4/5 kunnista tasa-arvosuunnitelma, 
hieman harvemmalla 
yhdenvertaisuussuunnitelma.  

• Kysymysmuotoilun vuoksi vastauksissa 
todennäköisesti mukana myös 
henkilöstöpoliittisia suunnitelmia. 

• Mittaria kehitetään! 
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ESIMERKKI: Vantaan kaupunki 
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• Yhdistetty tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma 

• Toimialakohtaisia suunnitelmia 

• Yhdenvertaisuus ja sukupuolten 
tasa-arvo kaupunkistrategiassa 

• Eurooppalainen peruskirja naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta  

• vantaa.fi/tayv 

https://www.vantaa.fi/tayv


Kuntaliitto 

 

 

 

 

 

 

 

kuntaliitto.fi/toiminnallinen-tasa-arvo  
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Sukupuolten tasa-arvo & yhdenvertaisuus – 
Miksi ja miten? 
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Tietoa ja tehtäviä 
• Tasa-arvo ei vielä toteudu 

Suomessa 
• Eriarvoisuus näkyy 

ihmisen elämässä 
• Laki velvoittaa 

edistämään tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta 

• Suunnitelmallisella työllä 
tuloksiin 

• Näin edistät tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta 
omassa työssäsi 



 

YHTA 
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sähköposti treffit 



Lisätietoja 

• THL.fi/tasa-arvo       Kaksikielinen tasa-arvosanasto: 

• THL.fi/jamstalldhet 

 

• yhdenvertaisuus.fi 

• yhdenvertaisuus.finlex.fi 
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Kiitos! 

Sukupuolella väliä? -hanke 
www.thl.fi/sukupuolellavalia  

 
Sukupuolten tasa-arvo -sivusto 

www.thl.fi/tasa-arvo 
 

Tilaa tasa-arvoasioiden verkostokirje 
www.thl.fi/tasa-arvo-verkostokirje 

 
 

 
Tasa-arvotiedon keskus   

@tasaarvotieto 
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