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 Jyväskylän yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Johdanto 

Jyväskylän kaupungin hyvinvointityöryhmän tehtävänä on laatia toiminnallinen yh-

denvertaisuussuunnitelma ja sen linjaukset kaudelle 2021–2024. Yhdenvertaisuus-

suunnitelma käsitellään hyvinvointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu erillisessä työryhmässä, jonka jäsenet ovat 

Marja-Leena Oinonen, Antti Rajala, Tanja Räty ja Sari Välimäki. Toimialojen johtoryh-

mät ovat arvioineet oman toimialan yhdenvertaisuuden toteutumista edellisellä kau-

della ja asettaneet omat tavoitteensa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus arvioida toimintansa yh-

denvertaisuutta.  Suunnitelman laatimisen yhteydessä arvioidaan, kuinka yhdenver-

taisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen eri toimialoilla ja palveluissa on to-

teutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kuinka eri väestö- ja asiakasryhmien 

palvelutarpeeseen vastataan. Tämän toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman 

avulla voidaan suunnata voimavaroja todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää 

palvelukäytäntöjä sekä palvelujen saatavuutta. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippu-

matta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kan-

salaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 

vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta hen-

kilöön liittyvästä syystä. Tällainen muu syy voi olla esimerkiksi asuinpaikka, sosioeko-

nominen asema, varallisuus, työmarkkina-asema ja perhesuhteet.  

Syrjimättömyyden periaate on myös huomioitava palveluiden yhdenvertaisuussuun-

nitelman laadinnassa, palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Periaate koskee 

myös välillistä syrjintää.  

Kaupungin palveluissa on lisäksi ehkäistävä ennakolta mahdollista syrjintää palve-

luissa väestöryhmittäin. Toiminnallisessa yhdenvertaisuussuunnitelmassa määrite-

tään toiminnan tavoitteet ja konkreettiset toimet syrjinnän ehkäisyyn. Työnantajana 
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Jyväskylän kaupunki on laatinut erillisen henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-

suunnitelman- vuosille 2021–2023. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2021–20224 liitetään myös tasa-arvokatsaus. 

YHDENVERTAISUUTTA KÄSITTELEVÄT LAIT JA KÄSITTEET 

Yhdenvertaisuus on perusoikeus ja keskeinen ihmisoikeusperiaate. Perustuslakiin on 

kirjattu ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, ja erikseen on säädetty kaikenlaisen 

syrjinnän kielto. 

 

Yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki, rikoslaki, hallintolaki, laki naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta sekä työlainsäädäntö käsittelevät yhdenvertaisuutta, sukupuolten 

tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla. Kuntalaissa painotetaan kunnan 

asukkaiden itsehallintoa, hyvinvointia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-

sia. 

SYRJINTÄ – MITÄ SE TARKOITTAA? 

Syrjintä on tyypillisesti ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuu-

luvat (tai heidän oletetaan kuuluvan) tiettyyn ryhmään, esimerkiksi tunnustavat 

tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjinnän taustalla ovat 

usein eri ryhmiin kohdistuvat ennakkoluulot, jotka yleistetään koskemaan kaikkia 

kyseiseen ryhmään kuuluvia henkilöitä.  

 

YHDENVERTAISUUS - MITÄ SE TARKOITTAA?  

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ke-

tään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla 

on yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseään, saada palveluita 

ja edetä työuralla. 
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SYRJINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ 

PERUSOIKEUDET SUOMEN PERUSTUSLAISSA  

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Lain 6 § sisältää 

yhdenvertaisuuden lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon. 

Lue lisää: Perusoikeudet Suomen perustuslaissa (731/1999) 

YHDENVERTAISUUSLAKI  

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syr-

jintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain mukaan vi-

ranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on velvollisuus arvioida 

yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. Viranomaisen, koulutuksen jär-

jestäjän sekä työnantajan, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 

henkilöä, on laadittava arvioinnin pohjalta suunnitelma (yhdenvertaisuussuunni-

telma) tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Lue lisää Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

LAKI NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA  

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää 

naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten 

asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-iden-

titeettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

Lue lisää: Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 

RIKOSLAKI 

Syrjintäkiellon rikkomisesta tuomittavat rangaistukset määräytyvät rikoslain 

mukaan. Rikos-lain 11 luvun 9 § sisältää laajan syrjintäkiellon. Rikoslain 47 luvun 

3 §:llä puolestaan kielletään syrjintä työelämässä. 

Lue lisää: Rikoslaki (39/1889) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
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KOULUTUSLAINSÄÄDÄNTÖ  

PERUSOPETUSLAKI 

Lain mukaan opetuksen tavoitteena on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yh-

teiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin ke-

hittää itseään elämänsä aikana. 

Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulko-

maalaisasioissa. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa ja 

kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen 

sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. 

Lue lisää: Perusopetuslaki (628/1998) 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

Kaikkia Suomessa pysyvästi asuvia henkilöitä on hoidettava syrjimättä ja tervey-

denhuollon voimavarojen mukaan. Lain mukaan potilaan uskonto ja vakaumus 

sekä kulttuurinen tausta on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon hoitoa 

toteutettaessa. 

Lue lisää: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaa-

lihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hä-

nen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kun-

nioitetaan. 

Lue lisää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta (812/2000) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perusopetuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920785?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20potilaan%20asemasta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000812?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20sosiaalihuollon%20asiakkaan%20asemasta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000812?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20sosiaalihuollon%20asiakkaan%20asemasta
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Muodollinen ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus 

Perustuslaki (6 §) kieltää ihmisten asettamisen erilaiseen asemaan ilman hyväksyttä-

vää perustetta. Muodollisen yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, että sa-

manlaisessa tapauksessa ihmisiä tulee kohdella samalla tavoin. Tasapuolinen kohtelu 

on tärkeä hallinnon oikeusperiaate.   

Tosiasiallinen yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnassa esiintyvän 

syrjintään perustuvan eriarvoisuuden aktiivista poistamista. Viranomaisilla on perus-

tuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuva velvollisuus edistää ihmisten yhdenver-

taisuutta. Yhdenvertaisuuslain 4 § mukaan viranomaisten tulee erityisesti muuttaa 

niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. 

ULKOMAALAISLAINSÄÄDÄNTÖ 

ULKOMAALAISLAKI 

Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulko-

maalaisasioissa. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa 

ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioit-

taen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. 

Lue lisää: Ulkomaalaislaki (301/2004) 

LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mah-

dollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi 

lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä 

vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Lue lisää: Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
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Positiivinen erityiskohtelu ja kohtuullinen mukautus 

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi van-

hukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimen-

piteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteel-

taan muodostu toisia syrjiviksi. Yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan positiivisen erityis-

kohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista. 

Ns. positiivinen erityiskohtelu on lain mukaan sallittua silloin, kun menettelyn tarkoi-

tuksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien 

haittojen ehkäiseminen tai poistaminen ja menettely on oikeasuhtaista. 

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden ja palveluiden 

tarjoajan on tarvittaessa tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaisen henkilön yh-

denvertaisen kohtelun toteuttamiseksi. 

Kohtuulliset mukautukset ovat eri asia kuin varsinaiset esteettömyystoimenpiteet. 

Mukautukset ovat konkreettisessa tilanteessa henkilöä varten tehtäviä toimenpiteitä 

(tyypillisesti avustamista) ja esteettömyystoimenpiteet ovat yleisiä ja ennakollisia, tyy-

pillisesti pidemmälle meneviä ja niistä säädetään erikseen mm. lainsäädännössä. 

YHDENVERTAISUUDEN TILAN ARVIOINTI 

Arvioinnin pohjaksi Jyväskylässä on koottu tietoa erilaisin kyselyin asukkailta sekä pal-

velualueiden asiantuntijoilta ja viranhaltijoilta työpajoissa. Lisäksi on tarkasteltu edel-

lisen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017–2020 tavoittei-

den toteutumista. Palvelujen käyttäjien yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuudet palvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen ovat merkittävä osa palve-

lujen yhdenvertaisuuden edistämistä. Valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman lin-

jaukset koskevat myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Yhdenvertaisuussuunni-

telma hyväksytään Jyväskylän normaalissa päätöksentekomenettelyssä osana hyvin-

vointisuunnitelmaa. 
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Yhdenvertaisuustoiminnan linjaukset edellisen kauden suunnitelmassa koko kaupun-

gin tasolla olivat seuraavat: 

• Yhdenvertaisuus tulee nähdä voimavarana.  

• Organisaation tulee sitoutua yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamiseen 

ja syrjinnän vastustamiseen. 

• Vähemmistö- ja identiteettiryhmät tulee ottaa huomioon organisaation yhden-

vertaisuusstrategiassa. 

• Yhdenvertaisuusnäkökulma tulee sisällyttää kaikkeen toimintaan läpäisyperi-

aatteella. 

• Syrjinnänvastaisuus toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja syrjin-

nän vaarassa olevien ryhmien kanssa.  

• Erityistä tukea järjestetään sitä tarvitseville. 

Toimialoittain ja palveluissa yhdenvertainen ja tasa-arvoinen palvelu on lain mukaan 

toteutunut. Kunnan palveluiden pitää lain mukaan olla mahdollisimman saavutetta-

via. Kuntalaissa todetaan, että palveluja järjestettäessä kunnan tai kuntayhtymän täy-

tyy turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja järjestää palvelut sosiaalisesti kes-

tävällä tavalla. 

Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden arvioimiseksi tulee käyttää myös tietoa eriarvoisuu-

desta elinolojen: terveyden, toimintakyvyn, talouden, elinympäristön ja resurssien 

suhteen sekä kokemustietoa. 

Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus – ja siihen pohjautuva suunnitelma kokoaa 

laajemmin tietoa terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. 

Jyväskylässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 2021–2024 laatimiseen ja ar-

viointiin käytettiin toimialojen asiantuntijakyselyllä sekä asukaskyselyllä saatavaa tie-

toa erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilasta. 
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Asiantuntija-arviointia toimialoittain 

Edellisellä suunnitelmakaudella hyvinvointisuunnitelman kolme keskeisintä tavoitetta 

kuntalaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi ovat olleet palveluneuvonnan ja -oh-

jauksen lisääminen palveluissa, henkilöstön osaamisen kehittäminen mm. vähemmis-

töryhmiä koskevissa palvelussa, palvelujen esteettömyys ja syrjimättömyys.  

Toimialat ja hyvinvointityöryhmän jäsenet arvioivat kauden 2017–2020 yhdenvertai-

suustavoitteidensa mukaisesti palveluiden esteettömyyttä, saavutettavuutta ja syrji-

mättömyyttä kaikille käyttäjille. 

Asiantuntijakyselyn mukaisesti yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjinnän ehkäisy, 

palvelujen esteettömyys ja palveluneuvonta ja -ohjaus toteutuvat pääsääntöisesti erit-

täin tai melko hyvin kaupungin palveluissa.  Erityisesti on kiinnitetty huomiota palve-

lujen saavutettavuuteen, syrjimättömyyteen ja esteettömyyteen.  

Taulukko 1. Yhdenvertaisuuden edellisen kauden tavoitteiden toteutuminen  

 

Jyväskylän kaupungin toimialoja pyydettiin kuvaamaan ja arvioimaan keskeisiä pää-

töksiä ja toimenpiteitä, jotka ovat lisänneet yhdenvertaisuutta. 

Kaupunkirakennepalvelut 

Kaupunkirakennepalveluissa tilojen peruskorjauksella parannetaan palvelujen saata-

vuutta kaikille ryhmille. Erityisesti vuoden 2019 lopulla toteutettu muutto peruskorjat-

tuun Rakentajantaloon paransi palvelujen saatavuutta kaikille ryhmille. Peruskorjauk-

sessa huomioitiin erityisesti palvelujen esteettömyys liikuntarajoitteisille. Uusien 
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sähköisten kanavien käyttö ja käyttäjäystävällisyys parantavat saatavuutta ja oman 

asiakasneuvonnan ja -ohjauksen avulla tehostettiin palveluneuvontaa kaikille asiak-

kaille. 

Konsernihallinto 

Konsernihallinnon palveluissa on vakiinnutettu sellaiset hallinto-, valmistelu- ja toi-

mintatavat, joilla varmistetaan palvelujen saatavuus ja esteettömyys. Konsernihallin-

non tehtäviin kuuluu koko kaupungin yhdenvertaisuuden edistäminen ja arviointi 

sekä syrjimättömyyden ehkäisy. Hyvän hallinnon edellytyksenä on, että hallinnon asi-

akkaita kohdellaan tasapuolisesti ja johdonmukaisesti, asiallisella ja selkeällä kielellä. 

Erityisesti on kiinnitetty huomiota kuntalaisviestintään, uusiin sähköisiin palvelukana-

viin sekä vuorovaikutteiseen viestintään. Lisäksi on jatkettu henkilöstön asiantunte-

muksen ja osaamisen vahvistamista kohdata eri kuntalaisryhmiä yhdenvertaisesti. 

Sivistyspalvelut 

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on lain mukainen velvollisuus varmistaa 

yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja varmistettava palvelujen saata-

vuus noudattaen alueellisen tasa-arvon periaatetta. Perusopetuksessa on kiinnitetty 

huomiota oppimateriaaleihin, kiusaamista ja häirintää estäviin toimenpiteisiin, ope-

tustilanteiden tasapuolisuuteen ja opintosuoritusten arviointiin. Henkilöstön yhden-

vertaisuusosaamiseen on kiinnitetty myös huomiota. Koulujen ja oppilaitosten tilat on 

suunniteltu siten, että esteettömyys toteutuu. Opiskeluhuollon palveluissa on panos-

tettu neuvontaan ja ohjaukseen yhdenvertaisuuden edistämisessä, palveluohjauk-

sessa ja saatavuudessa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on panostettu uusiin palvelui-

hin ja innovaatioihin, jotta mukaan saadaan uusia käyttäjäryhmiä. Palvelujen saata-

vuus, esteettömyys ja syrjimättömyys ovat jatkuvasti työhön liittyviä tärkeitä periaat-

teita.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnassa ja ohjauksessa on otettu käyttöön uusia 

teknisiä ratkaisuja, mm. oirearviot, joiden avulla osa neuvonnasta ja ohjauksesta 
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toteutetaan automatisoituna. Esteettömyyttä on edistetty ja esim. käytössä on teksti-

viestipalvelu kuulovammaisille ja tulkkipalvelun käyttö toteutuu hyvin myös etätulk-

kausratkaisuna. Kaikessa toiminnassa pyritään yhdenvertaiseen kohteluun ja hoidon 

tai palvelun tarve määrittää palvelun saatavuuden sekä kiireellisyyden. Neuvonnan ja 

ohjauksen asiakaslähtöiseen saatavuuteen kiinnitetään huomiota kaikissa palve-

luissa.  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on panostettu henkilökunnan palveluohjaus- ja neuvon-

takoulutukseen. Palveluiden esteettömyyttä on huomioitu tilasuunnittelussa ja syrji-

mättömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Uusia sähköisiä palveluja on lisätty 

mm. Chat-palvelut, oirearviot ja etävastaanotot. Sosiaalinen media on lisäksi otettu 

osaksi oikea-aikaista palveluviestintää. 

Liikelaitokset 

Liikelaitoksissa on otettu käyttöön erilaisia verkkopalveluita. Kylän Kattaus on ottanut 

käyttöön asiakasraadit sekä parantanut neuvonta ja ohjauspalveluita yhdenvertaisuu-

den edistämiseksi. 

Asukaskysely 2020 yhdenvertaisuuden toteutumisesta eri palveluissa 

Vuoden 2020 asukaskyselyllä selvitettiin asiantuntija-arvioinnin lisäksi asukkaiden ko-

kemusta yhdenvertaisuuden toteutumisesta, tasa-arvosta, kuntalaisten hyvinvoinnin 

tilaa, osallistumista sekä syrjinnän tunnistamista ja siihen puuttumista kaupungin pal-

veluissa. Kysely toteutettiin nettikyselynä ajalla 5.10. – 6.11.2020 ja sitä täydennettiin 

puhelinhaastatteluin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan toimialoittain palvelun yhden-

vertaisuutta vastausvaihtoehdoilla erittäin huonosti – erittäin hyvin. Palvelualueiden 

tuloskeskiarvosta poistettiin en osaa sanoa -vaihtoehto. 

Kyselyyn saatiin 566 vastausta ja vastanneista 63 % naisia oli naisia, 35 % miehiä ja 2 

% muun sukupuolinen tai ei halunnut vastata. Vastanneista 1 % oli alle 18 ja yli 80-

vuotiaita oli 3 %. Muissa ikäluokissa vastaajia oli tasaisesti, eniten 40–49 –vuotiaita. 

Kyselyyn vastanneet olivat korkeasti koulutettuja 54 %:lla vastanneista oli 
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korkeakoulututkinto ja vain 1 % ilmoitti, ettei koulutusta ole. Vastanneista 19 % kuului 

johonkin vähemmistöryhmään. 

Hyväksi tai erittäin hyväksi elämänlaatunsa arvioi 80 % vastanneista, huonoksi tai erit-

täin huonoksi 5 %. terveytensä arvioi hyväksi tai erittäin hyväksi 70 % ja huonoksi tai 

erittäin huonoksi 16 % Vastanneista yksinäiseksi tuntee aina tai melko usein itsensä 

10 % ja harvoin tai ei lainkaan 65 %. Asuinalueensa olosuhteisiin on erittäin tai melko 

tyytyväinen 78 % vastanneista ja tyytymätön tai melko tyytymätön 9 %.  

Asukaskyselyn vastauksen mukaisesti toimialojen palvelualueiden kaikkien tulosten 

keskiarvo palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumisesta on 2,8. Kaupunkirakennepal-

veluissa, konsernihallinnon palveluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa keskiarvo on 

2,7 sivistyspalveluissa 3.0 ja liikelaitoksissa 3.1. 

Liitteet Asukaskysely 2020 (kaupungin sisäinen intranet) 

  

https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/Kyselytuloksia/Asukaskyselyn%20tuloksia_2020.pptx?d=wf4cc91e4cf134f32928f834a47a608be&csf=1&web=1&e=Q7m1BY
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Kaupunkirakennepalvelut  

Kaupunkirakenteen palveluissa vastaajista 56 % arvioi yhdenvertaisuuden toteutuvan 

erittäin hyvin tai hyvin jalankulku- ja pyöräilyreiteillä, joukko- ja palveluliikenteessä 62 

% jätehuollonpalveluissa ja ympäristöpalveluissa 42 %. Vastaajista 35 %- 40 % pysä-

köinnissä ja katu- ja liikennepalveluissa arvioi yhdenvertaisuuden toteutuvan huonosti 

tai erittäin huonosti. Yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointiin valitsi en osaa sanoa 

-vastausvaihtoehdon noin puolet kaavoituksen ja tonttituotannon, satama- ja vene-

paikkapalveluiden ja rakennusvalvonnan kysymysten kohdalla.  

Taulukko 2.   Yhdenvertaisuuden toteutuminen kaupunkirakennepalveluissa  
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Konsernihallinto 

Konsernihallinnon palveluissa yhdenvertaisuus toteutuu hyvin tai erittäin hyvin vies-

tinnän (52 %), matkailun (47 %) ja digitaalisissa (44 %) palveluissa. Vastauksissa näkyy 

kuitenkin polarisaatio, 25–30 % taas arvioi yhdenvertaisuuden toteutuvan huonosti tai 

erittäin huonosti päätöksenteon, viestinnän, työllisyyspalveluiden ja rekrytoinnin pal-

veluissa. Vastanneista n. 40 % ei osannut arvioida palvelua, työllisyys- tai rekrytointi-

palveluissa 49 %. Konsernihallintoon kuuluvista palveluista laajasti kuntalaisia kosket-

tavia palveluita ovat viestinnän ja päätöksenteon palvelut.  

Taulukko 3.   Yhdenvertaisuuden toteutuminen konsernihallinnon palveluissa 
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Sivistyspalvelut 

Sivistyspalveluita käyttää laajempi joukko kuntalaisia ja näin myös yhdenvertaisuuden 

toteutumista osataan arvioida laajemmin ja palveluista on kokemusta kaikissa ikäryh-

missä. Erittäin hyvin tai hyvin yhdenvertaisuuden arvioidaan toteutuvan kirjastopalve-

luissa (79 %), museopalveluissa (65 %), liikuntapalveluissa (61 %) ja kaupunginteatterin 

palveluissa (60 %). Lähes puolet vastanneista arvioi yhdenvertaisuuden toteutuvan hy-

vin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluissa. Kyselyyn vastan-

neista vastasi yhdenvertaisuuden toteutuvan heikommin sivistyspalveluista liikunta-

palveluissa 21 % ja oppilashuollon palveluissa 18 % vastanneista.  

Taulukko 4.  Yhdenvertaisuuden toteutuminen sivistyspalveluissa  

 

  



 Jyväskylän yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalveluita käyttää lähes kaikki kuntalaiset eri ikäryhmissä ja palve-

luiden yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan arvioida laajasti. Erittäin hyvin tai hy-

vin vastanneista kokee yhdenvertaisuuden toteutuvan (53 %) lääkärien ja hoitajien 

vastaanotoilla, laboratoriopalveluissa (65 %), kaupunginsairaalan palvelussa (46 %) ja 

suun terveydenhoidossa (45 %). Vastauksissa on paljon polarisoitumista, koska 26–33 

% kokee yhdenvertaisuuden toteutuvan huonosti tai erittäin huonosti lääkärien ja hoi-

tajien vastaanotoilla, kuntoutus- ja erikoisvastaanotoilla, suun terveydenhoidossa ja 

ikääntyneiden palveluissa. Palveluiden arvioimisessa on paljon en osaa sanoa vas-

tauksia, erityisesti perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, 

mutta asukkaista ne, jotka palvelua ovat käyttäneet ovat arvioineet palveluissa yhden-

vertaisuuden toteutuvan hyvin.  

Taulukko 5.   Yhdenvertaisuuden toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 
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Yhdenvertaisuuden toteutuminen liikelaitoksissa 

Kaupungin liikelaitosten Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Kylän Kattauksen ja Jyväs-

kylän Tilapalvelun palveluissa yhdenvertaisuuden arvioitiin toteutuvan hyvin vastaus-

keskiarvon ollessa 3,1. Erittäin hyvin tai hyvin yhdenvertaisuus toteutui vastaajien nä-

kemyksen perusteella Keski-Suomen pelastuslaitoksen palveluissa (56 %) ja Kylän Kat-

tauksen palveluissa (49 %). Vastaajista 40 % ei osannut arvioida palvelua kyselyssä. 

Taulukko 6.   Yhdenvertaisuuden toteutuminen liikelaitoksissa 

 

Kyselyn avovastauksia tarkasteltaessa näyttäytyy, että huolimatta vahvasta lainsää-

dännöstä asukaskyselyn mukaisesti osa kaupunkilaisia kokee syrjintää kaupungin pal-

veluissa. Tätä syrjintää koetaan palvelujen saavutettavuudessa tai saatavuudessa, kie-

len tai iän perusteella tai se voi olla moniperusteista. Toimialojen yhdenvertaisuus-

suunnitelmia 2021–2024 laadittaessa on käytetty avovastauksista palveluista saatua 

tietoa.  

Toiminnallisen yhdenvertaisuuden edistämisellä tarkoitetaan palveluiden suuntaa-

mista eri elämäntilanteiden mukaisesti kuntalaisille. Palveluissa määritellään konk-

reettiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla näitä tavoitteita edistetään. 
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PAINOPISTEET JA LINJAUKSET 2021–2024 

Jyväskylän kaupunki edistää suunnitelmissaan ja toimintaperiaattein yhdenvertai-

suutta ja vähentää epätasa-arvoa.  Suunnitelmia arvioidaan ja päivitetään säännölli-

sesti hyvinvointikertomuksen päivityksen yhteydessä. Toimintaperiaattein edistetään 

kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta, palvelujen saatavuutta ja syrjimättömyyttä.  

Jyväskylän kaupunki edistää yhdenvertaista palveluiden piiriin pääsyä poistaen fyysi-

set, sosiaaliset ja kielelliset esteet sekä luomalla järjestelmiä ja tukimuotoja, joiden 

avulla eri ryhmät pääsevät palvelujen piiriin.  

Palvelujen laatua arvioidaan eri käyttäjäryhmien kokemusten avulla. Palvelualueet tu-

kevat organisaatiota kehittämään palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja 

palvelujen jatkuvuus. Asukkaita kannustetaan osallistumaan palvelujen kehittämiseen 

osallisuuden välinein. Asiakkaista kootaan ryhmätietoa palvelujen oikeaan kohdenta-

miseen asuinalueittain, ikäryhmittäin tai muiden taustatietojen perustein. 

Jyväskylässä edistetään kaikkien palvelujen käyttäjien (myös vähemmistöjen) osallis-

tumista palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Eri järjestelmin var-

mistetaan käyttäjien / asiakkaiden osallistumista palvelujen suunnitteluun, toteutta-

miseen, mittaamiseen sekä arviointiin. 

Henkilöstön osaamista edistetään oikeudenmukaisuuden periaatteita kouluttamalla 

henkilöstöä ja tekemällä yhteistyötä eri alojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Ta-

voitteena on myös edistää henkilöstön tietoisuutta asukkaiden monikulttuurisuu-

desta ja monimuotoisuudesta, jotta palvelumme on yhdenvertaista. Teemme yhteis-

työtä eri verkostojen ja toimijoiden kanssa. 

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄ-
MISEKSI KAIKISSA VÄESTÖRYHMISSÄ 

Yhdenvertaisessa kunnassa kukaan ei joudu toista huonompaan asemaan iän, alku-

perän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 
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toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteisen, terveydentilan, vammaisuu-

den, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.    

Yhdenvertaisuuden edistämistä ja toteutumista kunnassa tarkastellaan usein vähem-

mistöryhmien palvelujen saatavuuden ja toteutumisen kautta, kokemuksena vajeesta 

yhdenvertaisiin palveluihin. Jyväskylässä tämä toteutuu hyvinvointisuunnitelmaan, 

osallisuusohjelmaan ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjattujen käytännön toimen-

piteiden kautta.   

Syrjintää ei aina ole helppo tunnistaa. Se voi olla myös epäsuoraa eli välillistä: jokin 

palvelu esimerkiksi on järjestetty niin, että se tosiasiallisesti ei ole kaikkien kuntalais-

ten ulottuvilla. Yhdenvertaisuus ei etene passiivisuudella, vaan se vaatii toimia sen 

edistämiseksi. 

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEN ROOLIT 

Jyväskylässä toiminnallisen yhdenvertaisuuden edistämisestä vastaa hyvinvointityö-

ryhmä ja toimialojen johtoryhmät, joiden kautta yhdenvertaisuussuunnittelua viedään 

toimialoilla eteenpäin. Päätöksenteosta vastaa lautakunnat. Yhdenvertaisuussuunni-

telma hyväksytään osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa kaupunginvaltuus-

tossa. 

Taulukko 7.   Kuntatoimijoiden eri roolit yhdenvertaisuuden toteutumisessa.  

Rooli Tehtävä 

Yhdenvertaisuusryhmän jäsenenä Tehtävänne on mm. määritellä, mitä asi-

oita viedään ensin strategiaan, toimi-

aloille ja kunnan toimintoihin. 

Luottamushenkilönä Luottamushenkilönä voit perehdyttää 

yhdenvertaisuuteen myös muita luotta-

mushenkilöitä ja kuntalaisia. Ota teemat 

rohkeasti esiin kaikissa kokouksissa. 
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Johdon edustajana Tehtävänne mm. on huolehtia yhden-

vertaisuussuunnitelman toimeenpanon 

resursseista ja toimialasi sitouttami-

sesta prosessiin. Vastaat lakisääteisistä 

velvoitteista. 

Henkilöstön edustajana Olet tärkeässä roolissa työssäsi joka 

päivä: pystyt omalta osaltasi edistämään 

ihmisoikeuksia. Tarkastele omaa työtäsi 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkö-

kulmasta. Mitä ovat ne pienet arjen va-

linnat, joilla itse työssäsi edistät tai jar-

rutat yhdenvertaisuuden toteutumista? 

Asettakaa tavoitteet korkealle! 

Asukkaana Asukkaana voit välittää tietoa viranhalti-

joille. Ehdota esimerkiksi yhteistä es-

teettömyys- tai turvallisuuskävelyä ja vie 

viranhaltijat katsomaan, missä on pa-

rantamisen varaa. Arvosta omia havain-

toja ja vie aloitteitasi eteenpäin. 

Lähde: Kuntaliiton opas (2019) Kaikkien kasvojen kunta 

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työantajia edis-

tämään yhdenvertaisuutta. Lain noudattamista valvovat viranomaiset ovat yhdenver-

taisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviran-

omaiset. Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista ja poliisi tutkii syr-

jintään liittyviä rikoksia. Kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita eri ryhmien yhden-

vertaisuuden edistämisessä 

YHDENVERTAISUUS OSAKSI TOIMINTAA 

Yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpano on sitä, että yhdenvertaisuusnäkökulma 

ja tarvittavat toimet sisällytetään kunnan kaikkiin rakenteisiin ja toimintoihin. 

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy 1.1.2023 alkaen noin 4600 Jyväskylän sosiaali- 

ja terveyspalveluiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijää. Vuoden 2022 
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aikana on uudistettu Jyväskylän kaupunkiorganisaation rakennetta vastaamaan niitä 

tehtäviä ja palveluja, jotka jäävät kaupungin vastuulle. Kaupungin toiminnan paino-

piste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Keski-Suomen hyvinvointialueen 

ja Jyväskylän kaupungin strategisissa linjauksissa näyttäytyy vahvasti kuntalaisten hy-

vinvointi ja yhdenvertaisuus. 

 

Strategia 

Jyväskylä on strategian mukaisesti kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki. Perus-

tehtävä eli missio on kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edis-

täminen. Tähän tavoitteeseen päästään edistämällä asukkaiden yhdenvertaisuutta ja 

ottamalla huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja myös tukemalla asukkaiden osal-

listumista ja lisäämällä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Palvelujen saatavuus ja saavu-

tettavuus on mukana tärkeänä linjauksena sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen, har-

rastustoiminnan lisäämisen ja yksinäisyyden vähentäminen. 

Yhdenvertaisuus näkyy vahvana linjauksena, josta johdetaan suunnittelu- ja toimiala-

kohtainen kehittäminen. Vuosittaisessa toiminnan arvioinnissa yhdenvertaisuuden 

toteutuminen on osana toimintasuunnittelua. 

Henkilöstön osaaminen 

Moninaisuusosaaminen on tärkeä osa kunnan johdon, työntekijöiden ja luottamus-

henkilöiden asiantuntemusta. Jyväskylässä laaditaan vuosittain henkilöstö- ja koulu-

tussuunnitelma, jossa kirjataan kaupungin yleisten tavoitteiden lisäksi palvelu-

aluekohtaiset tarpeet osaamiseen sekä työhyvinvointiin. 

Yhdenvertaisuusosaamista tarvitaan kaikilla tasoilla päättäjistä ja johdosta viranhalti-

joihin ja työntekijöihin asti. Opetuksen, terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden tai 
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vaikkapa nuorisotyön henkilöstön on tärkeää tunnistaa monenlaisia identiteettejä ja 

kohdata omia ennakkoluulojaan. Esimerkiksi ymmärrys siitä, että naisten ja miesten 

lisäksi on olemassa myös muun sukupuolisia kuntalaisia, parantaa kohtaamisten ja 

palveluiden laatua. 

Hyvinvoinnin edistäminen 

Jyväskylän hyvinvointityöryhmä kerää ja koordinoi kaupungin hyvinvointitietoa. Tässä 

työssä arvioidaan ja tuodaan tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta hyvinvointi-

kertomuksen myötä. Arviointimenetelmänä ovat asiantuntija-arvioinnit sekä asukas-

kyselyt, tilastot ja muut tiedot. 

Hyvinvointitiedon käyttö johtamisen joka kohdassa edistää yhdenvertaisuutta. Kun 

nojaudutaan tietoon, pystytään paremmin ottamaan huomioon eri ihmisryhmien tar-

peet ja toiveet ja jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnin. Tämän tiedon keräämiseksi kehi-

tetään uusia tiedonkeruun välineitä päätöksenteon tueksi digitaalisten uusien palve-

luiden ja -ohjelmien avulla. Tähän käytetään hyvinvointisuunnittelussa omien tietova-

rastojen lisäksi kansallista tiedonkeruuta.  

Hyvät väestösuhteet 

Erityisenä painopisteenä seuraavalla yhdenvertaisuussuunnitelmakaudella on hyvien 

väestösuhteiden edistäminen ja politiikka. 

Väestösuhteet ovat yhteiskunnan eri osa-alueet läpäisevä kokonaisuus, jonka vaiku-

tukset näkyvät suoraan ihmisten arjessa. Erityisesti vähemmistöjen kohdalla väes-

tösuhteiden huomioimisesta on apua, koska ne tekevät näkyviksi yksilöihin ja ryhmiin 

kohdistuvia rakenteellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat tosiasiallisen yh-

denvertaisuuteen toteutumiseen.  

Hyvien väestösuhteiden politiikalla pyritään vähentämään sosiaalisiin suhteisiin liitty-

viä kielteisiä ilmiöitä (esim. syrjintä, viharikokset ja vihapuhe, segregaatio jne.) jotka 
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estävät yhdenvertaisuuden toteutumista yksilöiden ja ryhmien välillä sekä hyödyntä-

mään monimuotoisuutta yhteiskunnassa. 

Yhdenvertaisuussuunnittelu on konkreettinen keino edistää hyvien väestösuhteiden -

mallia. Jyväskylässä hyvien väestösuhteiden tavoitteet on kirjattu yhteisiksi tavoit-

teiksi, joiden toteutumista seurataan tässä asetettujen indikaattoreiden välityksellä. 

Tavoitteet hyvien väestösuhteiden edistämiseksi  

Jyväskylässä on oleellista luoda kattava tilannekuva väestösuhteista. Tilannekuvan 

pohjalta voidaan toimenpiteitä ja tavoitteita tarkentaa hyviin väestösuhteisiin liittyen. 

Tilannekuvan luomiseksi käynnistetään säännöllisesti kokoontuva kansalaisyhteis-

kunnan, viranomaisten ja järjestöjen välinen foorumi, tarkastellaan rasistisiksi epäilty-

jen rikoksien määrää vuosittain sekä mm. tehostetaan matalan kynnyksen sovittelu-

palvelun käyttöä väestöryhmien välisissä havaituissa konflikteissa. Lisäksi luodaan 

alueellisesti monipuolista asuntokantaa, joka vastaa eri väestöryhmien tarpeisiin ja 

jolla edistetään arkipäivän kanssakäymisen lisäämistä eri väestöryhmien välillä. 

Lapsiystävällinen kunta 

Jyväskylä on sitoutunut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin toteuttamiseen, 

jonka johdosta lapsen oikeuksien edistämisen eteen kaupungin toiminnassa ja pää-

töksenteossa tehtyä työtä arvioidaan säännöllisesti. Lapsen oikeuksien sopimus on 

maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus ja siinä on neljä yleisperiaa-

tetta: syrjimättömyys (artikla 2), lapsen edun huomioiminen (artikla 3), oikeus elämään 

ja kehittymiseen (artikla 6) sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12), Lap-

sen oikeuksien sopimuksessa lapsella tarkoitetaan alle 18 –vuotiasta lasta. Arvioin-

nissa kiinnitetään erityishuomiota heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien 

toteutumiseen. 
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TOIMIALOJEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAT  

Jyväskylän koko kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman 2021–2024 toimeenpano 

tapahtuu palvelualueiden prosesseissa ja sisällytetään kaikkiin rakenteisiin ja toimin-

toihin.  

Yhdenvertaisuussuunnitelman laadintahetkellä valmisteilla olevat hallintouudistuk-

set, Keski-Suomen hyvinvointialue sekä Jyväskylä 2023 valmistelu vaikuttavat olennai-

sesti kaupungin vuoden 2021-2023 suunnitelmiin. Jyväskylän kaupungin nykyiset toi-

mialat ovat kirjanneet konkreettiset omat tavoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Lisäksi toimialoilla on tarvittaessa käytössä omia 

suunnitelmia, materiaaleja sekä toimintamuotoja. 

Yleisen tavoitteenasettelun lisäksi keskeistä on ehdottaa konkreettisia toimia eri vä-

hemmistöryhmien kannustamiseksi osallisuuteen ja palveluiden suunnitteluun hyvin-

voinnin ja elinvoiman turvaamiseksi.  

Seuraavissa toimialojen suunnitelmissa on kuvattuna toimenpiteet, joilla kaupungin 

toimialat kaupunkirakennepalvelut, konsernihallinto, sivistyspalvelut ja sosiaali- ja ter-

veyspalvelut sekä liikelaitokset Keski-Suomen pelastuslaitos, Kylän Kattaus ja Jyväsky-

län Tilapalvelu edistävät yhdenvertaisuutta sekä ehkäisevät syrjintää palveluissaan. 

Toimialat ovat päivittäneet suunnitelmia kesän 2022 aikana. 
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Kaupunkirakennepalvelut 

Taulukko 8. Kaupunkirakennepalveluiden tavoitteet yhdenvertaisuus, syrjinnän 

ehkäisy ja sukupuolten tasa-arvo  

Kehittämiskohde 

Yhdenvertaisuus 

Tavoite Kuka vastaa? Aika-

taulu 

Kaupunkirakennepalve-

luissa edistetään laajasti 

rakennetun ympäristön 

esteettömyyttä 
 

Esteettömyys integroidaan 

tiiviimmin osaksi kehittämis-

ohjelmia  

Luontoliikuntaohjelman mu-

kaisesti toteutetaan Haukan-

niemeen esteetön luonto-

polku 

Ikääntyvien asumisen kehit-

tämishankkeessa (IHANA) 

tarkastellaan case-asuinalu-

eiden esteettömyyttä esteet-

tömyyskatselmusten kautta. 

Esteettömyyttä parannetaan 

myös perusprossien yhtey-

dessä kuten katujen sanee-

raukset 
 

Ympäristön-

suojelu  

 

Liikenne- ja vi-

heralueet 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuun-

nittelu ja maan-

käyttö + Ikään-

tyneiden palve-

lut 

Liikenne ja vi-

heralueet 

2021–

2022 

 

 

2021 

jatku-

vaa 

 
 

Kehittämiskohde 

Syrjintä 

Tavoite Kuka vastaa? Aika-

taulu 

Kaupunkirakennepalve-

luissa edistetään eri vä-

estö-  ja 

Mahdollistetaan laajasti eri 

väestöryhmien sekä vähem-

mistöryhmien näkemykset 

suunnitteluprosesseissa 

Kaupunkira-

kennepalvelut 

 

2021–

2024 
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vähemmistöryhmien 

osallistumista ja ehkäis-

tään syrjintää. 

Ylläpidetään monipuolisesti 

erilaisia osallistumisen ta-

poja saavutettavuuden edis-

tämiseksi  

Hyödynnetään Kestävä kau-

punki -hankkeesta saatuja 

oppeja vieraskielisen osalli-

suuden kehittämisessä 

Jatketaan lasten osallista-

mista kaavahankkeissa Huh-

tasuon lähiöohjelmassa saa-

tujen kokemusten mukai-

sesti. 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkira-

kennepalvelut 

Kaupunkisuun-

nittelu ja maan-

käyttö 

 

 

 

2021–

2024 

 

 

2021 

Kehittämiskohde 

Sukupuolten tasa-arvo 

Tavoite Kuka vastaa? Aika-

taulu 

Sukupuolten tasa-arvoa 

kehitetään lisäämällä 

henkilöstön osaamista 

Huomioidaan kaupungin 

yleiset ohjeet ja viestintä 

Kaupunkira-

kennepalvelut 

2021–

2024 
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Konsernihallinto 

Taulukko 9. Konsernihallinto tavoitteet yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja 

sukupuolten tasa-arvo 

Kehittämiskohde 

Yhdenvertaisuus 

Tavoite Kuka vas-

taa? 

Aika-

taulu 

Konsernihallinnon palveluissa huo-

lehditaan, että yhdenvertaisuus-

suunnitelman tavoittein edistämme 

tasa-arvon, monimuotoisuuden ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Päätöksentekijät ja johto sitoutuu 

yhdenvertaisuuden edistämisen ta-

voitteisiin. 

Tukea organisaatiota 

kehittämään palveluja, 

jotka vastaavat asiakkai-

den moninaisiin tarpei-

siin, mukaan lukien eri 

toimialojen tukipalvelua 

koko konsernin tasolla. 

Palvelu-

johto ja 

palvelu-

päälliköt 

 

 

 

 

 
 

2021-

2024 

 

 
 

Arvioimme yhdenvertaisuudentoi-

mintaperiaatteita ja strategian laati-

misen yhteydessä säännöllisesti 

Arvioidaan yhdenvertai-

suuden kokemusta ja 

toteutumista eri kyse-

lyin erityisesti hyvin-

vointikertomuksen yh-

teydessä. 

Strategia 

ja kehittä-

minen 

Henkilös-

töpalvelut  

2021-

2024 

Edistetään palveluiden saatavuutta 

ja selkeää viestintää 

Asiakirjat ovat helposti 

ymmärrettäviä ja saata-

vuutta parannetaan. 

Lisätään selkokieltä ja 

viestintää eri kielillä. 

Viestintä 

ja markki-

nointi 

2021-

2024 

 

Kehittämiskohde 

Syrjintä 

Tavoite Kuka vas-

taa? 

Aika-

taulu 
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Syrjintätietojen kokoaminen  Edistetään syrjintätie-

don kokoamista hyvin-

vointikertomuksen ja 

yhdenvertaisuussuunni-

telman arvioinnin yhtey-

dessä 

Strategia 

ja kehittä-

minen, 

Henkilös-

töpalvelut 

2021-

2024 
 

Edistää syrjinnän vastaisia toiminta-

tapoja kaikissa kaupungin palve-

luissa 

Syrjintätiedon perus-

teella annetaan ohjeita 

toimenpiteisiin ja lisä-

tään henkilöstön osaa-

mista tunnistaa syrjiviä 

toimintatapoja.  

Henkilös-

töpalvelut 

ja strate-

gia ja ke-

hittämi-

nen 

2021-

2024 
 

Kehittämiskohde 

Sukupuolten tasa-arvo 

Tavoite Kuka vas-

taa? 

Aika-

taulu 

Konsernihallinnon palveluissa edis-

tetään tietoisuutta sukupuolten 

tasa- arvosta ja kehitetään tasa-ar-

voisia toimintatapoja. 

Varmistetaan konserni-

hallinnon ohjeet, toi-

mintatavat ja lomak-

keisto vastaamaan su-

kupuolitietoisuutta. 

 

Sukupuolinäkökulmaa 

huomioidaan päätök-

senteossa, hankinnoissa 

ja palveluissa. 

Palvelu-

päälliköt, 

hallinto-

päälliköt 

2021-

2024 

 

 

 

2021-

2024 
 

Edistetään sukupuolitietoista vies-

tintää 

Tiedostetaan sukupuoli-

tietoisen viestinnän 

merkitys. 

Viestintä 

ja markki-

nointi 

2021-

2024 
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Sivistyspalvelut -Kasvun ja oppimisen palvelut 

Taulukko 10.   Sivistyspalvelut – kasvun ja oppimisen palvelut tavoitteet 

yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja sukupuolten tasa-arvo 

Kehittämiskohde 

Yhdenvertaisuus 

Tavoite Kuka 

vastaa? 

Aika-

taulu 

Koulujen ja varhaiskas-

vatuksen suunnitelmat 

ja toimintaperiaatteet 

edistävät yhdenvertai-

suutta.  
 

Tiivistetään yhteistyötä huoltajien 

ja oppilaiden kanssa koulun tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.  

Varmistetaan henkilöstön osaami-

nen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

asioissa. 

Varmistetaan tilojen esteettömyys 

sekä sosiaalinen ja kielellinen tuki 

kaikille lapsille/oppilaille. 

Koulun/varhaiskasvatuksen suun-

nitelmin ja materiaalein edistetään 

yhdenvertaisuutta ja huomioidaan 

moninaisuutta.  

Koulujen 

rehtorit 

ja päivä-

kotien 

johtajat 

Suunni-

telma-

kausi 

2021-

2024 

 

Suunni-

telma-

kausi 

2021–

2024 

Kehittämiskohde 

Syrjintä 

Tavoite Kuka 

vastaa? 

Aika-

taulu 

Koulun ja päiväkotien 

toimintaperiaattein var-

mistetaan kaikkien op-

pilaiden/lasten syrjimät-

tömyys minkään oppi-

laaseen/lapseen liitty-

vän syyn perusteella. 

Koululla/päiväkodeissa on järjes-

telmiä ja tukitoimia, joilla varmiste-

taan, että oppilas ja huoltajat voi-

vat kommunikoida ja antaa pa-

lautetta huolimatta puutteellisesta 

kielitaidosta tai kulttuuritaustasta. 

Koulujen 

rehtorit 

ja päivä-

kotien 

johtajat 

Suunni-

telma-

kausi 

2021-

2024 

Varmistetaan, ettei ke-

tään syrjitä taloudelli-

sen tilanteen perus-

teella. 
 

Varmistetaan, että koululla/päivä-

kodeissa on yhteisiä välineitä ja 

kaikilla on mahdollisuus osallistua 

Koulujen 

rehtorit 

ja 
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perheen taloudellisesta tilanteesta 

huolimatta.  

päiväko-

tien joh-

tajat 

Kouluissa ja päiväko-

deissa huomioidaan 

kaikkien turvallisuus  

Kouluilla toimitaan järjestyssääntö-

jen ja opetussuunnitelman perus-

teella turvallisen kouluarjen peli-

säännöin, joissa jokaisella on tur-

vallista olla koulussa ja vihapu-

heelle on nollatoleranssi ja siihen 

puututaan. Noudatetaan Kiusaami-

sen ehkäisyn -ohjelmaa. 

Varhaiskasvatuksessa lapselle luo-

daan rauhallinen ja turvallinen päi-

väkotiarki. 

Koulujen 

rehtorit, 

henki-

löstö 

 

Kehittämiskohde 

Sukupuolten tasa-arvo 

Tavoite Kuka 

vastaa? 

Aika-

taulu 

Sukupuolen moninai-

suuden ja sukupuoli-

neutraaliuden huomioi-

minen koulun toimin-

nassa 
 

Jokainen oppilas kohdataan yksi-

lönä ja vältetään sukupuolistereo-

typioita.  

 

Viestintä ja vuorovaikutus tukee 

sukupuolten tasa-arvoa. 

Koulujen fyysinen ympäristö suun-

nitellaan/merkitään opastein siten, 

että osa wc-, pukeutumis- ja pesu-

tiloista on sukupuolineutraaleita.  

Koulujen 

rehtorit 

ja henki-

löstö 

Suunni-

telma-

kausi 

2021-

2024 

Linkit: 

Sivistyspalveluiden palvelualueiden tarkennetut tavoitteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu 

on kirjattu erillisiin tavoitetaulukoihin kaupungin sisäisessä Intranetissä. 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Perusopetus 

Varhaiskasvatus 

https://jyvaskyla.sharepoint.com/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewid=71082771%2Ddc24%2D4cd5%2Da379%2D3cd4be6ae568&id=%2Fsites%2Fintra%2Dhenkilosto%2FJaetut%20asiakirjat%2FTy%C3%B6hyvinvointi%2FTasa%2Darvo%20ja%20yhdenvertaisuus%2FSIVI%5FKulttuuri%2D%20ja%20liikuntapalvelujen%20yhdenvertaisuussuunnitelmat
https://jyvaskyla.sharepoint.com/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewid=71082771%2Ddc24%2D4cd5%2Da379%2D3cd4be6ae568&id=%2Fsites%2Fintra%2Dhenkilosto%2FJaetut%20asiakirjat%2FTy%C3%B6hyvinvointi%2FTasa%2Darvo%20ja%20yhdenvertaisuus%2FSIVI%5FKulttuuri%2D%20ja%20liikuntapalvelujen%20yhdenvertaisuussuunnitelmat
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SIVI_%20Kasvun%20ja%20oppimisen%20yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_perusopetus_2021-2024.pptx?d=wf0327e5f76f84f23b305ea972496d3c9&csf=1&web=1&e=qiXNp9
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SIVI_%20Kasvun%20ja%20oppimisen%20yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_perusopetus_2021-2024.pptx?d=wf0327e5f76f84f23b305ea972496d3c9&csf=1&web=1&e=qiXNp9
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SIVI_%20Kasvun%20ja%20oppimisen%20yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_%20varhaiskasvatus%20%202021-2024%20.pptx?d=w7defa06023d346148622c061ceb85cbf&csf=1&web=1&e=qVkqcH
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SIVI_%20Kasvun%20ja%20oppimisen%20yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_%20varhaiskasvatus%20%202021-2024%20.pptx?d=w7defa06023d346148622c061ceb85cbf&csf=1&web=1&e=qVkqcH


Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

palvelualueiden yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteisiin ja vastuisiin. Edellisen 

kauden arviointiosuus ja suunnitelman tavoitteet on laadittu osana kuntapalvelua. Nyt 

suunnitelmassa asetetut tavoitteet tarkentuvat Keski-Suomen hyvinvointialueella vuo-

den 2023 aikana. Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman mukaiset tavoitteet tukevat toi-

minnallisen yhdenvertaisuuden tavoitteita.  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on 

·       parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta 

·       siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

·       varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus 

·       vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. 

 

Näihin kaikkiin tavoitteisiin on sidottu toimenpiteitä, joilla kyseistä tavoitetta ja kunta-

laisten yhdenvertaisuutta edistetään. Esimerkkeinä yhdenvertaisuutta lisäävistä han-

kekokonaisuuksista ovat sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimenpiteet (esimer-

kiksi vammaispalveluiden painopisteen siirtäminen erityispalveluista peruspalvelui-

hin), omaKS.fi -palvelun toimenpiteet (esim. matalan kynnyksen maksuttomat neu-

vonta ja ohjauspalvelut nuorille, ikääntyneille, työikäisille ja erilaiset etävastaanotto-

mahdollisuudet), lasten, nuorten ja perheiden palveluiden matalan kynnyksen palve-

lujen vahvistaminen tai mielenterveys- ja päihdepalveluiden kynnyksettömät palvelut. 

Palveluketjuja määrittelemällä taas varmistetaan, että jokainen asiakas saa palvelun 

saman toimintatavan mukaisesti.  
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Taulukko 11. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteet yhdenvertaisuus, syrjinnän 

ehkäisy ja sukupuolten tasa-arvo 

Kehittämiskohde 

Yhdenvertaisuus 

Tavoite Kuka vas-

taa? 

Aika-

taulu 

Varmistetaan kaikkien 

asiakasryhmien pääsy 

palveluiden piiriin. 

Huomioidaan kaikkien asia-

kasryhmien erityistarpeet, 

myös vähemmistöryhmiin 

kuuluvat. 

Palvelujoh-

to-, palvelu-

päälliköt ja 

palveluesi-

henkilöt 

2021 - 

jatkuva 

painopis-

tealue 

Palveluohjauksen, neu-

vonnan, tiedottaminen 

ja viestinnän parantami-

nen 

Palveluohjausta, neuvontaa ja 

viestintää kohdennetusti ja 

käyttäen useita viestintäta-

poja. 

Palvelujoh-

to-, palvelu-

päälliköt ja 

palveluesi-

henkilöt 

2021– 

jatkuva 

painopis-

tealue 

Hoitajamitoituksen ja 

osaamisen tarkastami-

nen suhteessa asiakkai-

den palvelutarpeeseen 

Osaava ja ammattitaitoinen 

riittävä henkilöstö vastaa so-

vittuun palvelulupaukseen ja 

huomioidaan yksilöllinen pal-

veluntarve. 

Palvelu-

johto-, pal-

velupäälliköt 

ja palve-

luesihenki-

löt 

2021– 

jatkuva 

painopis-

tealue 

Kehittämiskohde 

Syrjintä 

Tavoite Kuka vas-

taa? 

Aikataulu 

Heikommassa asemassa 

olevien asiakkaiden tun-

nistaminen ennaltaeh-

käisevästi 

Huoli-ilmoitusten perusteella 

asioihin puuttuminen oikea-

aikaisesti. 

Palveluesi-

henkilöt ja 

koko henki-

löstö 

2021– 

jatkuva 

painopis-

tealue 

Kaltoinkohtelun tunnis-

taminen 

Henkilöstö koulutetaan tun-

nistamaan kaltoinkohtelua 

(fyysinen ja psyykkinen ter-

veys, toimintakyky, talous, ra-

kennettu ympäristö) 

Palveluesi-

henkilöt ja 

koko henki-

löstö 

2021– 

jatkuva 

painopis-

tealue 
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Kehittämiskohde 

Sukupuolten tasa-arvo 

Tavoite Kuka vas-

taa? 

Aikataulu 

Henkilöstön osaamisen 

kehittäminen ja suku-

puolen moninaisuuden 

huomioiminen/tunnista-

minen palveluissa. 

Viestinnässä huomioidaan 

mm. sukupuolitietoinen käsit-

teistö sekä tilasuunnitteluissa 

sukupuolineutraalien tilojen 

lisääminen ja opasteet esim. 

odotustiloissa. 

Palvelu-

johto, palve-

luesihenki-

löt ja koko 

henkilöstö 

2021– 

jatkuva 

painopis-

tealue 

Liitteet: 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueiden omat tarkennetut tavoitteet, vastuuhen-

kilöt ja aikataulut ovat erillisissä suunnitelmissa kaupungin sisäisessä Intranetissä.   

Avoterveydenhuolto 

Ikääntyneiden palvelut 

Sosiaalipalvelut 

Kaupunginsairaala 

Lasten ja perheiden sosiaali- ja ter-

veyspalvelut 

Kaupungin liikelaitokset 

Kaupungin liikelaitosten tavoitteet yhdenvertaisuuden edistämisen edistämiseksi, syr-

jinnän ehkäisyyn ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi noudattavat kaupungin ylei-

siä linjauksia edistämällä yhdenvertaista palvelujen piiriin pääsyä ja arvioimalla sään-

nöllisesti palvelujen laatua. Liikelaitoksissa huomioidaan syrjimättömät menettelyta-

vat ja kehitetään henkilöstön osaamista tasa-arvioiseen kohtaamiseen kaikkien käyt-

täjäryhmien kanssa.  Liikelaitokset laativat tarvittaessa tarkemmat yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvosuunnitelmansa. 

Liitteet: 

Kylän Kattaus 

Keski-Suomen pelastuslaitos 

Jyväskylän Tilapalvelu (yhteiset linjaukset) 

https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SOTE_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_avoterveydenhuolto_%202021-2024.pptx?d=wa3b811c77e4a44f3959878d6d4cdc567&csf=1&web=1&e=LIRyjA
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:w:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SOTE_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_ik%C3%A4%C3%A4ntyneiden_palvelut_2021-2024.docx?d=w18040e887b34464696b5927eb1fa3e0f&csf=1&web=1&e=NSm32d
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:w:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SOTE_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_sosiaalipalvelut_2021-2024.docx?d=we225615f648b43748584e1a708288a27&csf=1&web=1&e=0B9IOH
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SOTE_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_kaupunginsairaala_2021-2024.pptx?d=w00e0fb2aeac74802b970ba50c62068be&csf=1&web=1&e=WlRuKE
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:b:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SOTE_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_pest%202021-2024.pdf?csf=1&web=1&e=D6KHLu
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:b:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/SOTE_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_pest%202021-2024.pdf?csf=1&web=1&e=D6KHLu
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/Liikelaitokset_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_keski-suomen%20pelastuslaitos%202021.pptx?d=wdeb8fd86e43c4a72bf21bc557cdeda06&csf=1&web=1&e=wuZhbF
https://jyvaskyla.sharepoint.com/:p:/r/sites/intra-henkilosto/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6hyvinvointi/Tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuus/Liikelaitokset_yhdenvertaisuussuunnitelmat/Yhdenvertaisuussuunnitelma_keski-suomen%20pelastuslaitos%202021.pptx?d=wdeb8fd86e43c4a72bf21bc557cdeda06&csf=1&web=1&e=ZdVHhy


TASA-ARVOKATSAUS-SUKUPUOLTEN TASA-ARVO  

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan myös sukupuolten tasa-arvoa Jyväsky-

län kaupungin toiminnassa ja palveluissa.  

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan usein sekä muodollista lakiin perustuvaa tasa-

arvoa, eli syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia, että tosiasiallista 

tasa-arvoa esimerkiksi päätösten lopputulosten suhteen.  

THL nostaa esille vaikuttavan tasa-arvotyön, jossa sukupuolinäkökulma otetaan huo-

mioon kaikessa toiminnassa, mikä voi vaatia kohdennettuja toimenpiteitä. 

Tasa-arvosuunnittelun tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa viranomaisen 

toiminnassa ja palveluissa. Tasa-arvon edistäminen vaikuttaa myös hyvinvointiin. Se 

kaventaa terveyseroja, vähentää eriarvoisuutta, lisää osallisuutta ja torjuu sukupuolis-

tunutta väkivaltaa ja häirintää. 

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittaessa toimialat ovat asettaneet tavoitteet tasa-

arvotyön edistämiseksi, jotka on esitelty toimialakohtaisissa suunnitelmissa.  

Tasa-arvon edistämiseen velvoittaa Suomessa tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta (609/1986).  

Tasa-arvolaki 

Lain mukaan erityisen tärkeitä tasa-arvotoimijoita ovat viranomaiset, julkisia palve-

luita järjestävät tahot, työpaikat ja oppilaitokset. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 

lisää hyvinvointia ja parantaa palveluita. 

Tasa-arvon edistämisestä palveluissa on hyötyä, koska vahvistaa asiakasosallisuutta 

ja tarvelähtöisyyttä ja parantaa palveluiden kohdentumista, saavutettavuutta ja vai-

kuttavuutta. Tasa-arvon edistäminen hallinnossa lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, laa-

tua ja vaikuttavuutta ja auttaa ennakoimaan sukupuolivaikutuksia sekä kohdenta-

maan resurssit paremmin.  

Tasa-arvon edistäminen koulutuksessa parantaa oppimistuloksia, lieventää alojen ja 

ammattien sukupuolen mukaista jakautumista ja tukee kaikkien ihmisten osaamisen 

saamista hyötykäyttöön. 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/lait-ja-politiikka/tasa-arvolaki
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Tasa-arvon edistäminen päätöksenteossa vahvistaa päätösten tietopohjaa ja tukee 

demokratiaa ja kaikkien mahdollisuuksia osallistua vaikuttamiseen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut tasa-arvon muistilistan viranomai-

sille, jossa tasa-arvon toteutumista tarkastellaan, esim. että johto on sitoutunut tasa-

arvotyöhön strategiaan, toimintasuunnitelmiin sisältyy tasa-arvotavoitteita, sukupuoli 

ymmärretään moninaisena, kunnasta löytyy henkilöstöpoliittinen/toiminnallinen 

tasa-arvosuunnitelma, noudatetaan syrjintäkieltoa, lisätään tasa-arvotietoisuutta ja 

arvioidaan sukupuolivaikutuksia esimerkiksi päätöksenteossa.  

Arviointia tasa-arvon tilanteesta 

Vuoden 2020 asukaskyselyllä selvitettiin asukkaiden kokemusta paitsi yhdenvertai-

suuden toteutumisesta myös tasa-arvon kokemuksesta palveluissa ja siihen puuttu-

mista kaupungin palveluissa. Yhdenvertaisuuskyselyssä vastanneista osa valitsi vas-

tauksen yleisen tasa-arvon käsitteen pohjalta ja osa sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistämisen avulla. Tässä lyhyessä katsauksessa vastaukset on esitelty sukupuolten 

tasa-arvon käsitteen kautta.  

Kyselyyn vastanneet arvioivat elämälaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi 80 % vastan-

neista, erot eri sukupuolten välillä olivat vähäiset, naisista 3 % enemmän koki elämän-

laatunsa erittäin hyväksi ja miehistä 2 % huonoksi. Muun sukupuolisista elämänlaa-

tunsa arvioi hyväksi tai erittäin hyväksi 83 % vastanneista. Terveytensä arvioi hyväksi 

tai erittäin hyväksi 70 % ja huonoksi tai erittäin huonoksi 16 %, miehistä 5 % enemmän 

koki terveytensä erittäin hyväksi. Muun sukupuolisista vain 42 % koki terveytensä hy-

väksi tai erittäin hyväksi ja huonoksi tai erittäin huonoksi 16 %. Vastanneista yksi-

näiseksi tuntee aina tai melko usein itsensä 10 %, muun sukupuolisista 25 % ja harvoin 

tai ei lainkaan 65 % (kaikki sukupuolet). Miehistä 46 % ei tunne itsenään lainkaan yksi-

näiseksi, naisista tämän vastausvaihtoehdon valitsi 27 % ja muun sukupuolisista 17 %. 

Jyväskyläläisiä pyydettiin arvioimaan tasa-arvon toteutumista palveluissa ja kyselyyn 

vastanneet miehet kokivat tämän toteutuvan hieman paremmin kaikilla toimialoilla, 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tarkistuslista-viranomaiselle
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tarkistuslista-viranomaiselle
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naisten keskiarvo oli korkeampi ja muun sukupuolisten vastausten keskiarvo yhden-

vertaisuuden toteutumisesta selkeästi alhaisempi jääden keskiarvon perusteella tar-

kasteltuna huonolle tasolle. Avovastauksissa naiset ja miehet toivat esille tasa-arvoista 

palvelujen saatavuutta tai sen puutetta. Sukupuolen perusteella tasa-arvon puutetta 

olivat kokeneet hyvin harvat vastanneista, muutamia viittauksia oli tasa-arvon toteu-

tumiseen näennäisesti tai palveluissa oli koettu nais- tai miesolettamuksia, vähättelyä 

tai huomauttelua. 

Tasa-arvon yleinen toteutuminen toimialoilla ja liikelaitoksissa noudattelee yhdenver-

taisuuden toteutumisen kokemusta, jonka keskiarvotulos on esitetty alla olevassa tau-

lukossa. 

Tasa-arvon toteutumista arvioitiin vastausasteikolla 1-5, jossa vaihtoehdot olivat 1= 

erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=hyvin, 4=erittäin hyvin ja 5=en osaa sanoa. 

Taulukko 12. Tasa-arvon toteutuminen (ka) sukupuolen mukaan kaupungin 

palveluissa  
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2,333333333
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Kaupungin liikelaitosten palvelut

Tasa-arvon toteutuminen sukupuolen mukaan

Naiset Miehet Muu tai en halua vastata
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Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä palveluissa on hyötyä, koska se vahvistaa asia-

kasosallisuutta ja tarvelähtöisyyttä ja parantaa palveluiden kohdentumista, saavutet-

tavuutta ja vaikuttavuutta. Tasa-arvon edistäminen hallinnossa lisää toiminnan lä-

pinäkyvyyttä, laatua ja auttaa ennakoimaan sukupuolivaikutuksia sekä kohdentamaan 

resurssit paremmin. 

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoitteet  

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa kaupungin henkilöstön työtä. 

Tämä tulee aina tarkistaa, kun suunnitellaan palveluja, valmistellaan päätöksiä tai oh-

jataan palveluihin. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään myös sukupuolitietoi-

sella viestinnällä.  

Jyväskylän kaupungin linjauksina ja tavoitteina sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 

on ohjata palvelualueilla: 

1. Arvioimaan vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen 

2. Edistämään sukupuolitietoista viestintää ja yhdenvertaisuutta 

Palvelualueilla henkilöstö osaa arvioida etukäteen vaikutuksia eri sukupuolten sekä 

väestöryhmien kannalta. Tunnistamaan vaikutuksia erilaisten ihmisten elämään mah-

dollisimman monipuolisesti, arvioimaan riskejä sekä niiden toteutumisen todennäköi-

syyttä sekä mahdollisia epäsuoria vaikutuksia. 

Päätöksenteossa ja valmistelussa arviointikysymyksinä voi käyttää 

1. Kohdistuvatko toimenpiteet ihmisiin tai tiettyihin ihmisryhmiin? 

2. Onko sukupuolten tai eri väestöryhmien tilanteissa eroja kyseisessä asiassa tai 

kohderyhmässä? 

Jos palvelualueilla vastataan vähintään toiseen kysymyksistä kyllä, on vaikutusten en-

nakkoarviointi syytä tehdä. Jos vastaus molempiin kysymyksiin ei, ei vaikutusten arvi-

ointi ole välttämättä tarpeen sukupuoli- tai yhdenvertaisuusnäkökulmasta. 
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Analysoinnin perustella arvioidaan työn ja palveluiden tuloksia ja otetaan huomioon 

työn viimeistelyssä ja valitaan sukupuolivaikutusten ja yhdenvertaisuuden kannalta 

paras ratkaisu.  

Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään myös viestinnällä. Seksisti-

nen eli sukupuolisyrjivä kielenkäyttö on suhteellisen arkipäiväistä. Se merkitsee esi-

merkiksi sukupuoleen perustuvaa alentamista, stereotypisointia ja näkymättömäksi 

tekemistä kielellisin keinoin. Osa kielenkäytöstä on näkyvää, osa taas piilevää ja tie-

dostamatonta. 

Sukupuolitietoisessa viestinnässä esimerkiksi korvataan sukupuolittuneet ammatti-

nimikkeet neutraaleilla nimikkeillä, ei käytetä tietoisesti nais- tai miesliitteitä, varmis-

tetaan, ettei suljeta ketään pois ja huomioidaan kuvien neutraalisuus sukupuoliste-

reotypioiden sijaan. 

Keskeisenä tavoitteena sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

on henkilöstön osaamisen kehittämisen siten, että henkilöstö ymmärtää tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden omassa työssään ja toimintatavoissa. 
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Lähteet:  

Yhdenvertaisuus 

https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu 

https://syrjinta.fi/yhdenvertaisuus 

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-jarjestaminen/yhdenvertaisuus 

Kuntaliitto: Kaikkien kasvojen kunta 

Tasa-arvo 

Sukupuolten tasa-arvo (THL) 

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja (Kuntaliitto) 

Opiskeluaineisto: Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (eOppiva) 

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -Miksi ja miten? (THL) 

Yhdenvertaisuuslaki:  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 

Laki sukupuolten tasa-arvosta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1986/19860609 

Liitteet 

Liite 1 Asukaskyselylomake  

Liite 2 Asukaskyselyn tulos (kaupungin Intranet) 

Liite 3 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen palveluissa sukupuolen mu-

kaan (kaupungin Intranet)  

  

https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
https://syrjinta.fi/yhdenvertaisuus
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-jarjestaminen/yhdenvertaisuus
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Kaikkien+kasvojen+kunta_+Opas+kuntien+yhdenvertaisuussuunnitteluun/74ef0f69-4453-e3d8-ff74-7f43abd14387/Kaikkien+kasvojen+kunta_+Opas+kuntien+yhdenvertaisuussuunnitteluun.pdf?t=1562074208000
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/tasa_arvon_peruskirja_ebook.pdf
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/sukupuolten-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-miksi-ja-miten/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/sukupuolten-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-miksi-ja-miten/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1986/19860609
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